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1. Інформація про Компанію та основні напрямки її діяльності 
 

Повна назва Акціонерне товариство "Дарницький завод ЗБК" (надалі – "Компанія") 

Скорочена назва АТ "Дарницький завод ЗБК" 

Дата державної реєстрації 
(перереєстрації, перейменування) 

Публічне акціонерне товариство "Дарницький завод ЗБК" було 
зареєстроване Дарницькою районною державною адміністрацією м. Києва 
18 березня 1996 року. 

20 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів було прийнято рішення 
про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про 
відповідну зміну найменування з ПАТ "Дарницький завод ЗБК" на АТ 

"Дарницький завод ЗБК". 

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01373298 

Юридична та фактична адреса. Місцезнаходження юридичної особи – 02093, вул. Бориспільська,11, м. Київ, 
Україна. 
фактична адреса співпадає з юридичною 

Організаційно-правова форма. акціонерне товариство  

Країна реєстрації Україна 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на 
якій доступна інформація про 
Компанію 

http://www.dzzbk.com.ua 

Адреса електронної пошти dzzbk@dzzbk.kiev.ua   

 
Компанія не має асоційованих підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів. Акції Компанії 

перебували у біржовому списку ПрАТ "Українська фондова біржа" (УФБ) протягом 2018-2019 років як позалістингові 
цінні папери. 

12 грудня 2019 року Котирувальною комісією УФБ було прийнято рішення про виключення акцій з біржового списку. 
Таким чином протягом звітного періоду та станом на 31 грудня 2020 року акції Компанії не мали обігу на біржі.  

Компанія здійснює свою діяльність у сфері, що є допоміжною до будівельної галузі. Основними напрямками діяльності 
Компанії є виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів, бетонних розчинів, а також оптова торгівля 
будівельними матеріалами і надання послуг вантажного автомобільного транспорту. Характер операцій Компанії є 
таким, що забезпечує і відображає діяльність Компанії по виробництву збірних бетонних та залізобетонних виробів, по 
здійсненню оптової торгівлі будівельними матеріалами, а також відображає залучення грошових коштів від сторонніх 
юридичних осіб шляхом випуску облігацій.  
 
Середньооблікова чисельність персоналу Компанії за звітний 2020 рік складала 381 людину (2019: 367). 
 
2. Умови діяльності Компанії в Україні 
 
Компанія провадить свою діяльність в Україні. Протягом останніх років економічна ситуація в Україні мала ознаки 
нестабільності, внаслідок чого, здійснення діяльності в країні може бути пов’язане з ризиками, що є нетиповими для 
країн з ринковою економікою. 
 
Україна продовжувала обмежувати свої економічні зв'язки з Росією, враховуючи анексію Криму, автономної республіки 
України, та збройний конфлікт в окремих районах Луганської та Донецької областей. На тлі таких подій українська 
економіка продемонструвала подальшу переорієнтацію на ринок Європейського Союзу (ЄС), реалізуючи потенціал 
встановленої Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС, таким чином ефективно реагуючи на 
взаємні торговельні обмеження, запроваджені між Україною та Росією. 
 
Починаючи з квітня 2019 року Національний банк України (НБУ) розпочав лібералізацію своєї монетарної політики та 
вперше за останні роки суттєво знизив свою облікову ставку (з 18% на 15 березня 2019 року до 6% на 12 червня 2020 
року та на кінець 2020 року), що підкріплено стабільним прогнозом щодо інфляції. 
 
12 червня 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило довгостроковий суверенний 

кредитний рейтинг України в національній та іноземній валютах до рівня В3 з Caa1 та змінило позитивний прогноз на 
стабільний. 11 вересня 2020 року міжнародне агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та 
короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні "В/В", прогноз 
стабільний. Також, Standard & Poor's підтвердило рейтинг України за національною шкалою на рівні "uaА".  

http://www.dzzbk.com.ua/
mailto:dzzbk@dzzbk.kiev.ua
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Разом з тим, ще у другому півріччі 2019 року в економіці України намітилися тенденції, які продовжилися у 2020 році, 
а саме: незначний спад у промисловій галузі, впровадження реформ та нових законодавчих ініціатив внаслідок зміни 
політичної влади в країні. Все це впливає на ділову активність та несе певні ризики, нехарактерні для ринків зі сталою 
економікою, зумовлює несприятливий інвестиційний клімат та певний економічний спад. Рівень інфляції в Україні за 
2020 рік склав 5% (2019: 4,1%), а національна валюта значно послабила свої позиції (курс гривні по відношенню до 
долара на 31 грудня 2019 року – 23,6862 грн/долар США; на 31 грудня 2020 року – 28,2746 грн/долар США). 
 
На 2020 рік в Україні були заплановані суттєві виплати державного боргу, які потребували мобілізації значних 
фінансових ресурсів як всередині країни, так і за її межами, в умовах середовища, де виклики для економік, що 
розвиваються, дедалі зростають. У червні 2020 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив 18-місячну (stand-
by) програму у розмірі, еквівалентному 5 мільярдам доларів США, спрямовану на забезпечення платіжного балансу та 

підтримку бюджету, щоб допомогти владі вирішити наслідки викликів, спричинених пандемією COVID-19. 
Затвердження угоди дозволило негайно виплатити суму, еквівалентну 2,1 мільярда доларів США. 
 
Наприкінці 2019 року з Китаю вперше з’явилися новини про коронавірус COVID-19. На початку 2020 року коронавірус 
поширився по всьому світу та його негативний вплив набрав обертів. Світове поширення COVID-19 обумовило значну 
мінливість, невизначеність та економічний спад в Україні та світі протягом всього 2020 року. Вірус охопив понад 200 
країн та продовжує негативно впливати на економічну ситуацію та галузь охорони здоров’я. Існує значна 
невизначеність щодо того, наскільки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалість 
урядових та інших заходів, направлених на уповільнення поширення вірусу, таких як карантин, запровадження 
віддаленого режиму роботи, призупинення бізнесу та інших обмежень. Компанія вжила ряд запобіжних заходів, 
спрямованих на те, щоб мінімізувати ризики для своїх працівників, бізнесу та громад, що працюють, включаючи 
організацію віддалених робочих місць та надання персональних засобів захисту своїм працівникам. Однак, керівництво 
може обмежено гарантувати, що ці дії будуть ефективними і достатніми для уникнення проблем у діяльності Компанії 
у майбутньому.  
 

Компанія оцінила вплив COVID-19 на знецінення активів, діяльність, що приносить доходи від реалізації, здатність 
Компанії генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продовжувати 
свою діяльність в осяжному майбутньому. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність 
Компанії не був суттєвим. Керівництво продовжує регулярно відслідковувати вплив COVID-19, а саме його потенційний 
вплив на фінансовий стан, результати діяльності, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність 
контрагентів. 
 
Загальний вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, географічне поширення та 
тяжкість вірусу; наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу, розробки і 
впровадження ефективних методів вакцинації та лікування; тривалості спалаху; дій, які вживають урядові органи, 
замовники, постачальники та інші треті сторони; наявності робочої сили; термінів та ступеню відновлення нормальних 
економічних та операційних умов діяльності Компанії в Україні. Керівництво продовжує докладати зусиль для 
виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Компанії; однак, існують фактори, 
що знаходяться поза межами знань та контролю керівництва, включаючи тривалість та тяжкість спалахів пандемії, а 
також вжитих подальших урядових та регуляторних дій. 

 
3. Основи підготовки фінансової звітності 
 
3.1. Заява про відповідність 
 
Фінансову звітність Компанії складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), 
затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними 
Комітетом із Тлумачень міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ"). 

За всі звітні періоди, в тому числі за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Компанія вела свої бухгалтерські записи 
відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" й вимог Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні. Дані положення бухгалтерського обліку в деяких аспектах відрізняються від МСФЗ. 
Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була складена на підставі бухгалтерських даних, 
відповідним чином скоригованих та перекласифікованих для достовірного подання відповідно до МСФЗ. 
 
3.2. Основа подання інформації 

 
Цю фінансову звітність складено на основі принципів нарахування та історичної собівартості. 
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На практиці сутність операцій та інших обставин і подій не завжди відповідає тому, що витікає з їх юридичної форми. 
У своїй фінансовій звітності Компанія відображає господарські операції та інші події не тільки відповідно до їх юридичної 
форми, але й згідно з їх змістом та економічною сутністю. 
 
3.3. Звітний період 
 
Звітним періодом для складання фінансової звітності АТ "Дарницький завод ЗБК" є календарний рік. Проміжна 
фінансова звітність складається щоквартально в стислому форматі. Звіт про рух грошових коштів складається за 
прямим методом. 
 
3.4. Функціональна валюта та валюта подання 

 
Функціональною валютою Компанії є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються всі 
господарські операції. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються 
операціями в іноземних валютах. 

Операції в іноземній валюті обліковуються у фунціональній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із 
застосуванням валютного курсу на початок дня на дату здійснення операції. 

Визнання курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті Компанія проводить на звітну дату, а також 
на дату здійснення господарської операції в межах звітної дати. 

Курс гривні до валют, у котрих у Компанії були залишки протягом попередніх років, був таким: 
 

 
Українська гривня є також валютою подання для цілей цієї фінансової звітності. 
 
3.5. Застосування нових та змінених МСФЗ 
 
Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають тим, що були використані при 
складанні річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, за винятком застосування нових 
стандартів, що набули чинності з 1 січня 2020 року. Компанія не застосовувала жодного іншого стандарту, тлумачення 
чи зміни, що були опубліковані, але ще не набрали чинності. 
 
Хоча ці зміни застосовуються вперше у 2020 році, вони не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії. 
Характер і вплив кожної зміни описано нижче: 
 
МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу" - Визначення бізнесу 
 
Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" пояснює, що для того, щоб вважатися бізнесом, інтегрований набір видів 
діяльності та активів повинен включати, як мінімум, вхідні дані та суттєвий процес, що разом в значній мірі сприяють 
здатності виробляти продукцію. Крім того, поправка пояснює, що компанія може існувати без всіх вхідних даних та 
процесів, необхідних для того, щоб виробляти продукцію. 
 
Відмінність між бізнесом і групою активів є важливою, оскільки покупець визнає гудвіл тільки при придбанні бізнесу. 
Дана поправка не мала впливу на фінансову звітність Компанії.  
 
МСБО 1 "Подання фінансової звітності", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки" - визначення поняття "суттєвий" 
 
Поправки надають нове визначення суттєвості, в якому зазначається, що інформація є суттєвою, якщо її неврахування, 
викривлення або приховування можуть впливати на рішення, які приймаються основними користувачами фінансової 
звітності загального призначення, на основі фінансової звітності, яка надає фінансову інформацію про компанію. 
Поправки пояснюють, що суттєвість залежить від характеру або величини інформації, як окремо, так і в поєднанні з 
іншою інформацією, у контексті фінансової звітності. Викривлення інформації вважається суттєвим, якщо очікується, 
що воно може вплинути на рішення, що приймаються основними користувачами. 
 

   
На 31 грудня 

2020 
Середній за 

2020 рік 
На 31 грудня 

2019 
Середній за 

2019 рік 
       
Гривня / євро   34,7396 30,7879 26,4220 28,9518 
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Дані поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії. 
 
"Реформа базового рівня відсоткової ставки" (поправки до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 39 
"Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації") 
 
Зміни до МСФЗ 9 та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" забезпечують ряд спрощень, які 
застосовуються до всіх операцій хеджування, на які безпосередньо впливає реформа базового рівня процентних 
ставок. Операції хеджування підпадають під вплив вказаних змін, якщо реформа спричиняє невизначеність щодо часу 
та / або обсягу базових грошових потоків об'єкта хеджування чи інструменту хеджування. 
 
Дані поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії.  

 
Концептуальна основа – внесення змін до посилань на концептуальну основу в стандарти 
 
Разом з переглянутою Концептуальною основою, яка набула чинності після опублікування 29 березня 2018 року, 
РМСБО також видала Поправки до посилань на Концептуальну основу у стандартах МСФЗ. Документ містить поправки 
до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ 19, КТМФЗ 
20, КТМФЗ та ПКТ-32. 
 
Дані поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії. 
 
3.6. Дата переходу на МСФЗ 
 
Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень 
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". Керуючись МСФЗ 1, Компанія 
обрала першим звітним періодом за МСФЗ рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.  

Звітним періодом, за який формується подана фінансова звітність, вважається календарним 2020 роком, тобто період 
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. 
 
3.7. Рішення про оприлюднення фінансової звітності 
 
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску Директором – Копотуном Русланом Анатолійовичем 30 квітня 
2021 року. 

Події, які вимагають коригування після звітного періоду, не відбувалися. 
 
3.8. Суттєві положення облікової політики 
 
Облікові політики – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Компанією при 
складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу 
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до 

яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівником Компанії відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ. Інші МСФЗ не застосовуються Компанією раніше 
дати набуття ними чинності. 

У разі відсутності конкретного міжнародного стандарту, який застосовується до господарської операції, керівництво 
використовує власне судження при розробці та застосуванні облікової політики (основні судження розкриваються 
нижче). При цьому враховуються:  

- стандарти і тлумачення, що регулюють подібні або пов’язані операції;  
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат, що викладені в 

Концептуальній основі;  
- постанови інших органів стандартизації обліку, які керуються схожими концептуальними принципами, 

прийняті галузеві норми (методики) та іншу професійну літературу в частині, що не суперечить МСБО 8 
"Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". 

При розробці облікової політики для подій або ситуацій, за якими відсутні конкретні міжнародні стандарти, керівництво 

формує своє судження так, щоб інформація, яка необхідна користувачам для прийняття економічних рішень, була 
надійною та достовірно відображала фінансовий стан Компанії, економічний зміст операцій, а не їх юридичну форму, 
а також нейтральною та неупередженою, обачною (консервативною) і повною у всіх суттєвих аспектах.  
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Фінансова звітність Компанії складається за принципами нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів) і 
безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати операцій та інших подій визнаються Компанією 
у міру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштів і еквівалентів) і відображаються в 
облікових записах і фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться. Принцип безперервності діяльності 
має на увазі складання фінансової звітності на основі припущення, що Компанія функціонує безперервно, і вестиме 
операції в майбутньому. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги 
всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись 
цим періодом. 

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій та інших подій, групуючи їх за основними категоріями 
(елементами) відповідно до економічних характеристик. У звіті про фінансовий стан елементами, безпосередньо 
пов’язаними з оцінкою фінансового стану, є активи, зобов’язання і капітал. У звіті про сукупний дохід елементами, 
безпосередньо пов’язаними з виміром результатів діяльності, є доходи і витрати. 

Об’єкт, що відповідає визначенню елемента фінансової звітності, визнається, якщо: 
- існує вірогідність того, що будь-які майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктами, будуть отримані 

(втрачені); 
- фактичні витрати на придбання або вартість об’єкта можуть бути надійно оцінені. 

 
Основні засоби 
 
Основні засоби обліковуються Компанією за собівартістю. Собівартість об’єкта основних засобів складається з: 

- ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання після вирахування 
будь-яких знижок; 

- будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його 
в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом; 

- первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він 
розташований, зобов’язання за якими Компанія бере на себе або коли купує цей об’єкт, або коли використовує 
його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. 

Якщо складові об’єкта основних засобів мають різний строк корисного використання або вартість їх складових частин 
є суттєвою стосовно загальної собівартості об’єкта, то вони можуть обліковуватись окремо (й окремо амортизуватися).  

Вартість активу (об’єкта основних засобів), що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної 
вартості.  

Амортизація активу (об’єкта основних засобів) починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений 
управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 
якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як 
утримувану для продажу), або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Строк корисної експлуатації активу (об’єкта основних засобів) визначається, виходячи з очікуваної корисності активу 
для Компанії. Оцінка строку корисної експлуатації активу спирається на судження, яке ґрунтується на досвіді 
використання Компанією подібних активів, або на законодавчо визначені вимоги щодо певних активів (об’єктів 
основних засобів). 

Амортизація активів (об’єктів основних засобів) здійснюється за прямолінійним методом.  

Строки корисної експлуатації активів (об’єктів основних засобів) Компанії: 

 Строк експлуатації, років 

  
Будівлі та споруди 5 – 80 
Машини та обладнання 2 – 40 
Транспортні засоби 5 – 10 
Інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 – 20 
Інші основні засоби 2 – 20 

 
Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів, визнається як різниця між чистими 

надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об’єкта. 
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Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або якщо очікується, що подальше використання об'єкта 
не принесе економічних вигід. Прибуток або збиток від списання об'єкта основних засобів (різниця між балансовою 
вартістю і чистою виручкою від реалізації) відображається у звіті про сукупний дохід того року, в якому це списання 
відбулося. 
 
Незавершені капітальні інвестиції 
 
Незавершені капітальні інвестиції містять у собі витрати, пов’язані з придбанням, виготовленням, будівництвом, 
модернізацєю основних засобів і нематеріальних активів. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій не 
амортизуються. Амортизація таких активів як незавершені капітальні інвестиції, починається з моменту введення їх в 
експлуатацію в якості основних засобів або нематеріальних активів. Компанія регулярно здійснює перевірку балансової 

вартості незавершених капітальних інвестицій для того, щоб визначити, чи існують ознаки знецінення вартості об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій.  
 
Нематеріальні активи 
 
Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю, що являє суму сплачених грошових коштів чи їх 
еквівалентів або справедливою вартістю іншої форми компенсації, переданої для отримання активу на час його 
придбання або створення. 

Витрати на придбання придбаного нематеріального активу містять: 
- ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовувані податки на придбання після вирахування 

будь-яких знижок; та 
- будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням. 

Компанія обрала своєю обліковою політикою модель собівартості, що застосовується до всього визначеного класу 
нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів базується на строках їх корисної експлуатації. Нематеріальний 
актив з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизується. Строк корисної експлуатації нематеріальних 
активів визначається відповідним управлінським персоналом окремо для кожного об’єкта нематеріальних активів або 
групи таких активів та не може перевищувати 20 років. Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який 
визначається на основі договірних чи інших юридичних прав, не перевищує період чинності договірних або інших 
юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого Компанія очікує 
використовувати цей актив. 

Вартість нематеріального активу, що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості. В 
Компанії ліквідаційна вартість нематеріального активу дорівнює нулю. 

Амортизація нематеріального активу починається, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 
нематеріального активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують 
як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи), або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом.  
 
Запаси 
 
На звітну дату запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Запаси, оцінені за собівартістю, включають всі витрати, залежно від виду запасів: 
- витрати на придбання;  
- витрати на переробку;  
- інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у 

теперішній стан. 

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом 
відшкодовуються Компанії податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і 
розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. 

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з одиницями виробництва, наприклад оплата праці 
виробничого персоналу, розрахунки за соціальним страхуванням, знос (амортизація) необоротних активів, які беруть 
безпосередню участь у виробництві, розрахунки з постачальниками та підрядниками тощо. Вони також включають 

систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці сировини у 
готову продукцію. Нерозподілені постійні виробничі накладні витрати визнаються витратами того періоду, у якому вони 
понесені. 



 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року  
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

 
15 

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при доставці запасів до їх 
теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан. На звітну дату Компанія оцінює запаси щодо 
наявності пошкоджених та застарілих об’єктів, втрати ліквідності, зниження чистої вартості реалізації. У випадку, якщо 
такі події мали місце, для відображення в обліку результатів уцінок Компанією створюється резерв знецінення запасів. 

При списанні запасів Компанія користується методом розрахунку собівартості під назвою "формула ідентифікованої 
собівартості". 

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. 
Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів визнаються витратами 
періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток.  
 
Фінансові активи 
 
Первісне визнання та оцінка 
Фінансові активи в рамках МСФЗ 9 класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та фінансові активи за амортизованою 
собівартістю. За винятком торгової та іншої дебіторської заборгованості при первісному визнанні, Компанія оцінює 
фінансовий актив за справедливою вартістю мінус (у випадку фінансового активу, що не відображається за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток), витрати на здійснення операції, які безпосередньо пов'язані з 
придбанням фінансових активів. При первісному визнанні фінансових активів Компанія розподіляє їх у відповідну 
категорію. Якщо Компанія не змінила свою бізнес-модель управління фінансовими активами, Компанія не змінює 
категорію, обрану при первісному визнанні. 
 
Подальше оцінювання 
Після первісного визнання фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо 
він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Компанія не має фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Фінансові активи Компанії за 
амортизованою собівартістю включають поточні фінансові інвестиції, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, 
грошові кошти та їх еквіваленти. 
 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 
Компанія класифікує торговельну та іншу дебіторську заборгованість як фінансові активи за амортизованою 
собівартістю, якщо виконуються обидві з перелічених нижче умов: 
a) Фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі утримання фінансових активів з метою отримання грошових 
потоків за контрактом; 
б) договірні умови фінансового активу призводять до грошових потоків у визначені дати, які є винятково виплатами 
основної суми та відсотків за основною сумою. 

Після первісного визнання фінансові активи за амортизованою собівартістю оцінюються з використанням методу 
ефективної процентної ставки (EIR) і підлягають оцінці на предмет зменшення корисності. Прибутки та збитки 
визнаються у прибутку або збитку при припиненні визнавання, зміні або знеціненні. 

 
Зменшення корисності 
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, які не обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки базуються на різниці між договірними 
грошовими потоками, що сплачуються відповідно до контракту, та всіма грошовими потоками, які Компанія очікує 
отримати, дисконтовані за початковою ефективною процентною ставкою. 

Підхід Компанії до оцінки очікуваних кредитних збитків далі розкривається у примітках до торгової та іншої дебіторської 
заборгованості. 
 
Припинення визнання 
Фінансовий актив (або, де це доречно, частина фінансового активу) припиняє визнаватися, коли: 
а) закінчилися договірні права на отримання грошових потоків від активу; 
б) Компанія зберігає договірні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але бере на себе договірні 
зобов'язання сплатити грошові потоки одному або кільком одержувачам без суттєвої затримки згідно з "транзитним" 
договором; і також 

• Компанія передала практично всі ризики та вигоди, пов'язані з активом, або 

• Компанія не передала і не зберегла практично всіх ризиків і вигод, пов'язаних з активом, але передала 
контроль над активом. 
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Коли Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, а також не 
передала і не зберегла практично всі ризики та винагороди, пов'язані з активом, або передала контроль над активом, 
визнається в обсязі постійної участі Компанії в активі. У цьому випадку зберігається відповідне зобов'язання щодо 
виплати отриманих грошових коштів кінцевому одержувачу. 

Передані активи та пов'язані з ними зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, які 
Компанія створила або зберегла. 
 
Фінансові зобов'язання 
 
Первісне визнання та оцінка 
Фінансові зобов'язання в рамках МСФЗ 9 класифікуються як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток, або як інші фінансові зобов'язання, які визнаються за амортизованою собівартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. 

Компанія оцінює фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового зобов'язання, 
що не відображається за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на здійснення операції, які 
безпосередньо пов'язані з випуском фінансового зобов'язання. 

При первісному визнанні фінансових зобов'язань Компанія розподіляє їх у відповідну категорію. Подальша 
перекласифікація фінансових зобов'язань не допускається. 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, а також інші 
довгострокові зобов'язання. 
 
Подальше оцінювання 
Вплив класифікації фінансових зобов'язань при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку описано нижче: 
 

Інші довгострокові зобов'язання, торгова та інша кредиторська заборгованість 
Інші довгострокові зобов'язання, торгова та інша кредиторська заборгованість є найбільш значимою категорією для 
Компанії. Після первісного визнання інші довгострокові зобов'язання та кредиторська заборгованість оцінюються за 
амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки визнаються у 
прибутку або збитку, коли визнання зобов'язань припиняється. 

Амортизована собівартість розраховується з урахуванням будь-яких знижок або премій на придбання та комісій або 
витрат, які є її невід'ємною частиною. Амортизація EIR включається до фінансових витрат у звіті про фінансові 
результати. 
 
Припинення визнання 
Фінансове зобов'язання (або його частина) припиняється визнаватися, коли боржник: 
і) погашає зобов'язання (або його частину) шляхом виплати кредитору, як правило, грошовими коштами, іншими 
фінансовими активами, товарами або послугами; або 
іі) юридично звільняється від основної відповідальності за зобов'язання (або його частину) або за законом, або самим 
кредитором. 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активних ринках на кожну звітну дату, визначається 
на основі ринкових котирувань або дилерських котирувань (ціна пропозиції на довгі позиції та ціна попиту на короткі 
позиції) без будь-яких вирахувань на транзакційні витрати. 
 
Для фінансових інструментів, що не торгуються на активному ринку, справедлива вартість визначається з 
використанням відповідних методів оцінки. Такі методи можуть включати використання останніх ринкових операцій на 
ринку; посилання на поточну справедливу вартість іншого інструменту, що є в основному однаковим; аналіз 
дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки. 
 
Згортання фінансових інструментів 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а чиста сума відображається у звіті про фінансовий стан, тоді 
та тільки тоді, коли існує законодавчо закріплена можливість такого згортання і існує намір розрахунку на нетто основі 
або реалізувати активи та погасити зобов’язання одночасно. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
До грошових коштів і їх еквівалентів відносяться кошти в касі і на поточних рахунках в банках та короткострокові 
високоліквідні інвестиції з початковим терміном погашення до трьох місяців, які досить легко можуть бути конвертовані 
в певну суму грошей, а ризик зміни вартості яких незначний. 
 
Умовні активи та зобов’язання 
 
Умовні активи та зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Умовні активи та зобов’язання розкриваються у 
примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли потенційний притік/відтік ресурсів, що містять в собі 
економічні вигоди, є малоймовірним. 

 
Забезпечення 
 
Забезпечення розглядаються як зобов’язання з невизначеним строком або сумою, та які не відносяться до фінансових 
інструментів. 

Забезпечення визнається, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої 
події та ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 
зобов’язання, а суму зобов’язання можна достовірно оцінити. 

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого 
зобов’язання на кінець звітного періоду. Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання, 
- це сума, яку Компанія обґрунтовано сплатила б для погашення зобов’язання або передало б його третій стороні на 
кінець звітного періоду. 

У звіті про прибутки та збитки наводяться витрати, пов’язані із забезпеченням. 

Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригується для відображення поточної найкращої 
оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для 
погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. 

Забезпечення використовується лише для тих видатків, для яких це забезпечення було створено з самого початку. 
 
Оренда 
 
Компанія визначає, чи є угода угодою оренди або угодою, що містить ознаки оренди на момент укладення договору. 
При первісному визнанні Компанія визнає активи з права користування та зобов'язання з оренди у звіті про фінансовий 
стан за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів. 

Що стосується короткострокової оренди (12 місяців і менше) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним, Компанія 
визнає відповідні витрати на оренду в межах операційних витрат прямолінійно протягом строку оренди відповідно до 

вимог МСФЗ 16. 

Компанія оцінює зобов’язання з оренди за теперішньою вартістю орендних платежів, які не сплачені на дату 
розрахунку, дисконтуванням їх за допомогою вбудованої в договір процентної ставки. Якщо цю ставку неможливо 
визначити, Компанія використовує свою додаткову ставку запозичення. Додаткова ставка запозичення визначається 
як процентна ставка, яку орендареві доведеться платити за позику протягом аналогічного строку, з аналогічним 
забезпеченням за кошти, необхідні для отримання активу аналогічної вартості як актив з права користування у 
подібному економічному середовищі. 

Після первісного визнання зобов’язання з оренди збільшуються за рахунок визнання відсотків за зобов’язанням з 
оренди (використовуючи метод ефективної процентної ставки) та зменшуються за рахунок відображення здійснених 
орендних платежів. Компанія визнає відсотки за зобов'язаннями з оренди у складі фінансових витрат у звіті про 
фінансові результати. 

На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю, що складається з: 
а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, 
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів 
до оренди, 
в) будь-яких первісних прямих витрат, понесених Компанією, 
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г) оцінки витрат, які будуть понесені Компанією у процесі демонтажу та переміщення базового активу для відновлення 
місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім 
випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва запасів. 

Компанія визнає амортизацію активів з права користування та відсотки за зобов’язанням з оренди у прибутку чи збитку. 
Актив з права користування амортизується протягом періоду оренди. Амортизація починається з дати початку оренди. 
Компанія визнає амортизацію активів з права користування за прямолінійним методом. 

Компанія подає свої активи з права користування у складі інших необоротних активів. 

Загальна сума грошових коштів, виплачених за основну суму, та сплачені відсотки відображаються у фінансовій 
діяльності у звіті про рух грошових коштів, оскільки так передбачено статистичними формами звітності. 

Компанія застосовує МСБО 36, щоб визначити, чи знецінено право з користування активом, та відображає будь-які 
виявлені збитки від зменшення корисності. 
 
Дивіденди 
 
Компанія визнає зобов'язання щодо виплати дивідендів акціонеру, коли розподіл затверджений акціонером Компанії. 
 
Виручка від реалізації 
 
Компанія займається виробництвом та продажем виробів з бетону та залізобетону. 

Для продажу товарів, дохід визнається, коли контроль над продуктом передається, коли товар був відправлений у 
конкретне місце, узгоджене з покупцем (доставка). Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли контроль 
над товарами або послугами перейшов до покупця, та у сумі, що відображає компенсацію, на яку Компанія очікує мати 
право в обмін на товари або послуги, надані клієнтам. Компанія дійшла до висновку, що за переважною більшістю 

договорів вона виступає як принципал, оскільки вона контролює товари та послуги до моменту передачі їх клієнтам. 

Перелічені нижче критерії визнання мають дотримуватися для визнання доходу: 
 
Продаж продукції/товарів 
Дохід від реалізації визнається, коли контроль над активом передається покупцеві, зазвичай в момент продажу товарів. 

Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації, яка зазвичай дорівнює ціні операції. Якщо ціна 
операції, визначена в договорі, містить в собі змінну суму, Компанія оцінює суму компенсації, на яку вона матиме право 
в обмін на передачу обіцяних товарів клієнтові. Змінна компенсація визначається Компанією в момент укладення 
договору та визнається лише якщо існує висока ймовірність того, що коли невизначеність, пов'язана зі змінною 
компенсацією, буде в основному вирішена, значного сторнування суми визнаного кумулятивного доходу від звичайної 
діяльності не відбудеться. 
 
Контрактні залишки 

 
Контрактні активи 
Контрактний актив – це право на винагороду в обмін на товари або послуги, передані замовнику. Якщо Компанія 
виконує передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до того, як настане дата 
сплати, Компанія відображає договір в обліку як контрактний актив, за винятком будь-яких сум, відображених як 
дебіторська заборгованість. Компанія не має контрактних активів у ході звичайної діяльності, оскільки, як правило, 
контроль передається в той самий момент, коли Компанія отримує безумовне право на оплату. 
 
Дебіторська заборгованість 
При первісному визнанні Компанія оцінює дебіторську заборгованість за вартістю операції, якщо торгова дебіторська 
заборгованість не містить значного компоненту фінансування відповідно до МСФЗ 15. Після первісного визнання 
дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної процентної 
ставки, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків. 

Компанія оцінює резерв очікуваних кредитних збитків для торгової дебіторської заборгованості та контрактних активів 
у сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь період життя, використовуючи матрицю резервування. Сума 
очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після 

первісного визнання. 
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Балансова вартість активу зменшується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках 
та збитках. Коли дебіторська заборгованість або контрактний актив стає безнадійним, він списується за рахунок 
резерву. Подальші відшкодування раніше списаних сум кредитуються у звіті про фінансові результати. 
 
Контрактні зобов'язання 
Контрактні зобов'язання - це зобов'язання передати товари або послуги клієнту, за які Компанія отримала 
винагороду (або суму відшкодування) від клієнта. Якщо клієнт сплачує компенсацію до того, як Компанія передає 
товари або послуги клієнту, контрактне зобов'язання визнається на дату здійснення оплати чи дату, коли оплата має 
бути здійснена (залежно від того, що відбудеться раніше). Контрактне зобов'язання визнається як дохід, коли 
Компанія виконує зобов'язання щодо виконання зобов'язань. 
 

Визнання інших доходів та витрат 
 
Інші доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення (понесення) за 
принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження чи сплати коштів. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. 
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного 
періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних 
періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.  
 
Виплати працівникам 
 
В ході звичайної діяльності Компанія здійснює внески до Пенсійного фонду України від імені своїх працівників. 
Обов'язкові внески до Пенсійного фонду відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Компанія не має подальших 
зобов'язань щодо виплат після звільнення. 
 
Податок на прибуток 
 
Поточний податок на прибуток  
Поточні податкові активи та зобов'язання звітного і попереднього періоду визначаються в сумі, очікуваній до 
відшкодування податковими органами або підлягає сплаті до бюджету. Поточний податок на прибуток розраховується 
відповідно до податкового законодавства України на основі сум оподатковуваного доходу та витрат, що зменшують 
базу оподаткування, відображених Компанією в податкових деклараціях. 

Ставка податку на прибуток підприємств становить 18%. 
 
Відстрочений податок на прибуток 
Відстрочений податок на прибуток розраховується на дату складання звітності за всіма тимчасовими різницями між 
балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку і вартістю, що враховується в податковому 
обліку. 

Відстрочене податкове зобов’язання визнається за всіма податковими різницями, за винятком випадків, коли 
відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи зобов'язання за 
угодою, яка не є об'єднанням підприємств та, на момент угоди, не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на 
оподатковуваний прибуток чи збиток. 

Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, а також при 
перенесенні на наступні періоди невикористаних податкових збитків і невикористаних податкових пільг, в тій мірі, в 
якій існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку в майбутньому, за рахунок якої можливо буде реалізувати 
тимчасові різниці, перенесені з попередніх періодів суми невикористаного податкових пільг та податкових збитків але 
за винятком випадків, коли відстрочені податкові активи, пов'язані з тимчасовими різницями виникають в результаті 
первісного визнання активу або зобов'язання за угодою, яка не є об'єднанням підприємств та, на момент угоди, не 
впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток. 

Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається в кінці кожного звітного періоду і зменшується, 
якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати 
вигоду від такого відстроченого податкового активу повністю або частково. Невизнані раніше відстрочені активи з 
податку на прибуток переглядаються на кожну звітну дату та визнаються у випадках, коли виникає ймовірність того, 

що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи. 
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Відстрочені активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються за податковими ставками, які очікуються до 
застосування в тому періоді, коли ці активи будуть реалізовані або зобов'язання погашені, на основі ставок 
оподаткування та податкового законодавства, чинних, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку за винятком тих ситуацій, коли він 
стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі капіталу, тоді податок визнається у складі капіталу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання згортаються за наявності повного юридичного 
права згортати визнані суми та якщо вони відносяться до податків на прибуток, які були накладені тим самим 
податковим органом і податковий орган дозволяє здійснювати чи отримувати єдиний чистий платіж. 
 
Податок на додану вартість 
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких випадків: 

- ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, що не відшкодовується податковим органом; в такому 
випадку, ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від 
обставин; 

- дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 
 
4. Істотні облікові судження, оцінні значення і припущення 
 
Застосування облікової політики вимагає від керівництва Компанії формування суджень, оцінок і припущень стосовно 
балансової вартості активів і зобов’язань, які неможливо визначити на підставі зовнішніх джерел. Керівництво Компанії 
визначає облікові оцінки і припущення виходячи з минулого досвіду й інших факторів, що є суттєвими для обставин 
функціонування Компанії. Подальші фактичні результати можуть відрізнятися від зроблених оцінок керівництва. Оцінки 
і пов’язані з ними припущення переглядаються на постійній основі. Скориговані облікові оцінки, які використовуються 
в бухгалтерському обліку, відображаються у періоді коли здійснюється їх перегляд, якщо таке коригування відноситься 
тільки до поточного періоду, або в періоді перегляду і наступних періодах, якщо таке коригування пов’язано як зі 
звітним так і з майбутніми періодами. Ретроспективні перерахунки не здійснюються. 
 
4.1. Суттєві судження керівництва Компанії при застосуванні облікової політики 
 
Нижче представлені суттєві судження, за винятком тих, що містять у собі тлумачення і опис облікових оцінок і наведені 
в підпункті "Основні джерела невизначеності при розрахунку облікових оцінок", які керівництво Компанії зробило в 
процесі застосування облікової політики і які мають найбільший вплив на суми, відображені в фінансовій звітності. 

Компанія складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування, тобто 
визнає статті як активи, зобов’язання, власний капітал, дохід та витрати (елементи фінансової звітності) тоді, коли 
вони повністю відповідають визначенням та критеріям визнання для цих елементів, наведених у Концептуальній основі. 

Про порівняльність інформації 
Компанія розкриває інформацію стосовно попереднього періоду щодо більшості сум, наведених у фінансовій звітності 
поточного періоду, тобто включає порівняльну інформацію розповідного та описового характеру для розуміння 
фінансової звітності Компанії поточного періоду. 

Про безперервність 
Управлінський персонал оцінює здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Тобто 
фінансова звітність Компанії складені на основі безперервності, управлінський персонал не має намірів ліквідувати 
Компанію чи припинити діяльність. 

Про відповідальність 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю 
стосовно підготовки та достовірного подання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 

Про справедливу вартість активів і зобов’язань 
Якщо справедлива вартість активів і зобов’язань, відображених у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена 
на підставі обраних в обліковій політиці оцінок і методів, вона визначається з урахуванням цін на активному ринку 
та/або з використанням різних моделей оцінок. Вихідні дані для таких ринків та моделей визначаються на підставі 
даних спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в іншому випадку, для визначення справедливої вартості 
необхідно застосовувати судження. Судження необхідно проводити з урахуванням ліквідності та інших даних, що 
використовуються в обраних для застосування моделях.  
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4.2. Основні припущення про майбутнє та інші основні джерела невизначеності при розрахунку 
облікових оцінок 
 
Компанія нижче розкрила інформацію про зроблені нею припущення, що стосуються майбутнього, та інші основні 
джерела невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартості активів та зобов’язань у наступному фінансовому році. Розкриття про застосування 
суджень та припущень керівництва в цій примітці, стосуються суджень щодо: операцій, подій або умов за відсутності 
конкретних МСФЗ, основних засобів, запасів, відстрочених податків, торговельної й іншої дебіторської заборгованості, 
забезпечень, умовних активів і зобов’язань, справедливої вартості фінансових інструментів, податків та іншого. 

Компанія розглядає майбутнє як події та/або умови, що можуть відбутися у наступному фінансовому році, та припускає 
що в майбутньому не відбудеться таких подій та/або умов, які становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартості активів та зобов’язань Компанії у наступному фінансовому році.  

Події та/або умови фінансового характеру, такі як: перевищення зобов’язань над активами або перевищення поточних 
зобов’язань над поточними активами, наявність позик з фіксованим строком, погашення яких наближається, за 
відсутності реальних перспектив пролонгації чи погашення; або надмірне використання короткострокових позик для 
фінансування довгострокових активів, зменшення лояльності кредиторів щодо заборгованостей, неможливість вчасно 
платити кредиторам, від’ємні грошові потоки від операційної діяльності, негативні ключові фінансові коефіцієнти, значні 
операційні збитки або значне зменшення вартості активів, що використовуються для генерування грошових потоків, 
неможливість виконувати умови угод про позики, неможливість акумулювати чи отримати фінансування для розробки 
нових основних продуктів або неможливість залучення коштів для фінансування інших суттєвих інвестицій тощо, не 
розглядаються Компанією такими, що відбудуться та спричинять суттєве коригування балансової вартості активів та 
зобов’язань Компанії у наступному фінансовому році. 

Події та/або умови операційного характеру, такі як: наміри управлінського персоналу ліквідувати Компанію або 
припинити діяльність, втрата ключового управлінського персоналу без його заміни, втрата основного ринку, ключових 

покупців чи постачальників, певних дозвільних документів на ведення господарської діяльності, труднощі з робочою 
силою, нестача важливих ресурсів чи їх значне подорожчання, поява дуже успішних конкурентів, також не 
розглядаються Компанією такими, що відбудуться та спричинять суттєве коригування балансової вартості активів та 
зобов’язань Компанії у наступному фінансовому році. 

Події та/або умови іншого характеру, такі як: недотримання вимог до рівня капіталу або інших законодавчих чи 
нормативних вимог, таких як вимоги до платоспроможності чи ліквідності для акціонерних товариств, незавершені 
судові або регуляторні провадження проти Компанії, які у разі їх задоволення можуть призвести до претензій, які 
підприємство з великою вірогідністю не зможе задовольнити, зміни у законах чи нормативних актах або урядовій 
політиці, що, за очікуванням, негативно вплинуть на Компанію, відсутність страхування чи недостатнє страхування від 
катастроф у разі їх настання, знову-таки не розглядаються Компанією такими, що відбудуться та спричинять суттєве 
коригування балансової вартості активів та зобов’язань Компанії у наступному фінансовому році. 

Виникнення перелічених подій та умов не розглядаються Компанією такими, що відбудуться в майбутньому, а значить, 
у Компанії малоймовірне виникнення невизначеності в оцінках, яке спричинене наведеними вище джерелами. 

З огляду на це, розкриття про застосування суджень та припущень про майбутнє, наведено нижче. 
 
Судження про відображення операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
 
Якщо відсутній МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал 
застосовуватиме судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для 
потреб користувачів щодо прийняття економічних рішень та достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Компанії; 
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише їх юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
- є обачливою; 
- є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження управлінський персонал посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує: 
- вимоги тих МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
- найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти; 
- іншу професійну літературу тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
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Судження про основні засоби 
 
Об’єкти основних засобів після їх визнання відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Оцінка терміну корисного використання об’єктів основних засобів є предметом судження керівництва, що ґрунтується 
на досвіді експлуатації подібних об’єктів основних засобів. При визначенні корисного строку експлуатації активу 
керівництво виходить з очікуваної корисності активу для Компанії та враховує такі чинники: очікуване використання 
активу, спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного застарівання, фізичний знос та умови експлуатації, 
очікуваний моральний знос, а також нагляд за активом та його обслуговування. Також беруться до уваги законодавчо 
визначені вимоги щодо певних активів (об’єктів основних засобів). Змін в зазначених оцінках в майбутньому не 
передбачається. 
 

Судження про запаси 
 
Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість чи чиста вартість реалізації. 

За чистою вартістю реалізації запаси визнаються у разі, коли собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо ці 
запаси пошкоджені, якщо вони повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася. Собівартість запасів не 
може також бути відшкодована, якщо зросли попередньо оцінені витрати на завершення виробництва або попередньо 
оцінені витрати на збут. Запаси, як правило, оцінюють за чистою вартістю реалізації (списуються до чистої вартості 
реалізації) на індивідуальній основі. 
 
Судження про відстрочені податки 
 
Якщо існує ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості якогось активу чи зобов’язання 
збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були б у разі відсутності 
податкових наслідків відшкодування або компенсації, то Компанія визнає відстрочене податкове зобов’язання 

(відстрочений податковий актив), за деякими обмеженими винятками. 

Якщо операції та інші події визнані у прибутку або збитку, то будь-який пов’язаний з ними податковий вплив також 
визнається у прибутку або збитку. Якщо операції та інші події визнані поза прибутком або збитком (в іншому сукупному 
прибутку або безпосередньо у власному капіталі), то будь-який пов’язаний з ними податковий вплив також визнається 
поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або, відповідно, безпосередньо у власному капіталі). 
 
Судження про торговельну і іншу дебіторську заборгованість 
 
Після первісного визнання торговельна дебіторська заборгованість та інша поточна дебіторська заборгованість 
відображається у фінансовій звітності Компанії за чистою вартістю реалізації без зазначення первісної вартості та суми 
резерву під очікувані кредитні збитки. Така оцінка не є згортанням у фінансові звітності. 

Інша дебіторська заборгованість (непоточна) після первісного визнання оцінюється Копанією за амортизованою 
собівартістю за допомогою методу ефективного відсотка, якщо одночасно виконуються певні умови. Якщо ці певні 
умови не виконуються, то така інша дебіторська заборгованість (непоточна) оцінюється за чистою вартістю реалізації 
без зазначення первісної вартості та суми резерву сумнівних боргів. 

На величину і час створення резерву під очікувані кредитні збитки Компанії, як позитивним, так і негативним чином, 
можуть вплинути невизначеності, пов’язані зі змінами в економіці, галузі або змінами фінансового стану покупців, які 
зумовлять необхідність перегляду величини резерву під очікувані кредитні збитки. 
 
Судження про забезпечення 
 
Судження керівництва Компанії ґрунтуються на тому, що в майбутньому події та/або умови, які можуть бути джерелом 
існування невизначеності при розрахунку облікових оцінок, не розглядаються Компанією такими, що відбудуться та 
спричинять суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань. А тому, в майбутньому, сума, визнана як 
забезпечення, продовжуватиме характеризуватися найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого 
зобов’язання на кінець звітного періоду.  

Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригується для відображення поточної найкращої 
оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для 
погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. 
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Судження про умовні активи і зобов’язання 
 
У загальному сенсі, всі забезпечення є умовними, оскільки вони не визначені за строками або сумою. Проте термін 
"умовний" застосовується до зобов’язань та активів, які не визнаються, оскільки їх існування буде підтверджене тільки 
після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих 
Компанією. Крім того, термін "умовне зобов’язання" застосовується до зобов’язань, які не відповідають критеріям 
визнання. 

Компанія не визнає умовне зобов’язання. 

У випадках, коли Компанія є солідарно і окремо відповідальною за зобов’язання, та частина зобов’язання, яка, за 
очікуванням, буде погашена іншими сторонами, розглядається як умовне зобов’язання. Компанія визнає забезпечення 
на ту частину зобов’язання, для якої ймовірним є вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, за винятком 
надзвичайно рідкісних обставин, коли не можна зробити достовірної оцінки. 

В майбутньому умовні зобов’язання можуть змінюватися не так, як очікувалося на початку. Отже, вони регулярно 
оцінюються, щоб визначити, чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Якщо стає 
ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде потрібним для статті, яка раніше розглядалася як умовне 
зобов’язання, забезпечення визнається у фінансовій звітності за той період, у якому відбувається зміна ймовірності (за 
винятком надзвичайно рідкісних обставин, за яких не можна зробити достовірної наближеної оцінки). 

Компанія також не визнає умовні активи. 

Умовні активи виникають, як правило, внаслідок незапланованих або інших неочікуваних подій, які уможливлюють 
надходження економічних вигід до Компанії.  

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це може спричинити визнання доходу, який може бути 
ніколи не отриманим. Проте, коли з’являється цілковита впевненість у отриманні доходу, тоді пов’язаний з ним актив 
не є умовним активом і його визнання є належним. 

Умовні активи оцінюються з достатньою регулярністю, щоб забезпечити відповідне відображення змін у фінансовій 
звітності. Якщо з’явилась цілковита впевненість у надходженні економічних вигід, актив і пов’язаний з ним дохід 
визнаються у фінансовій звітності того періоду, в якому відбувається зміна. 
 
Судження про справедливу вартість фінансових інструментів 
 
Судження керівництва Компанії ґрунтуються на тому, що в майбутньому фінансові активи та фінансові зобов’язання 
первісно визнаватимуться за їх справедливою вартістю плюс (для фінансових активів) мінус (для фінансових 
зобов’язань) витрати на операцію, що прямо стосуються придбання фінансового активу чи фінансового зобов’язання 
(для фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або 
збитку, витрати на операцію не включаються до собівартості). 

Після первісного визнання фінансові активи (в залежності від їх виду) оцінюватимуться: 
- за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку або збитку; 
- за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у сукупному доході; 

- за амортизованою собівартістю. 

Після первісного визнання  фінансові зобов’язання (в залежності від їх виду) оцінюватимуться: 
- за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку; 
- за амортизованою собівартістю. 

 
Судження про поточні податки 
 
Судження керівництва Компанії ґрунтуються на тому, що в майбутньому події та/або умови, які можуть бути джерелом 
існування невизначеності при розрахунку облікових оцінок, не розглядаються Компанією такими, що відбудуться та 
спричинять суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань. В зв’язку з цим керівництвом Компанії не 
розглядається ймовірності суттєвого збільшення нарахування та сплати податків, а також не розглядається ймовірність 
неможливості сплати поточних зобов’язань за нарахованими податками. 

Однак, судження й оціночні значення, використані при визнанні й оцінці невизначеності під час відображення податків, 
можуть бути переглянуті керівництвом Компанії у разі зміни обставин або одержання нової інформації, що впливає на 
ці судження. Нова інформація може містити певні дії податкових органів, підтвердження того, що податкові органи 
займають певну позицію стосовно податкового питання, або момент закінчення строку дії права податкових органів на 
перевірку конкретного питання щодо відображення податку. 
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Припущення про безперервність діяльності 
 
Дана фінансова звітність підготовлена згідно з принципом безперервної діяльності, згідно з яким реалізація активів та 
погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 
 
Інші судження 
 
Якщо в майбутньому в Компанії матимуть місце події, умови чи операції, щодо яких відсутня практика тлумачення та 
визнання в обліку і звітності, то при їх тлумаченні і визнанні Компанія керуватиметься вимогами МСФЗ до таких подій, 
умов чи операцій, а управлінський персонал застосовуватиме судження під час розробки і застосування облікової 
політики, щоб отримувана інформація про них була достатньою, достовірною, доречною для потреб керівництва (при 

прийнятті управліньких рішень) та для потреб користувачів (для прийняття інших рішень). 
 
5. МСФЗ та інтерпретації КТМФЗ, які ще не набули чинності 
 
Компанія не прийняла перелічені нижче МСФЗ і Тлумачення КТМФЗ, які вже опубліковані, але ще не набули чинності: 
− МСФЗ 16 "Оренда" – концесії з оренди, пов’язані з Covid-19 – набирає чинності з 1 червня 2020 року; 
− "Реформа базового рівня відсоткової ставки " (поправки до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 39 "Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 4 "Страхові 
контракти" та МСФЗ 16 "Оренда") – Фаза 2 діє з 1 січня 2021 року; 

− МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу" – посилання на концептуальну основу – набирає чинності для річних періодів, які 
починаються 1 січня 2022 року; 

− МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" - обтяжливі контракти - вартість виконання 
контракту – набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2022 року; 

− МСБО 16 "Основні засоби" - надходження до цільового використання – набирає чинності для річних періодів, які 
починаються 1 січня 2022 року; 

− Цикл щорічних змін МСФЗ 2018-2020 років - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 
2022 року; 

− МСБО 1 "Подання фінансової звітності" - Класифікація зобов'язань на поточні і довгострокові – набирає чинності 
для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року; 

− МСФЗ 17 "Страхові контракти" – набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2023 року; 
− МСФЗ 4 "Страхові контракти" – продовження періоду тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 9 "Фінансові 

інструменти" до 1 січня 2023 року; 
− МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" - Визначення облікової оцінки – набирає чинності 

для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року; 
− МСБО 1 "Подання фінансової звітності", Практичне положення 2 з МСФЗ "Прийняття суттєвих суджень" - Розкриття 

облікових політик – набирає чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року; 
− МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства – продаж 

або внесення активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством"– набрання 
чинності відкладено на невизначений термін. 

 
МСФЗ 16 "Оренда" – концесії з оренди, пов’язані з Covid-19  
 
Поправка звільняє орендодавців від необхідності розгляду індивідуальних договорів оренди, щоб визначити, чи є 
концесії з орендної плати, що виникають як прямий наслідок пандемії Covid-19 модифікаціями з оренди та дозволяють 
орендарям обліковувати такі пільги з оренди таким чином, якби вони не були модифікаціями оренди. 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
"Реформа базового рівня відсоткової ставки" (поправки до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 39 
"Фінансові інструменти: визнання та оцінка", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", 
МСФЗ 4 "Страхові контракти" та МСФЗ 16 "Оренда") – Фаза 2 
 
Поправки вносять зміни до ряду вимог з обліку хеджування для звільнення від потенційних наслідків невизначеності 
спричиненої реформою IBOR. Поправки запроваджують практичний прийом, відповідно до якого модифікації, які 
виникають внаслідок цієї реформи, обліковуються шляхом коригування ефективної процентної ставки. 
Компанія вважає, що змінені стандарти не вплинуть на фінансову звітність.  
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МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу” – посилання на концептуальну основу  
 
Поправка оновлює посилання у МСФЗ 3 на концептуальну основу фінансової звітності без зміни порядку відображення 
в обліку об’єднань бізнесу.  

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" - обтяжливі контракти - вартість 
виконання контракту  
 
Поправки уточнюють, які витрати включає суб'єкт господарювання при визначенні вартості виконання договору з при 
оцінці того, чи є договір обтяжливим. 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСБО 16 "Основні засоби" - надходження до цільового використання 
 
Поправки забороняють компанії вилучати із вартості основних засобів, прибутки від продажу об’єктів, вироблених, 
поки компанія готує актив до цільового використання. Натомість компанія визнає такі прибутки від продажу та пов'язані 
з ними витрати у прибутку чи збитку. 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
Цикл щорічних змін МСФЗ 2018-2020 років 
 
Зміни, які застосовуються до річних періодів, що починаються з 1 січня 2022 із можливістю раннього застосування.  
Вносяться незначні зміни до перелічених нижче стандартів: 
- МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" - Поправка дозволяє дочірньому 
підприємству, яке застосовує пункт D16 (a) МСФЗ 1, визначати сукупні трансляційні різниці, використовуючи суми, 
представлені його материнським підприємством, виходячи з дати переходу материнської компанії на МСФЗ; 
- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" – Роз'яснюється перелік виплат, які компанія включає до гонорарів у тесті "10 
відсотків" для припинення визнання фінансових зобов'язань, при оцінці того, чи суттєво відрізняються умови нового 
або зміненого фінансового зобов'язання від умов первісного фінансового зобов'язання; 
- Ілюстративний приклад 13 до МСФЗ 16 "Оренда" - усуває потенційну невизначеність щодо обліку заохочень з оренди; 
- МСБО 41 "Сільське господарство" - Поправка усуває вимогу пункту 22 МСБО 41 щодо виключення суб'єктами 
господарювання грошових потоків пов’язаних з оподаткуванням при визначенні справедливої вартості біологічного 
активу з використанням методики теперішньої вартості. 

Компанія вважає, що дані зміни не вплинуть на фінансову звітність. 
 
МСБО 1 "Подання фінансової звітності" - Класифікація зобов'язань на поточні і довгострокові  
 
Поправки щодо класифікації зобов'язань на поточні і довгострокові (Поправки до МСБО 1) стосуються лише подання 
зобов'язань у звіті про фінансовий стан та не впливають на суму або строки визнання будь-якого активу, доходу або 
витрат чи інформацію, які суб'єкти господарювання розкривають про ці статті. Мета Поправок: 
- уточнити, що класифікація зобов’язань на поточні і довгострокові має ґрунтуватися на правах, що існують на кінець 
звітного періоду, та узгодити формулювання у всіх відповідних пунктах стандарту, щоб посилатися на "право" на 
відстрочення платежів щонайменше на дванадцять місяців і чітко вказати, що лише права, встановлені "на кінець 
звітного періоду", повинні впливати на класифікацію зобов'язання; 
- уточнити, що на класифікацію не впливають очікування щодо того, чи буде суб'єкт господарювання застосовувати 
своє право на відстрочення погашення зобов'язання; 
- і уточнити, що розрахунки стосуються передачі контрагенту грошових коштів, інструментів власного капіталу, інших 
активів або послуг. 

Компанія вважає, що зміни до стандарту можуть вплинути на фінансову звітність, однак, точний вплив ще не 
визначений. 
 
МСФЗ 17 "Страхові контракти" 
 

МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4, який був випущений як проміжний стандарт у 2004. МСФЗ 17 вирішує проблему 
порівняльності інформації, створену МСФЗ 4, оскільки вимагає вести облік усіх страхових контрактів послідовно. Це 
матиме позитивні наслідки як для інвесторів, так і для страхових компаній. Страхові зобов'язання обліковуватимуться 
за їх поточною, а не історичною собівартістю. 
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Компанія повинна буде відображати прибутки по мірі надання страхових послуг (а не на момент отримання страхової 
премії), а також представляти інформацію про прибутки від страхових контрактів, які компанія очікує отримати у 
майбутньому. 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСФЗ 4 "Страхові контракти" – продовження періоду тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 9 
"Фінансові інструменти" 
 
Поправки дозволяють скористатись звільненням від застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та продовжувати 
застосування МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" до 1 січня 2023 року.  

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" - Визначення облікової оцінки 
 
Поправки пояснюють, як компанії повинні відрізняти зміни в обліковій політиці від змін в облікових оцінках. Ця різниця 
важлива, оскільки зміни в облікових оцінках застосовуються перспективно до майбутніх операцій та інших майбутніх 
подій, тоді як зміни в обліковій політиці застосовуються ретроспективно до минулих операцій та інших минулих подій. 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСБО 1 "Подання фінансової звітності", Практичне положення 2 з МСФЗ "Прийняття суттєвих суджень" 
- Розкриття облікових політик 
 
Зміни до МСБО 1 вимагають від компаній розкривати лише суттєві облікові політики. Зміни до Практичного положення 
2 з МСФЗ містять вказівки щодо того, як застосовувати концепцію суттєвості до розкриття інформації щодо облікової 

політики. 

Компанія вважає, що змінені стандарти не вплинуть на фінансову звітність. 
 
МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства 
– продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним 
підприємством" 
 
Вузькоспеціалізовані поправки стосуються визнаних розбіжностей між вимогами в МСФЗ 10 та МСБО 28 (2011) при 
продажу або внесенні активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством.  

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
6. Основні засоби 
 
У звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року Компанія обліковувала тільки власні основні засоби. 

Нижче наведено інформацію про рух основних засобів за період: 
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Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

Інші основні 
засоби 

Разом 

       

Собівартість        

На 1 січня 2019 року 35 806 17 421 5 781 2 464 72 61 544 

Надходження 28 792 6 127 1 209 568 - 36 696 

Вибуття - (895) (776) (104) (12) (1 787) 

На 31 грудня 2019 року 64 598 22 653 6 214 2 928 60 96 453 

Надходження 10 274 2 925 1 289 714 425 15 627 

Вибуття - - - (39) - (39) 

На 31 грудня 2020 року 74 872 25 578 7 503 3 603 485 112 041 

       

Накопичена амортизація       

На 1 січня 2019 року 3 859 5 659 1 316 1 204 - 12 038 

Нараховано 2 734 2 217 976 490 -  6 417 

Вибуття - (785) (631) (104) - (1 520) 

На 31 грудня 2019 року 6 593 7 091 1 661 1 590 - 16 935 

Нараховано  3 387 2 065 395 532 436 6 815 

Вибуття - - - (39) - (39) 

На 31 грудня 2020 року 9 980 9 156 2 056 2 083 436 23 711 

       
       

Балансова вартість       

На 1 січня 2019 року 31 947 11 762 4 465 1 260 72 49 506  

На 31 грудня 2019 року 58 005 15 562 4 553 1 338 60 79 518 

На 31 грудня 2020 року 64 892 16 422 5 447 1 520 49 88 330 

 
Протягом звітного року та станом на 31 грудня 2020 року корисність основних засобів Компанії не переглядалась у бік її зменшення, оскільки Компанія не бачила індикаторів, як 
внутрішніх, так і зовнішніх, для такого перегляду. 

Станом на звітну дату у Компанії були відсутні основні засоби, котрі тимчасово не використовувалися. 

Станом на 31 грудня 2020 року собівартість повністю замортизованих основних засобів, які ще використовувалися Компанією, складала 7 891 тис. грн (2019: 7 312 тис. грн). 

Станом на 31 грудня 2020 року в Компанії відсутні обмеження на права власності щодо основних засобів, а також відсутні основні засоби, передані у заставу для забезпечення 
зобов’язань. Станом на 31 грудня 2020 року контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів, відсутні.
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7. Нематеріальні активи 
 
В звітному році та станом на 31 грудня 2020 року Компанія обліковувала нематеріальні активи, які не є внутрішньо 
згенерованими, а були придбані нею. У складі нематеріальних активів обліковувалось програмне забезпечення. 
 
Нижче наведено інформацію про рух нематеріальних активів за період: 
 

 Програмне 
забезпечення 

Разом 

   

Собівартість    

На 1 січня 2019 року 450 450 

Надходження - - 

Вибуття (83) (83) 

На 31 грудня 2019 року 367 367 

Надходження 54 54 

Вибуття - - 

На 31 грудня 2020 року 421 421 

   

Накопичена амортизація   

На 1 січня 2019 року 199 199 

Нараховано 101 101 

Вибуття (60) (60) 

На 31 грудня 2019 року 240 240 

Нараховано  58 58 

Вибуття - - 

На 31 грудня 2020 року 298 298 

   
   

Балансова вартість   

На 1 січня 2019 року 251 251 

На 31 грудня 2019 року 127 127 

На 31 грудня 2020 року 123 123 

 
Протягом звітного року та станом на 31 грудня 2020 року корисність нематеріальних активів в Компанії не 
переглядалась у бік її зменшення, оскільки Компанія не бачила підстав, як внутрішніх, так і зовнішніх, для такого 
перегляду.  

Протягом звітного періоду в Компанії не відбувалось змін в облікових оцінках стосовно нематеріальних активів, які 
впливають на поточний період або очікується, що впливатимуть у подальших періодах (перегляд оцінки строку 

корисної експлуатації нематеріальних активів, перегляд методів амортизації, перегляд ліквідаційної вартості). 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія не мала нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та 
нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов’язань. Станом на 31 грудня 2020 року контрактні 
зобов’язання Компанії, пов’язані з придбанням нематеріальних активів, відсутні. 
 
8. Довгострокова дебіторська заборгованість 
 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років довгострокова дебіторська заборгованість представлена заборгованістю перед 
Компанією за позиками, виданими працівникам, що оцінюються за амортизованою вартістю. 
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9. Запаси 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   
Виробничі запаси 18 217 13 014 
Готова продукція 10 216 23 981 
Незавершене виробництво 5 145 3 851 
Товари 398 439 

 33 976 41 285 
 
В звітному періоді Компанією визнано знецінення запасів у розмірі 645 тис. грн (2019: 194 тис. грн). 

Запасів, переданих під заставу для гарантії зобов’язань, впродовж звітного року, а також станом на 31 грудня 2020 
року, в Компанії не було. 
 
10. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
 
До дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2020 року, включена 
поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників перед Компанією за реалізовану нею продукцію, 
відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги. Дана дебіторська заборгованість є торговельною дебіторською 
заборгованістю, яка відноситься Компанією до поточних фінансових активів.  

Торговельна дебіторська заборгованість відображається у фінансовій звітності Компанії за чистою вартістю реалізації 
з урахуванням суми резерву під очікувані кредитні збитки.   
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   
Номінальна вартість дебіторської заборгованості 33 488    106 174    
Резерв під очікувані кредитні збитки (5 843)    (1 128)    

 27 645    105 046    

 
Зміни резерву під очікувані кредитні збитки відображаються Компанією у складі витрат поточного періоду у вигляді 
резерву під очікувані кредитні збитки під знецінення дебіторської заборгованості. 

Інформація про рух резерву під очікувані кредитні збитки представлена таким чином: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   
Залишок станом на 1 січня 1 128    6 907   
Нарахування резерву 4 745    1 185    
Використання резерву (30)    (6 964) 

Залишок станом на 31 грудня 5 843    1 128    
 
В складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2020 року обліковується 
дебіторська заборгованість із пов’язаними особами у розмірі 18 844 тис. грн (2019: 59 649 тис. грн) (Примітка 27).  
 
В середньому в 2020 році Компанії необхідно було 50 днів для стягнення торговельної дебіторської заборгованості 
(2019: 54 дні).  
 
11. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   
Грошові кошти на поточних рахунках 1 872 9 405    
Готівка 5 5 

 1 877 9 410    
 

12. Інші оборотні активи 
 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років інші оборотні активи переважно представлені розрахунками за ПДВ. 
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30 

13. Поточні фінансові інвестиції 
 
1 липня 2020 року Компанія розмістила грошові кошти на депозитному рахунку в розмірі 3 500 тис. грн під 8% річних. 
Вклад підлягає поверненню 1 липня 2021 року. Депозитний договір не передбачає можливості дострокового 
розірвання. 
 
14. Власний капітал 
 
Зареєстрований статутний капітал Компанії станом на 31 грудня 2020 року, за установчими документами, складав 
21 704 тис. грн і був розподілений на 86 814 408 простих іменних акцій. Реєстрацію емісії акцій здійснено 29 червня 
2010 року в кількості 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста вісім) штук 

номінальною вартістю 0,25 грн (двадцять п’ять копійок) кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві і Київській області від 29 червня 2010 року, 
реєстраційний номер 231/10/1/10. Всі випущені прості іменні (звичайні) акції повністю оплачені. Компанія не 
здійснювала випуск привілейованих акцій.  

Згідно з Рішенням єдиного акціонера ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська" від 28 квітня 2020 року, Компанія 
нарахувала та виплатила дивіденди в сумі 8 690 тис. грн, із них 6 690 тис. грн – за результатами діяльності в 2018 році 
та 2 000 тис. грн – за результатами діяльності в 2019 році. 

Суму зміни вартості основних засобів внаслідок проведеної індексації було помилково відображено у статті капіталу в 
дооцінках на дату переходу на МСФЗ в сумі 8 331 тис. грн у звіті про фінансовий стан. Компанією було виправлено 
помилку станом на 1 січня 2019 року, в результаті чого її віднесено до складу нерозподіленого прибутку. 

В звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року Компанією наводиться інформація про резервний капітал, який 
складає 2 294 тис. грн (2019: 2 294 тис. грн). Резервний капітал формується згідно з вимогами ст. 19 Закону України 
від 17.09.2008 р. №514-VI "Про акціонерні товариства" та статуту Компанії і є накопиченими відрахуваннями частини 
чистого прибутку, які призначені для покриття збитків Компанії. 
 
15. Інші довгострокові зобов’язання 
 
Станом на 31 грудня 2020 року у складі інших довгострокових зобов’язань відображені зобов’язання за відсотковими 
іменними облігаціями у сумі 60 000 тис. грн (2019: 60 000 тис. грн). Форма випуску облігацій – бездокументарна. 

Оскільки зазначені фінансові зобов’язання утримуються Компанією до їх погашення, вони оцінюються Компанією за 
амортизованою вартістю. 

Інформація про облігації Компанії наведена в таблиці нижче. 
 

Номер 
свідоцтва 

Дата 
реєстрації 
НКЦПФР Серія 

Номінальна 
вартість, грн 

Кількі-
сть, шт. 

Сума 
випуску, 

грн 

Ставка, 
% 

річних 
Дата погашення 

облігацій 

68/2/2017 04.08.2017 M 1 000 30 000 30 000 000 15% 01.09.2017 - 31.12.2027 

93/2/2017 03.11.2017 N 1 000 30 000 30 000 000 15% 01.12.2017 - 31.03.2028 
 
Рішенням єдиного акціонера від 9 січня 2020 року розмір відсоткової ставки з 1 квітня 2020 року було змінено з 23% 
до 15% річних. 

На фондових біржах облігації не торгуються та не включені до лістингу. Рейтингова оцінка випуску облігацій не 
проводилась. 

Нарахування та виплата відсоткового доходу за облігаціями, а також їх погашення здійснюється у національній валюті 
України. Порядок погашення облігацій та порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені в проспектах 
емісії. 

Серед осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відсутні пов’язані з Компанією сторони. 
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Зміни в зобов’язаннях за облігаціями за рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, представлені таким чином: 
 

 
Випущені 
облігації 

Відсотки Всього 

    

1 січня 2019 року 60 000 3 478 63 478 

    

Грошові операції:    

Погашення відсотків - (13 800) (13 800) 

    

Негрошові операції:    

Нараховані відсотки - 13 800 13 800 

    

31 грудня 2019 року 60 000 3 478 63 478 

    

Грошові операції:    

Погашення відсотків - (9 163) (9 163) 

    

Негрошові операції:    

Нараховані відсотки - 10 222 10 222 

    

31 грудня 2020 року 60 000 4 537 64 537 

 
 
16. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

   
За розрахунками з вітчизняними постачальниками 65 028 112 625 
За розрахунками з іншими кредиторами 2 078 2 285 

 67 106 114 910    
 
Торговельна кредиторська заборгованість оцінюється і відображається у фінансовій звітності Компанії за 
амортизованою собівартістю. 

В середньому в 2020 році Компанії необхідно було 82 дні для погашення торговельної кредиторської заборгованості 
(2019: 73 дні). 
 
17. Поточні забезпечення 
 
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років поточні забезпечення були представлені забезпеченням на виплату відпусток. 

Нижче наведено інформацію щодо руху забезпечення на виплату відпусток 

 2020 2019 

   
Станом на 1 січня 3 354    3 119    
Нараховано 8 242    7 510    
Використано (8 402)    (7 275)    

Станом на 31 грудня 3 194    3 354    
 
18. Інші поточні зобов’язання 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   
Проценти, нараховані за облігаціями 4 537    3 478    
Податкові зобов’язання з ПДВ 962    355    

Розрахунки за виконавчими листами -    20    
Інші зобов’язання - 68 

 5 499    3 921    
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19. Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 
 

 2020 2019 

   
Дохід від реалізації бетону та залізобетону 451 176 461 770   
Дохід від реалізації послуг 36 118 62 321 
Дохід від іншої реалізації 223 981 

 487 517 525 072    
 
В кожній суттєвій категорії доходу в звітному році не було доходів, які б виникали від обміну товарів або послуг (з 
отриманням негрошової виручки). 

 
20. Собівартість реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 
 

 2020 2019 

   
Собівартість реалізації бетону та заліозобетону 307 504 335 758 
Собівартість реалізації конструктиву 51 862 20 982 
Собівартість реалізації товарних розчинів 9 755 13 995 
Собівартість реалізації автопослуг 35 795 52 663 

 404 916 423 398 
 
21. Інші операційні доходи 
 

 2020 2019 

   
Доходи від реалізації оборотних активів 22 385 14 590   
Доходи від реалізації інших послуг 4 705 2 765    
Отримані штрафи, пені, неустойки 232 6 
Інший дохід від операційної діяльності 7 68 

 27 329 17 429    
 
В даних категоріях доходу в звітному році не було доходів, які б виникали від обміну оборотних активів або послуг (з 
отриманням негрошового доходу). 
 
22. Адміністративні витрати 
 

 2020 2019 

   
Заробітна плата та відповідні нарахування                      11 497                      11 309 
Управлінські послуги                      10 500                        5 475 

Витрати за нарахованими податками                        3 803                        3 916 
Амортизаційні витрати                        1 147                          556 
Витрати на послуги сторонніх організацій                          932                        3 074 
Охорона                          856                          597 
Матеріальні витрати                          707                          537 
Ремонти та технічне обслуговування                          476                          119 
Інші витрати                            73                            92 

 29 991 25 675 
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23. Витрати та збут 
 

 2020 2019 

   
Витрати з роялті                      40 707                         42 190    
Послуги комісії                        4 199                           1 550    
Заробітна плата та відповідні нарахування                        3 842                           6 347    
Витрати на транспортні послуги                        1 004                           1 913    
Матеріальні витрати                          250                             291    
Амортизаційні витрати                          106                             561    
Витрати на послуги сторонніх організацій                            32                           1 505    

Інші витрати                             1                               57    

 50 141    54 414 
 
24. Інші операційні витрати 
 

 2020 2019 

   
Собівартість реалізованих виробничих запасів                      18 070                           9 938    
Нарахування резерву під очікувані кредитні збитки                        4 790                           1 145    
Заробітна плата та відповідні нарахування                        2 887                           2 393    
Нестачі та псування цінностей                          152                           5 904    
Інші витрати операційної діяльності                        2 101                           2 374    

 28 000       21 754  
 
 
25. Фінансові витрати 
 

 2020 2019 

   
Витрати на відсотки за облігаціями 10 222 13 800 
Амортизація дисконту 258 112 
Інші витрати за облігаціями 28 30 

 10 508 13 942 
 
26. Витрати з податку на прибуток 
 
Відстрочені податкові активи наведені в Звіті про фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2020 року і складають 
1 176 тис. грн (2019: 238 тис. грн). 

Компоненти витрат з податку на прибуток складалися з: 

 

 2020 2019 

   

Поточний податок на прибуток (199) (902) 

Відстрочений податок 938 238 

 739 (664) 

 
Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового прибутку до оподаткування на 
нормативну податкову ставку за 2020 та 2019 роки, які закінчилися 31 грудня: 
 

 2020 2019 

(Збиток) / прибуток до оподаткування (8 425) 3 670 

Теоретичний податок на прибуток за ставкою 18% 1 517 (661) 

Витрати, не включені до складу валових витрат (778) (3) 

Витрати з податку на прибуток 739 (664) 
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Станом на звітні дати, які наведено в цій фінансовій звітності, відстрочені податки Компанії представлено таким чином: 
 

 
31 грудня 
2020 року 

Звіт про прибутки та збитки 
31 грудня 
2019 року  

Виникнення та сторнування 
тимчасових різниць 

    

Відстрочені податкові активи    

Резерви та забезпечення 1 176 938 238 

    

Чистий відстрочений податковий 

актив 
1 176 938 238 

 
 

31 грудня 
2019 року 

Звіт про прибутки та збитки 
31 грудня 
2018 року  

Виникнення та сторнування 
тимчасових різниць 

    

Відстрочені податкові активи    

Резерви та забезпечення 238 238 - 

    

Чистий відстрочений податковий 
актив 

238 238 - 

 
Природа тимчасових різниць є такою: 

(і) Резерв під очікувані кредитні збитки для дебіторськоі заборгованості;  

(іі) Приведення вартості запасів до чистої вартості реалізації; 

(ііі) Резерв під очікувані кредитні збитки для короткострокового депозиту 
 
27. Операції з пов'язаними сторонами 
 
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін має можливість контролювати 
або здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних рішень. При розгляді 
взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється суті відносин, а не їхній юридичній формі. 

Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та суми 
операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються 
між непов’язаними сторонами. Керівництво Компанії (2 особи) одержало 2 156 тис. грн компенсації протягом 2020 року, 
яка включена до складу витрат на оплату праці та соціальних відрахувань (2019: 1 821 тис. грн). 

Компанія мала такі залишки за операціями з пов’язаними сторонами: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги       18 844          59 649    
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги       34 676          68 317    
Інші поточні зобов’язання         1 723            2 029    
Дебіторська заборгованість за виданими авансами            790                  -    

 
Компанія мала такі операції із пов’язаними сторонами: 
 

 2020 2019 

   
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 318 902 124 730 
Закупівлі запасів та основних засобів 73 569 86 521 

Інші операційні доходи 17 197 15 229 
Адміністративні витрати 10 500 6 735 
Витрати на збут 4 140 2 736 
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Інших операцій з пов’язаними особами протягом звітного року не здійснювалось, іншої заборгованості за розрахунками 
з пов’язаними особами, крім наведених вище, не було. 
 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Компанія не фіксувала знецінення дебіторської заборгованості від пов’язаних 
сторін. Гарантії пов'язаним сторонам не надавались. 
 
28. Умовні та контрактні зобов'язання 
 
Оподаткування 
 
Керівництво вважає, що Компанія належним чином виконала усі податкові зобов’язання. 

 
Юридичні питання 
 
Під час звичайної господарської діяльності Компанія є стороною у судових процесах та до неї висуваються певні 
претензії. На думку керівництва Компанії, остаточне зобов’язання, якщо таке виникне, за такими справами або 
претензіями, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності Компанії. Станом 
на 31 грудня 2020 року до Компанії не було висунуто будь-яких суттєвих претензій. 
 
29. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Розкриття справедливої вартості стосовно фінансових інструментів проводиться відповідно до вимог МСФЗ 7 "Фінансові 
інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13 "Визначення справедливої вартості". Справедлива вартість 
визначається як сума, за якою інструмент міг би бути обмінений в поточній транзакції між обізнаними зацікавленими 
сторонами в ситуації, що склалася, за винятком примусового продажу чи ліквідації. Оскільки для значної частини 
фінансових інструментів Компанії немає доступного ринку, справедливу вартість необхідно визначати, виходячи з 

поточних економічних умов та конкретних ризиків, що стосуються інструмента. Керівництво вважає, що фінансові 
активи та фінансові зобов'язання Компанії відносяться до рівня 3 ієрархії справедливої вартості. 

Керівництво Компанії вважає, що балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, відображена у 
фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 
 
Основні категорії фінансових інструментів 
 
Основні категорії фінансових інструментів Компанії за їх балансовою наведено нижче: 
 

Фінансові активи   
 31.12.2020 31.12.2019 

   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 27 645 105 046 
Поточні фінансові інвестиції 3 500 - 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 877 9 410 

Інша поточна дебіторська заборгованість 761 2 476 

 33 783 116 932 
   
Фінансові зобов'язання   
 31.12.2020 31.12.2019 

   
Інші довгострокові зобов'язання 60 000 60 000 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 67 106 114 910 
Заборгованість за нарахованими відсотками за облігаціями 4 532 3 546 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 199 3 669 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 901 

 131 837 183 026 
 
Протягом 2020 та 2019 років переміщень між рівнями ієрархії не відбувалось. 
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30. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
 
Основними ризиками, які є притаманними фінансовим інструментам Компанії є кредитний ризик (включаючи ризик 
концентрації), ризик ліквідності та ризик зміни відсоткової ставки. Політика Компанії з управління ризиками 
сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків. 
Підходи Компанії з управління кожним з цих ризиків наведено нижче. 
 
Кредитний ризик та ризик концентрації 
 
Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму 
заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Фінансовим активом, який потенційно наражає 

Компанію на суттєвий кредитний ризик, в основному, є торгова дебіторська заборгованість. 

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відображається в балансовій вартості фінансових активів, 
яка наведена в звіті про фінансовий стан. 

Політика Компанії із управління кредитним ризиком спрямована на те, щоб здійснювати господарські операції з 
контрагентами, які мають позитивну репутацію та кредитну історію. Окрім того, постійно здійснюється моніторинг 
дебіторської заборгованості з метою виявлення та своєчасного реагування на погіршення ліквідності контрагентів 
Компанії. 
 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових 
зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами 
надходження грошових коштів від фінансових активів та термінами погашення фінансових зобов'язань.  

Завданням керівництва Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням, достатньою кількістю готівки 
та інших високоліквідних активів і підтриманням відповідного рівня кредитних зобов'язань перед постачальниками та 
банками. Компанія аналізує свої фінансові активи та зобов'язання за строками погашення та планує свою ліквідність в 
залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань за відповідними фінансовими інструментами. 
 
В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі їх видів та очікуваних термінів 
погашення станом на 31 грудня. 
 

31.12.2020 
На 

вимогу 
До 6 

місяців 
6 - 12 

місяців 
1 - 5 
років 

Понад 5 
років 

Разом 

       
Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 -     67 106     -     -     -     67 106    

Інші довгострокові зобов'язання  -     4 500     4 500     45 000     79 125     133 125    

Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з оплати праці 

 -     199     -     -     -     199    

  -     71 805     4 500     45 000     79 125     200 430    
 
 

31.12.2019 
На 

вимогу 
До 6 

місяців 
6 - 12 

місяців 
1 - 5 
років 

Понад 5 
років 

Разом 

       
Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

 -     114 910     -     -     -     114 910    

Інші довгострокові зобов'язання  -     6 900     6 900     69 000     103 125     185 925    
Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з оплати праці 

 -     3 669     -     -     -     3 669    

Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками зі страхування 

 -     901     -     -     -     901    

Заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 
 -     68     -     -     -     68    

  -     126 448     6 900     69 000     103 125     305 473    
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Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних 
паперів, вартість товарів на товарних біржах будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів 
Компанії. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних 
параметрів при оптимізації дохідності.  
 
Ризик зміни відсоткової ставки 
 
Ризик зміни відсоткової ставки – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін 
відсоткової ставки. Коливання відсоткових ставок впливають на фінансовий стан й потоки грошових коштів Компанії 

в залежності від того чи така зміна стосується фінансових активів чи фінансових зобов'язань. 

Ризик зміни ринкових процентних ставок стосується, насамперед, довгострокових боргових зобов'язань Компанії з 
плаваючою процентною ставкою. 

Нижче наведено аналіз чутливості таких зобов’язань – довгострокових зобов’язанням за облігаціями з плаваючою 
процентною ставкою: 
 

 
Збільшення/зменшення в 

базисних пунктах 
Вплив на прибуток (збиток) 

до оподаткування 

   

31 грудня 2020 року 
+10 (60) 

-10 60 

   

31 грудня 2019 року 
+10 (60) 

-10 60 

 
Управління капіталом 
 

Компанія розглядає позиковий капітал та статутний капітал як основні джерела формування капіталу. Завданнями 
керівництва при управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати функціонувати з метою 
отримання прибутків для акціонерів та вигід для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування 
своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії з управління капіталом 
спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури капіталу з метою зменшення сукупних витрат на 
залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу Компанії до ринків капіталу. 

Управлінський персонал Компанії постійно контролює структуру капіталу та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, ринкових тенденціях та стратегії розвитку 
Компанії. Протягом періодів, представлених у цій фінансовій звітності, політика та процедури, застосовувані 
Компанією для управління капіталом, не змінювалися. 
 

31. Події після звітної дати 
 
Після звітної дати і до дати затвердження фінансової звітності не відбулося суттєвих подій, які б надавали додаткову 
інформацію щодо фінансової звітності Компанії, та які необхідно було б відображати у цій фінансовій звітності. 
 


