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TOB ..AO.. SATbKlBlJ-lh HA-

3AflBA nPO BIAnOBIAAIbHICTb KEPTBHhT.ITBA 3A nTATOTOBKy TA 3ATBEpAlt{EHHR OTHAHCOBOi
3BITHOCTI

craHoM Ha 3'1 rpyAHa2020 poxy

Haee4eHa saflBa, nxy cniA po3rnnAarh y 3B'fl3Ky 3 BiAnoBiAanbHiclo He3a.nexHoro ayA%ropa, FKa
uicrrrucR B npeAcraBneHoMy Ha cropiHxax l-V 3airy He3a,[exHoro ayAhropa, spo6neHa 3 Mero]o
po:4ineHHn ai4noai4aaunocri xepiaH%LlrBa ra 3a3HaqeHrx He3aflexHoro ayAhropa, u{oAo QiHaHcoeoi
seirxocri TOB"AO"6ATbKIBt{14HA" (4ani, .KounaHis, ).

KepieHrqrao Komnaxii ei4noai4ae sa ni4roroexy Qinancoaoi sairnocri, RKa 4ocroeipHo ai4o6paxae a
ycix cyrreehx acnexrax QiHaxcoauil cran Kor"rnaxii craHoM xa 31 rpy4aa 2O2O poKy, a raKox pyx
rpouoBxx xouris ra suiHr y BnacHoMy xaniraai sa pix, nxri :axiHqhBcF Ha qlo Aary, ari4uo
Mixnapo4HttM craHAaprau QiHancoaoi gsirxocri (.MCO3.).

llpr ni4roroaqi QiHaHcoaoi:airHocri xepiaHraqreo KoA4naHii Hece ei4nooi4aruHicru ga:

. Bn6ip HanexHrx nprnqznia 6yxranrepcuxoro o6nixy ra ix nocni4oBHe 3acrocyBaHHfl;

. 3acrocyBaHHn o6lpynroeanrx oqiHox i npr,rnyqeHu;

. AorphMaHHfl ei4noai4ur,tx MCO3 ra posKpr4rrs acix icrorlrNx ei4xrneHu a nprmirxax 4o
Qinaxcoeoi asirxocri;

. fliAroroBKy QiHarcoaol ssirxocri, BhxoAflr{h 3 nphnyqeHHn, rqo KounaHin 6y4e
npoAoBxyBarh cBolo 4innsHicro e Hai6ahxqor'ay uai6yrHboMy, 3a BhHFTKoM ehnaAxis,
Korh raKe AonyqeHHF xenpaaomipno.

KepiaHrqrao Kor',tnaHii raKo)r( Hece ei4noai4aluHicru aa:

. Po3po6xy, anpoBaAxeHHs ra sa6eaneqeHHff Qynxqiorysaxnn eQexrzaHoi i xa4iixoi
cwcr e MV enyrpi u.r H uoro KoHTpon ]o a Kor'rnaxii;

. fli4rphMxy chcreMh 6yxranrepcuxoro o6nixy, FKa Ao3Bonne a 6y4u-Rxl,ril uoueHr
ni4roryaau : 4ocrarxiu cryneHeM ro.{Hocri iHQopruraqiro npo QiHaHcoBe craHoBt4[rle
KounaHii i :a6esneqrrr ei4noei4Hicru QinaHcoaoi EairHocri ehtr oral MCO3;

. Bx<rBaHHF saxo4ia B Mex{ax caoei xorunereHqii 4nR sa6esneeeHHff a6epexennn axrt,laia
KounaHii;

. 3ano6iranxn ra BZFBIeHHn Qaxria uaxpaicraa ra iHu.rr,rx 3noBlxhBaHb.

OiHaHcoaa seirHicru Kor,anaxii n 2020 pix 6yna 3arBepAxeHa 28 rpaenn 2021 poxy eig KepieHNqraa
KounaHii:

TOB*AO.6ATbKlBl{h Tpy6inoa O.B.

Toquxa B.O.



TOB .AO. EATbKIBI{14 HA-

oTHAHCOBA 3B|THlCTb BTAnOB|AHO AO MCO3

Cranou xa 31 rpy4xn 2020 poxy ra 3a piK, nxui eaxiFr,rlaBcn Ha 3a3HaHeHy Aary
(a rrcnvax rpzeeHu)

3BrT nPO OTHAHCOBhTZ Crln CTAHOM HA 31 rpyAHR 2O2O pOKy

Ilpzuirxr 2020 2019
Axrhah
Heo6oporxi axrhsrl

OcHoeHi saco6h
HeuarepianuHi axrhaN
I-lpaaa KophcryBaHHfl aKrhBaMh

O6oporxi aKTABA
3anacr
lloroqui 6ionori,{ xi arr Ail4
Toproaa ra iuua 4e6iropcuxa 3a6oproBaHicrb
[pouoai Kor.rJrh ra ix exeisaneHrr

Bcuoro aRTABA

Kaniran ra 3o6oa'Fgaxxn
Kaniraa

Ctatyrauil xaniraa
Hepoano4inexNi npr6yrox

Bcuoro xaniraa

floerocrpoxoei so6oe'R3aHHf,

floerocrpoxoai sb6oe'R3aHHfl 3a AoroBopaMh opeHAh

Iloro.{xi 3o6og'F3anxt

Kporxocrpoxoai so6oe'n3aHHF 3a AoroBopaMh opeHAh

Toproea ra iHu:a KpeAhropcbxa sa6oproaanicru

Bcuoro lo6os'RgaxHf,
BCbOTO KANITAN TA 3OEOB'fl3AHHfl

TOB"AO-EATbKl
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Tpy6iroe O.B.

Toquxa B.O.

qiei Qinancoeoi sairHocri.Iprmirxr Ha cropiHxax 06-34 e Heei4'euHoro qacrhHoro



TOB ..AO.< SATbKlBlJ.lh HA-

otHAHCOBA 3B|THtCTb BtAnOBtAHO AO MCO3

CraHou Ha 31 rpyAHn 2020 poxy ra 3a piK, RKh;3aKiHtthBcn Ha 3a3HaqeHy Aary
(a rzcRsax rptaenu)

3BrT npo cy(ynfl4il AoxrA 3A 2o2o prK

llprmirxr 2O2O 2019
floxi4 ei4 peanisaqii
Peaynsrar BiA 3MiHu cnpaBeAnhBoi aaprocri

6ionori.{xhx aKTl,tBiB

Co6ieapricru peaniaoaanoi npo4yxqii
Banosnia npz6yrox

A4rr,ri Hi crpar uaai aut pat u
Butpatu na s6yr
lHu.ri onepaqifiHi 4oxo4z ra Bhrparh
OiHaxcoei AoxoAV
OiHaHcoai BArparA

flpz6yrox sa pix
Bwpatu 3 noAarKy xa npra6yrox

(36Nrox) / npN6yrox sa pix

lawnil cyxy*tuit 4oxi4

Bcuoro cy xy navtir goxi4

16

10
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18
19

20
z1
21

482 208

(1s4)
(320 206)
161 848

(e s64)
(7 7e4)
18 680
3 173

(30 341)

256 787

(30 1 10)
13.6 002 87 s60

1 36 002 87 560

1 36 002 87 s60

AO.64TbKI Tpy6inoe O.B.

Toquxa B.O.

83 599
(227 606\
112 780

(8 s18)
(6 so8)
18 281

1 635

Ilprmirxr ua cropiHxax 06-34 e Heei4'euHoro qacrhHoro qiei QixaHcoeoi:airHocri.
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TOB .AO.SATbKlBL{hHA-

oTHAHCOBA 3B|THrCTb BTAnOBTAHO AO MCO3

Cranom Ha 31 rpyAHn 2020 poxy ra 3a piK, rKh; 3aKiHqhBcfl Ha 3a3Hai{eHy Aary
(a rrcnvax rpreenu)

3BIT NPO PYX TPOUOBhX KO1IJTIB 3A 2O2O PIK

Ilpruirxr 2O2O p. 2019 p.
Pyx rpouoerx KotrJriB ai4 onepaqiiHoi AinnbHocri

Wcruil (:6rarox) I npu6yrox Ao onoAarKyBaHHF
Koprryeannn na:

Auoprrsaqin ocHoBHhx saco6ie, ner"tarepiaruHhx axtheia ta
npaBa Kopr4cTyBaHHs aKThBaMh
Oinancoai Burparv
Qixancoaii 4oxi4
CnrcaHns 3anaciB 4o srcroi aaprocri peaairaqii
36rrox ai4 er6yrrn ocHoBHhx :aco6ie
Koprrysannn cnpaBeAnhBoi ea procri 6ioaori.l-rzx axrhsia
(l-lpruirxa 10)
(36iauuennn) / s^lexuJeHHR pe3epBy cyr'aHienoi :a6oproeanocri
ra cnhcaHHfl npocrpoi{eHoi sa6oproaanocri
Kypcoei pi:nrqi

Onepaqiir"ri rpouoei noroKx 4o rmin a po6ovor,ry xaniraai
3tr,tiHh e po6ovouy xaniraai:

36iauuenxn roproBoi ra inuoi 4e6iropcuxoi sa6oproeaxocri
3menuenHR sanacie
3mexuenHR BnAaHAx aaaxcie ra inu:zx o6opornrx axrhaia
36inuuennn roproBenbHoi ra iHuoi xpe4rropcuxoi
sa6oproeaHocri
36iauuennn orphMaHhx aBaHciB

9rcri xourN, l4o orphMani eig onepaqiinii 4inaunocri
Pyx rpouroarx xor.lris eig inoecrrqiixoi 4inaunocri

flpr46annn ocHoBHhx saco6ie ra ner'aarepiaruHhx aKThaia
Orpruani npoqeHrh

9rcri xourrN, nxi (srxoprcraxi) a ineecuqiinii 4inaunocri
Pyx rpouoaxx xourria ei4 Qinaxcoaoi 4inauHocri

Bunnatu 3a AoroBopaMr Qinaxcoaoi opeHAh

9xcri xourrN, nxi (eNxoprcrani) e Qinancooii rqinaunocri
thcra s^ iHa rpouoBhx xourrie ra ix exeieaaeHrie
[pouoai KonJrh ra ix exeieaaexrh Ha noqaToK poKy
l-pouoai KouJrh ra ix exsieaaeHrh Ha xinequ poxy

116 002 107 560

7,8 35 008 28 646

21 30 341 30 110
21 (3 173) (1 63s)
9 1 026 695
7 5 852 58 565

154 (83 599)

11 (s 362) 3 760

(10 010)
169 838 144 107

(127 572) 147 674
121 850 (54 441)
66 134 (210 34s)

43 137 72 794

(71 290) 71 500

202 097 171 284

(88 297) (1 18 273)
3 173 1 635

(8s 1241 (116 638)

(43 841) (41 020)
(43 841) (41 020)

73 132 13 626
14 276
87 408 14 776

10

6s0

AO* SATbKtBrJ_{ZHA,1 Tpy6inoa O.B.

Toquxa B.O.

Ipltuirxn Ha cropiHKax 06-34 € HeBiA'€MHolo qacrhHoo qiei QiHaHcoaoi 3BirHocri.
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TOB ..AO.. SATbKlBt{hHA,

otHAHCOBA 3B|THtCTb BtAnoBtAHo AO MCO3

cranou na 31 rpy4nn 2020 poxy ra 3a piK, Rxhi saxiFr,{l4Bcfl Ha 3a3Hat{eHy Aary
(e rrzcnvax rphBeHb

3BIT NPO 3MIHh Y B/IACHOMY KANITA/II 3A 2O2O PIK

Ctaryrauit
xaniran

lawni.t
4o4arxoeri

xaniran

Heposno4inenri
npn6yrox Bcsoro

Caasgo na 31 rpy4nn 2018 poxy

9,nctnit npz6yrox sa pix

Canu4o xa 31 rpy4nn 2019 poxy

{ucruil npr,r6yrox sa pix

Canu4o Ha 31 rpy4xn 2020 poxy

1 424 527 434 s28 858

87 560 87 560

1 424 614 994 616 418

1 36 002 1 36 002

1 424 750 996 752 420

TOB.AO. 64TbKt Bll_lt4HA" Tpy6i,nos O.B.

Toquxa B.O.anrep

flpzmirxz Ha cropixxax 06-34 e Heai4'euHoto qacrhHoro qiei QiHaHcoaoI seiruocri.
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Станом на 31 грудня 2020 року та за рік, які закінчився на зазначену дату 
(в тисячах гривень) 
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ПРИМІТКИ ДО  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

ТОВ «АФ «Батьківщина» (30791236)  

Підприємство створене з метою виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції. 
Основним напрямком виробничої діяльності є вирощування високоприбуткових зернових та 
технічних культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак, гірчиця, гречка.  

Адреса: Запорізька область, Пологівський район., с. Воскресенка, вул. Коцюбинського,39. 

Підприємство пройшло атестацію й отримало статус Елітного насінницького господарства. За цей 
час придбано великий досвід по вирощуванню, розмноженню, вдосконаленню та очищенню елітного 
насіння основних сільськогосподарських культур, таких як: пшениця, ячмінь, горох, ріпак, гірчиця. 

Додатково підприємство надає послуги по обробці землі і збору урожаю сусіднім господарствам. 

Середньооблікова кількість працівників складає 263 чоловіка. 

Загальний земельний банк сільськогосподарського підприємства складає приблизно 15 400 га орної 
землі. Земельні угіддя розташовані в Запорізькій області та знаходяться в користуванні підприємств 
на правах оренди (паї). 

Сильною стороною бізнесу в даній галузі сільського господарства є те, що на якісну продукцію 
рослинництва завжди існує попит на внутрішньому ринку країни. Але поряд з цим, існують слабкі 
сторони даного бізнесу, а саме: залежність від природних умов, високі ціни на паливно-мастильні 
матеріали, добрива та засоби захисту рослин.  

Господарство постійно вдосконалюють виробництво шляхом використання новітніх технологій, 
застосовують високоякісний посівний матеріал та мінеральні добрива. 

Структура володіння компанією станом на зазначені дати: 

№ Компанія EDRPOU: Структура володіння 

1 ТОВ "АФ «Батьківщина" 30791236 Містюк О. М. - 100 % 

2. УМОВИ, В ЯКИХ КОМПАНІЯ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Після стрімкого обвалу у другому кварталі 2020 року, спричиненого карантином, економіка швидко 
відновилася вже в наступному кварталі, перевершивши очікування за більшістю прогнозів. Однак 
подальше зростання загальмувалося восени із другою хвилею коронавірусної пандемії та 
посиленням карантинних заходів як в Україні, так і в інших європейських країнах. Водночас 
позитивні новини щодо вакцин дають надію, що в наступному році нових хвиль поширення хвороби 
та жорстких обмежень можна буде уникнути й економіка отримає новий імпульс для повернення на 
допандемічний рівень. 

За підсумками 2020 року Україна, як наслідок має 6,0% падіння ВВП (порівняно із зростанням на 3.2% 
в 2019 році). Національний банк України (далі – НБУ) досяг цілі щодо стримування інфляції, яка 2020 
року клала 5,0% (порівняно з 4,1% у 2019 році). За прогнозами НБУ, в подальшому інфляція буде 
перебувати нижче цільового діапазону, розвиток економіки прискорюватиметься, а платіжний 
баланс буде в межах до 4%. Крім того, монетарна політика має всі підстави зберегти тренд на 
пом’якшення, на кінець 2020 року облікова ставка становить 6% і прогнозується на такому ж рівні на 
2021 рік. Водночас, планується продовження валютної лібералізації в  тому числі зняття обмеження 
на купівлю валюти. 

Попередні очікування щодо отримання другого траншу МВФ не раніше 2021 року підтвердилися. До 
низки проблемних питань (незалежність центрального банку, бюджет на 2021 р., зарплати в 
державному секторі) додалися нещодавні рішення Конституційного суду щодо скасування 
кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та діяльності антикорупційних органів. 
Уряд докладає зусилля в розв'язанні цих питань і зберігає налаштованість на активну співпрацю із 
західними партнерами. Отримання нового траншу від МВФ та пов'язане офіційне фінансування має 
важливе значення враховуючи значні обсяги погашень зовнішніх боргів у 2021 році. 
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Зовнішньоекономічна стійкість надає підтримку обмінному курсу. У вересні-листопаді зовнішні 
фактори були сприятливими для української економіки та її валюти. Зокрема ціни на основні 
експортні товари (сталь, залізну руду, зерно, олію) залишалися на високому рівні або навіть 
зростали, а новини щодо вакцин згенерували повернення апетиту інвесторів до активів країн, що 
розвиваються. На додаток, внутрішній попит залишався загалом слабким і зберігалися обмеження 
на туризм. У результаті поточний рахунок у 2020 р. буде зі значним профіцитом - близько 4% ВВП. 
Наступного року за умови відновлення внутрішнього попиту, зокрема на закордонні подорожі, та 
зростання цін на імпортовані газ, нафту та нафтопродукти ми очікуємо повернення до незначного 
дефіциту (трохи більше 1% ВВП). Однак припливу капіталу буде цілком достатньо не тільки для 
фінансування дефіциту поточного рахунку, але й подальшого накопичення резервів - до $31 млрд 
на кінець 2021 р. За таких умов обмінний курс гривні може зміцниться до 27-27.5 грн/дол у середині 
2021 р. та закінчить рік у діапазоні 27.5-28 грн/дол. 

Що стосується можливих ризиків для економіки України, а, отже, і для компанії, то це можливі 
глобальні економічні потрясіння, пов’язані з короновірусом, невиконання Україною зобов’язань 
щодо погашення значної суми державного боргу, невизначеність у завершенні конфлікту на Донбасі, 
розчарування і падіння довіри населення до гілок влади. 

При складанні цієї  фінансової звітності враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, 
результати впливу зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у 
звітному періоді. Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку 
в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Компанії в майбутньому. 
Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та 
розвитку Компанії. Дана фінансова звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в 
результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі 
і зможуть бути оцінені. 

3.  ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ 

Фінансова звітність складена на основі принципу обліку за історичною вартістю.  

Компанія, яка складає дану звітність, є резидентом України і веде бухгалтерський облік у гривнях. 
Ця фінансова звітність відрізняється від фінансової звітності, складеної відповідно до вимог 
НП(С)БО, тим, що містить певні коригування, які не відображені в бухгалтерських реєстрах Компанії 
і які є необхідними для подання фінансового стану Компанії, результатів її діяльності та руху 
грошових коштів відповідно до МСФЗ.  

Фінансова звітність представлена в українських гривнях ("грн."). Всі суми округлені до найближчої 
тисячі, якщо не вказано інше.  

Припущення про безперервність діяльності  

Дана  фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який 
передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної діяльності. 
Станом на дату затвердження фінансової звітності на всій території України запроваджено режим 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), яка на початку 
2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу. 

Керівництво Компанії вважає, що Компанія зможе продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі та  фінансова звітність Компанії не потребує коригувань через обмеження, накладені 
поточними обставинами на діяльність Компанії та неспроможність Компанії та контрагентів Компанії 
виконувати свої обов’язки своєчасно та у повному обсязі. Керівництво Компанії запровадило заходи 
для запобігання значного впливу вказаних подій на діяльність Компанії, проте не може достовірно 
оцінити вплив поточної ситуації на діяльність Компанії. Дана  фінансова звітність не містить ніяких 
коригувань, які можуть мати місце внаслідок такої невизначеності. Про такі коригування буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

Заява про відповідність  

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до «МСФЗ». 
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4. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ 

Оцінки 

Використання оцінок 

Складання фінансової звітності вимагає від керівництва здійснення оцінок і припущень, які 
впливають на суми, відображені у фінансової звітності. Ці припущення ґрунтуються на інформації, 
яка була відома на дату затвердження фінансової звітності. Фактичні результати можуть 
відрізнятися від таких оцінок. Основні оцінки щодо фінансової звітності стосуються оцінки вартості 
і термінів корисної служби основних засобів, відстрочених податків, оцінки кредитних ризиків. 

Неточність оцінок 

Нижче наведені основні припущення щодо розвитку ситуації в майбутньому й інші основні джерела 
неточностей оцінок на звітну дату, які несуть в собі істотний ризик того, що балансові вартості 
активів і зобов'язань будуть істотно коригуватися протягом наступного фінансового року. 

Терміни корисної служби основних засобів 

Компанія оцінює залишкові терміни корисної служби об'єктів основних засобів на кінець кожного 
фінансового року (Примітка 8). Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни 
враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових 
оцінках та помилки". Такі оцінки можуть мати істотний вплив на балансову вартість основних 
засобів, а також на суму амортизації, відображену в  звіті про сукупний дохід. 

Оцінка майбутніх кредитних збитків 

Компанія формує резерви під очікувані кредитні збитки фінансових активів на підставі ймовірності 
дефолту, очікуваних коефіцієнтів збитковості. Компанія використовує професійне судження при 
формуванні зазначених припущень і виборі вихідних даних для розрахунку знецінення на підставі 
досвіду діяльності Компанії в минулому, існуючих ринкових умов і майбутніх прогнозних оцінок на 
кінець кожного звітного періоду. 

Компанія використовує матрицю забезпечень для визначення очікуваних кредитних збитків для 
Торгової дебіторської заборгованості та повний підхід, що базується на визначенні ризиків з 
урахуванням фінансового стану дебітора, загальних коефіцієнтів ризику, які притаманні Україні, та 
прогнозних даних для Іншої дебіторської заборгованості, та Фінансових гарантій виданих.  

Визнання виручки.  

Компанія визнає дохід від звичайної діяльності унаслідок передачі обіцяних товарів або послуг 
клієнтам у сумі, що відображає компенсацію, на яку Компанія очікує мати право в обмін на ці товари 
або послуги.  

Основною діяльністю Компанії є вирощування та торгівля сільськогосподарською продукцією. З 
ціллю визнання виручки приймається ряд припущень, які базуються на умовах договорів з клієнтами 
та професійному суджені управлінського персоналу. Так, Компанія зазвичай заключає договори з 
клієнтами, які до моменту надходження замовлення від клієнту не призводять до виникнення 
юридично обумовлених прав та обов’язків у сторін, відповідно Компанія вважає датою початку дій 
договору, в контексті застосування МСФЗ 15, надходження замовлення від клієнта, а кожне 
замовлення обліковується як окремий договір. Невизначеність щодо ймовірності отримання 
компенсації на початку дії угоди, обліковується в майбутньому як можливі збитки від знецінення 
дебіторської заборгованості, а не як змінна компенсація, адже політикою Компанії є заключення 
договорів тільки в разі повної впевненості в отриманні компенсації. Відповідно, на початку дії угоди 
індивідуальні договори не містять ризиків не отримання коштів у майбутньому. Договори Компанії 
зазвичай не містять змінних компенсацій, знижок та невизначеної кількості товарів, що будуть 
поставлені у майбутньому, та інших факторів, що можуть вважатись змінною компенсацією. 
Компанія не розглядає в якості змінної компенсації та не включає в ціну Договору деякі виплати, 
які обумовлені настанням або не настанням рідкісних подій, що є надзвичайними за своїм 
характером, таких як штрафи та пені.  
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Судження 

Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності 
всіх нефінансових активів. Нефінансові активи перевіряються на предмет зменшення корисності, 
коли існують ознаки того, що балансова вартість таких активів не може бути відшкодована. При 
визначенні вартості використання активів керівництво має здійснити оцінку очікуваних майбутніх 
грошових потоків або одиниці, яка генерує грошові потоки, а також вибрати відповідну ставку 
дисконтування для визначення поточної вартості цих грошових потоків. 

Поточні податки 

Українське податкове, валютне та митне законодавство постійно інтерпретується та змінюється. До 
того ж, тлумачення податкового законодавства податковою адміністрацією, яке застосовується до 
операційної діяльності підприємств Компанії, може не збігатися з тлумаченням керівництва. В 
результаті податкова адміністрація може засумніватися в операціях, і підприємства Компанії можуть 
отримати додаткові податкові зобов'язання, штрафи і відсотки, які можуть бути суттєвими. Митна 
та податкова служби мають право переглядати податкові зобов'язання за три календарні роки, що 
передували року перевірки. За певних обставин перевірка може покривати триваліші періоди. 
Станом на 31 грудня 2020 керівництво вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є 
доцільною, і ймовірно, що податкові, валютні та митні позиції Компанії можуть бути затверджені. 
Крім того за 2020 рік відносно Компанії не були звернені суттєві штрафні санкції з боку 
контролюючих органів за недотримання чинних норм українського законодавства.  

5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Перерахунок іноземних валют  

Враховуючи економічну сутність основних подій і обставин, функціональною валютою Компанії була 
визначена гривня.  

Операції в іноземній валюті первісно враховуються у функціональній валюті за курсом, який діяв на 
дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються 
у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Всі різниці відображені в звіті про 
сукупний дохід. Немонетарні активи і зобов'язання в інших валютах відображені за історичною 
вартістю за обмінним курсом, який діяв на дату первинної операції.  

Гривня не є конвертованою валютою за межами України. В Україні офіційні обмінні курси 
встановлюються щодня Національним банком України (НБУ). Ринкові курси можуть відрізнятися від 
офіційних, але в межах вузького коридору, який контролюється НБУ.  

Офіційні курси валют, які встановлюються НБУ і в яких Компанія проводить основні операції: 

Офіційний курс НБУ Долари США Євро 

01 січня 2020 р. 23.6862 26.4220 

31 грудня 2020 р. 28.2746 34.7396 

Основні засоби  

Основні засоби оцінюються за історичної вартістю за мінусом накопичених амортизації та 
знецінення.  

Амортизація основних засобів нараховується з використанням лінійного методу на основі наступних 
очікуваних строків корисного використання відповідних активів: 

Земля Не амортизується 
Будівлі 5-40 років 
Машини та обладнання 4-20 років 
Транспортні засоби 5-12 років 
Інші основні засоби 3-15 років 

Визнання основного засобу в фінансової звітності припиняється за умови вибуття активу або коли 
не можна очікувати майбутніх економічних вигід від його використання або реалізації. Прибуток або 
збиток при списанні основного засобу (розрахований як різниця між чистими надходженнями від 
вибуття та балансовою вартістю активу) включається до звіту про сукупний дохід в тому році, коли 
визнання активу було припинено.  
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Залишкова вартість основних засобів, строк корисного використання та методи амортизації 
переглядаються і коригуються за необхідності в кінці кожного фінансового року.  

Незавершене будівництво відображається за собівартістю, до складу якої входять капіталізовані 
відсотки протягом періоду будівництва, і включає незавершені споруди та нове обладнання, яке 
має бути встановлено на протязі завершення будівництва. Амортизація не нараховується на об'єкти 
до моменту завершення будівництва таких активів та їх введення в експлуатацію.  

Передоплати за основні засоби представляють собою авансові платежі Компанії за обладнання та 
послуги з його встановлення та обліковуються у складі Капітальних інвестицій. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, придбані окремо, спочатку визнаються за собівартістю. Первісна вартість 
нематеріальних активів, придбаних в результаті об'єднання підприємств, є їх справедливою 
вартістю на дату придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за 
первісною вартістю за мінусом накопичених зносу і знецінення. При реалізації або вибутті 
нематеріальних активів їх вартість і накопичена амортизація вилучаються з фінансової звітності, а 
прибуток або збиток, отримані в результаті їх вибуття, відображаються в звіті про сукупний дохід. 
Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням лінійного методу протягом 10-
20 років.  

Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення корисності, коли 
певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути повністю 
відшкодована. 

Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності 
активів. При наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічної перевірки Компанія 
визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу є 
більшою з двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, яка генерує грошові потоки, за 
мінусом витрат на реалізацію та вартості використання. Сума очікуваного відшкодування активу 
визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів незалежно 
від інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу перевищує суму його 
відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилась, і його вартість списується до суми 
відшкодування. При оцінці вартості використання, очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої 
справжньої вартості з використанням ставки дисконтування (до оподаткування), яка відображає 
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, властиві цьому активу. При визначенні 
справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію застосовуються різні методики оцінки. В разі, 
якщо визначити збиток від знецінення на рівні активу не можливо, Компанія визначає збитки на 
рівні Одиниці, що генерує грошові кошти.  

Збиток від зменшення корисності поточної діяльності визнається в звіті про сукупний дохід у складі 
тих категорій витрат, які відповідають функціям активу, корисність якого зменшилася.  

Оцінка справедливої вартості 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана при продажу активу або виплачена за передачу 
зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату 
оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі 
зобов'язання відбувається:  

• або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;  

• або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного 
активу або зобов'язання.  

У Компанії повинен бути доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива 
вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися б 
учасниками ринку при визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що 
учасники ринку діють в своїх кращих інтересах. Оцінка справедливої вартості нефінансового активу 
враховує можливість учасника ринку генерувати економічні вигоди від використання активу кращим 
і найбільш ефективним чином або його продажу іншому учаснику ринку, який буде використовувати 
даний актив кращим і найбільш ефективним чином.  
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Компанія використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в сформованих обставинах і для 
яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості.  

Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій 
звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на 
підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості 
в цілому:  

• Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам або 
зобов'язаннями (без будь-яких коригувань);  

• Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 
відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або побічно спостережуваними на 
ринку;  

• Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 
відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку.  

У випадку активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, 
Компанія визначає факт переведення між рівнями джерел ієрархії, повторно аналізуючи 
класифікацію (на підставі вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки 
справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

Справедлива вартість біологічних активів 

У разі наявності активного ринку, біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на реалізацію.  

У разі відсутності активного ринку, як це визначено МСБО 41 «Сільське господарство», справедлива 
вартість біологічних активів оцінюється по теперішній оцінці чистих грошових потоків, що 
генеруються активами, дисконтованих за поточною ринковою ставкою до вирахування податків. 

Справедлива вартість сільськогосподарської продукції 

Керівництво оцінює справедливу вартість сільськогосподарської продукції, зібрану як урожай з 
біологічних активів, за біржовими цінами на активному ринку на дату збору врожаю, відповідно до 
вимог МСБУ 41. Крім того, витрати на продаж на момент збору врожаю оцінюються і віднімаються 
від справедливої вартості. Вартість сільськогосподарської продукції на кінець звітного періоду 
оцінюються відповідно до вимог МСБУ 2 «Запаси». 

Фінансові інструменти 

Класифікація фінансових активів  

В момент початкового визнання фінансових інструментів Компанія здійснює їх класифікацію та 
визначає модель подальшої оцінки.  

Боргові фінансові активи Компанія класифікує, виходячи з бізнес-моделі, яку вона використовує 
для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором, що 
ініціює фінансовий інструмент.  

Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями:  

• фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (AC);  

• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI);  

• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL).  

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає обом 
нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  

• він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків, і  
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• його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 
являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену 
частину основної суми.  

При первісному визнанні інструментів капіталу, які не призначені для торгівлі, Компанія може 
безповоротно вибрати відображати подальші зміни справедливої вартості в іншому сукупному 
доході, тобто віднести такі інструменти до категорії оцінки за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI). Цей вибір робиться 
окремо для кожного фінансового інструмента.  

Всі фінансові активи, які не відповідають критеріям для їх оцінки за амортизованою вартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток.  

Компанія проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні портфеля 
фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і 
надання інформації управлінському персоналу.  

При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної суми і 
процентів на непогашену частину основної суми («критерій SPPI»), Компанія аналізує договірні 
умови фінансового інструмента, а саме - чи містить фінансовий актив яку-небудь договірну умову, 
яка може змінити терміни або суму передбачених договором грошових потоків так, що фінансовий 
актив не буде відповідати аналізованій вимозі.  

У періоді, що охоплений даною Фінансовою звітністю, всі фінансові активи оцінювались по 
амортизованій вартості. 

Рекласифікація фінансових активів здійснюється перспективно виключно у випадку зміни бізнес-
моделі, в рамках якої вони утримуються. Фінансові зобов’язання та інструменти капіталу, а також 
фінансові активи, які на вибір Компанії при початковому визнанні були класифіковані до моделі 
обліку за справедливою вартістю через прибутки/збитки не підлягають рекласифікації.  

Класифікація фінансових зобов'язань  

Фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, за виключенням:  

1) фінансових зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки;  

2) фінансових зобов’язань, які виникають у разі, коли передавання фінансового активу не відповідає 
умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участі;  

3) договорів фінансової гарантії, авалю, поруки;  

4) зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової;  

Первісне визнання та подальша оцінка фінансових інструментів  

Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки при первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю без 
урахування витрат на операції. Витрати на операції з придбання таких фінансових інструментів 
відображаються за рахунками витрат на дату їх здійснення.  

Усі інші фінансові інструменти під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю, 
до якої додаються витрати на операції. Витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо 
пов'язані з визнанням фінансового інструменту, відображаються на рахунках дисконту (премії) за цим 
фінансовим інструментом.  

При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції 
– це сума відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передання обіцяних 
товарів або послуг покупцю, виключаючи суми, отримані від імені третіх сторін, якщо торговельна 
дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування (коли встановлені угодою 
дати платежів надають покупцю чи продавцю суттєві вигоди від реалізації продукції). 

За борговим фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 
в іншому сукупному доході, прибутки або збитки визнаються у складі іншого сукупного доходу до 
дати припинення його визнання або рекласифікації, за виключенням процентних доходів, 
нарахованих за методом ефективної відсоткової ставки, прибутків або збитків від його знецінення 
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та прибутків або збитків від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют. Визнання оціночного 
резерву за таким активом не змінює величину його справедливої вартості.  

Переоцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у 
іншому сукупному доході, здійснюється після нарахування процентів та амортизації 
дисконту/премії, формування оціночного резерву за кредитними ризиками.  

В момент припинення визнання фінансового активу, що оцінюється за справедливою вартістю з 
визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, накопичена сума переоцінки рекласифікується з 
іншого сукупного доходу в прибутки або збитки.  

Фінансові гарантії та зобов’язання з кредитування за ставкою нижче ринкової під час первісного 
визнання оцінюються за справедливою вартістю. Компанія вважає таку справедливу вартість такою, 
що дорівнює нулю, якщо в обмін на видачу Фінансової гарантії не було отримано компенсації. В 
подальшому такі зобов’язання оцінюються за сумою очікуваних кредитних збитків, з визнанням 
різниці щодо нарахованих резервів у Прибутках та збитках.  

В подальшому зобов’язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фінансові гарантії 
оцінюються за найбільшою з двох таких величин - сумою оціночного резерву під очікувані кредитні 
збитки та сумою справедливої вартості фінансового зобов’язання за мінусом амортизації 
накопиченого доходу згідно з принципами його визнання.  

Зменшення корисності – Фінансові активи, зобов'язання з надання позик і договори фінансової 
гарантії  

Модель зменшення корисності застосовується до фінансових інструментів, які не оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  

• фінансові активи, що є борговими інструментами;  

• дебіторська заборгованість за договорами оренди;  

• зобов'язання з надання позик і зобов'язання за договорами фінансової гарантії.  

За інвестиціями в інструменти капіталу збиток від зменшення корисності не визнається.  

Резерви під очікувані кредитні збитки повинні визнаватися в сумі, що дорівнює або очікуваним 
кредитним збиткам за 12 місяців, або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента.  

Компанія застосовує спрощений підхід та визнає резерви під очікувані кредитні збитки за 
дебіторською заборгованістю, договірними активами та дебіторською заборгованістю за договорами 
оренди в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента, не залежно 
від наявності суттєвого компонента фінансування.  

Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає різницю між контрактними грошовими потоками 
відповідно до умов договору та всіх грошових потоків, що Компанія очікує отримати. Потім збиток 
дисконтується з наближенням до первісної ефективної процентної ставки активу.  

З ціллю визначення очікуваних кредитних збитків, Компанія розділила Інші фінансові активи, що 
складаються з Фінансових допомог виданих, та зобов’язання щодо Фінансових гарантій виданих, на 
основі загальних характеристик кредитного ризику, таких як: тип фінансового інструменту, рейтинг 
кредитного ризику, тип боржника чи емітента, дати первісного визнання фінансового активу, та 
застосувала до них історичний відсоток кредитних збитків, що базується на досвіді Компанії щодо 
виникнення таких збитків, скоригованого на специфічні фактори для боржників та загальних 
економічних умов.  

Компанія відображає Торгову дебіторську заборгованість та Іншу дебіторську заборгованість, що 
оцінюється за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. 

Визначення дефолту  

Фінансовий актив вважається таким, що перебуває в стані дефолту, коли Компанія має інформацію 
про значні фінансові труднощі емітента у вигляді недостатності ліквідних активів для погашення 
платежів по фінансовому інструменту в договірні строки. Ця інформація оцінюється на підставі ряду 
факторів, у тому числі ключових показників ліквідності і платоспроможності. Компанія встановлює 
порогові показники, при порушенні яких, дефолт по інструменту вважається таким, що настав. 
Попри використані порогові значення вважається, що дефолт настає не пізніше, ніж фінансовий 
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актив стане простроченим на 90 днів. Інструмент вважається знеціненим, якщо він відповідає 
визначенню дефолту активу. 

Оцінка того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту первісного визнання 
фінансового активу 

Під час оцінки змін кредитного ризику з моменту первісного визнання, Компанія використовує якісну 
оцінку, яка в першу чергу базується на порівнянні прогнозованих ключових показників протягом 
очікуваного строку дії активу при первісному визнанні та прогнозних показників за строк дії, що 
залишився на звітну дату. Під час такої оцінки Компанія враховує доступну прогнозну інформацію 
щодо економічного та ділового середовища, в якому працює емітент. 

Компанія здійснює порівняння з використанням різних економічних коефіцієнтів, а також 
коефіцієнтів покриття та ліквідності. Під час здійснення оцінки вважається, що якщо початкові 
прогнози не були досягнуті або не очікуються, що будуть досягнуті,  протягом 6 місяців і більше, то 
цей факт свідчить про значне зростання кредитного ризику. Допускаються певні рівні відхилення 
від прогнозних показників відповідно до розуміння Компанією їх важливості в контексті виявлення 
значного зростання кредитного ризику для конкретного емітента. Незважаючи на спосіб, яким 
Компанія оцінює значне зростання кредитного ризику, у разі прострочення договірних платежів 
більш ніж на 30 днів приймається припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим активом 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання. 

Компанією, під час оцінювання змін у кредитному ризику, можуть бути використовуватись інші 
доречні показники, у тому числі, але не виключно: 

• зміни у ставках або умовах наявного фінансового інструмента, які значно відрізнялися б, 
якби цей інструмент був новоствореним або нововиданим станом на звітну дату у зв'язку зі 
змінами в кредитному ризику за фінансовим інструментом із моменту первісного визнання; 

• інша ринкова інформація щодо позичальника на кшталт змін у цінах боргових інструментів 
та інструментів власного капіталу позичальника; 

• фактична або очікувана значна зміна в зовнішньому кредитному рейтингу фінансового 
інструмента або емітента в цілому; 

• наявні або прогнозовані несприятливі зміни в умовах бізнесу, фінансових або економічних 
умовах, котрі, як очікується, призведуть до значних змін у здатності позичальника 
виконувати свої боргові зобов'язання на кшталт фактичного або очікуваного зростання 
ставок відсотка чи фактичного або очікуваного значного зростання рівнів безробіття; 

• фактична або очікувана значна несприятлива зміна в умовах регулювання, економічному або 
технологічному середовищі діяльності позичальника, що значно змінює здатність 
позичальника виконувати свої боргові зобов'язання, на кшталт падіння попиту на продукцію 
позичальника через зміни в технологічній сфері; 

• очікувані зміни в документації позики, включаючи очікуване порушення договору, що 
призводить до відмови від застосування його умов (ковенантів) або внесення змін до них, 
установлення канікул для сплати процентів, ступінчасте підвищення ставки відсотка, 
висунення вимог щодо надання додаткової застави або додаткових гарантій, або внесення 
інших змін у договірну базу інструмента. 

• якщо договірні грошові потоки за фінансовим активом зазнали перегляду або модифікації, 
а визнання фінансового активу припинене не було, то Компанія оцінює, чи мало місце значне 
зростання кредитного ризику за фінансовим інструментом шляхом порівняння: 

(а) ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) станом на звітну дату (на 
основі модифікованих договірних умов);  

і (б) ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) станом на дату первісного 
визнання (на основі первісних договірних умов, що не зазнали модифікації). 

Припинення визнання і модифікація договору  

Припинення визнання фінансових активів відбувається якщо:  

а) строк дії прав на грошові потоки, що визначені умовами договору фінансового активу, 
закінчується;  
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б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення;  

в) списання фінансового активу за рахунок резерву.  

Контроль за переданим активом відсутній, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну 
змогу його продати непов'язаній третій стороні та може здійснити цей продаж в односторонньому 
порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.  

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, визнання такого активу припиняється, 
інакше, у разі збереження контролю за фінансовим активом, продовжується його визнання у межах 
подальшої участі в ньому.  

Різниця між балансовою вартістю фінансового активу, визначеною на дату припинення визнання, та 
сумою отриманої компенсації (в тому числі величину отриманого нового активу за вирахуванням 
величини прийнятого зобов’язання), відображається як доходи або витрати від припинення 
визнання.  

Фінансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання погашено, 
анульовано або строк його виконання закінчився.  

Будь-які витрати або винагороди є доходами/витратами від припинення визнання, якщо обмін 
борговими фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за фінансовим зобов'язанням 
відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та 
визнання нового фінансового зобов'язання.  

Різниця між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового 
зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченої компенсації є 
доходами/витратами від припинення визнання. 

Інформацію щодо фінансових інструментів Компанії наведено у Примітці 27. 

Грошові кошти та їх еквіваленти  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках, грошові кошти 
в касі та короткострокові банківські депозити з контрактним терміном погашення до трьох місяців.  

Для цілей складання звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з 
грошей та еквівалентів, згідно з вищенаведеним визначенням, за мінусом несплачених банківських 
овердрафтів та грошових коштів з обмеженням використання. Компанія не нараховувала резерви 
під очікувані кредитні збитки за грошовими коштами та їх еквівалентами, адже кредитна якість 
таких активів вказує на явно не значні суми можливих збитків. 

Біологічні активи  

Компанія оцінює біологічні активи  рослинництва за їх справедливою вартістю за вирахуванням 
витрат на продаж. Прибуток (збиток) від зміни справедливої вартості біологічних активів, який 
відображений у звіті про сукупний дохід, являє собою чисту різницю між перевищенням 
справедливої вартості за вирахуванням очікуваних витрат на продаж біологічних активів над їх 
загальною вартістю на кінець звітного періоду, і відповідну кількість на початок звітного періоду. 

Сільськогосподарська продукція 

Компанія класифікує зібраний врожай як сільськогосподарську продукцію. Керівництво оцінює 
сільськогосподарську продукцію по справедливій вартості на дату збору врожаю, відповідно до 
вимог МСБО 41. Після збору врожаю, сільськогосподарська продукція розглядається як запаси. 

Запаси 

Запаси оцінюються за найменшою з двох вартостей: або за собівартістю, або за чистою вартістю 
реалізації. Витрати, пов'язані з транспортуванням кожного виду продукції до його справжнього 
місцезнаходження та доведення до теперішнього стану, включаються в собівартість.  

Вибуття запасів враховується таким чином:  

• запаси, призначені для продажу - за методом середньозваженої собівартості;  

• готова продукція і незавершене виробництво - по вартості матеріалів та робіт, а також 
пропорційної частки накладних виробничих витрат, виходячи зі звичайної виробничої 
потужності.  
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Чиста вартість реалізації ґрунтується на оціночній ціні реалізації в ході звичайної господарської 
діяльності за мінусом очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності 
і з її реалізацією. 

Зобов'язання з пенсійних та інших виплат 

Державна пенсійна програма 

Компанія сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників. Внески 
розраховуються як відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відображаються в тому 
ж періоді в звіті про сукупний дохід, що і відповідна сума заробітної плати. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються тоді, коли Компанія має теперішнє зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслідок минулих подій, існує ймовірність того, що для його погашення 
знадобиться вибуття ресурсів і сума такого зобов'язання може бути надійно оцінена. У випадках, 
коли можна очікувати, що всі або частина витрат, необхідних для погашення зобов'язання, 
компенсується іншою стороною, компенсація не визнається до моменту отримання.  

У разі, коли вплив вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом 
включення прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту, яка 
відображає ставку до оподаткування та поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі, а також 
ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При дисконтуванні збільшення суми забезпечення, яке 
відображає вплив часу, визнається як процентні витрати. 

Компанія визнає поточне забезпечення на виплату відпусток працівників відповідно до нарахувань, 
які є обов’язковими згідно законодавства. Джерелом невизначеності щодо суми виплат можуть бути 
подальші зміни у заробітній платі працівників  до моменту початку відпустки, адже вони впливають 
на розмір майбутніх виплат. Компанія оцінює забезпечення за інформацією, що наявна на дату 
фінансової звітності. 

Умовні активи та зобов’язання  

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансової звітності, але інформація про них наводиться в 
примітках, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які містять економічні 
вигоди, є незначною.  

Умовні активи не відображаються у фінансової звітності, але інформація про них наводиться, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним. 

Оренда 

Компанія в якості орендаря 

Договір є орендним чи містить оренду, якщо він передає право контролювати користування 
ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.  

Для договору, який є, або містить оренду, кожний компонент оренди в договорі обліковується як 
оренда окремо від компонентів що не пов’язані з орендою цього договору, окрім випадків, коли 
застосовується описаний нижче практичний прийом.  

Як практичний прийом, Компанія вирішила, за класом базового активу, не розмежовувати 
компоненти що не пов’язані з орендою та оренди, а натомість обліковувати кожний компонент 
оренди та будь-які пов’язані з ним компоненти, що не пов’язані з орендою, як єдиний компонент 
оренди.  

Первісна оцінка активу з права користування  

На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за первісною вартістю.  

Первісна вартість активу з права користування 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-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та  
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г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового 
активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, 
що вимагається умовами оренди.  

Первісна оцінка орендного зобов’язання  

На дату початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних 
платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи припустиму 
ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити.  

Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових запозичень 
Компанії.  

Ставка додаткових запозичень - ставка відсотка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний 
строк та з подібним забезпеченням кошти, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю 
подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. 

На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання, складаються з 
вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом строку оренди, які не були 
сплачені на дату початку оренди:  

а) фіксовані платежі, в тому числі по суті фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів 
до оренди, що підлягають отриманню.  

б) зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням 
такого індексу чи ставки на дату початку оренди;  

в) сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;  

г) ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він 
скористається такою; та  

ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію 
орендарем можливості припинення оренди.  

Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, включають, наприклад, платежі, 
пов’язані з індексом споживчих цін, платежі, пов’язані з еталонною ставкою відсотка (такою як 
LIBOR), або платежі, які змінюються зі змінами ринкових орендних ставок. 

Подальша оцінка активу з права користування  

Після дати початку оренди Компанія оцінює актив з права користування, застосовуючи модель 
собівартості: 

a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок 
зменшення корисності; та  

б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання. 

Амортизація нараховується із застосуванням вимог МСБО 16 Основні засоби, з урахуванням 
наступного.  

Якщо оренда передає право власності на базовий актив орендарю наприкінці строку оренди або 
якщо собівартість активу з права користування відображає той факт, що орендар скористається 
можливістю його придбати, то орендар має амортизувати актив з права користування від дати 
початку оренди і до кінця строку корисного використання базового активу. В інших випадках 
орендар має амортизувати актив з права користування з дати початку оренди до більш ранньої з 
двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з права користування та кінець строку 
оренди.  

Подальша оцінка орендного зобов’язання  

Після дати початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання:  

а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням;  

б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та  

в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації 
оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.  
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Після дати початку оренди Компанія визнає у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці витрати 
включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти:  

а) проценти за орендним зобов’язанням; та  

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому 
сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.  

Переоцінка орендного зобов’язання  

Після дати початку оренди Компанія визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування 
активу з права користування. Однак якщо балансова вартість активу з права користування 
зменшилася до нуля і відбувається подальше зменшення оцінки орендного зобов’язання, то 
Компанія визнає будь-яку решту суми переоцінки у прибутку або збитку.  

Орендар переоцінює орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:  

а) змінився строк оренди. Компанія визначає переглянуті орендні платежі на основі переглянутого 
строку оренди; або  

б) змінилася оцінка можливості придбання базового активу. Компанія має визначити переглянуті 
орендні платежі з метою відобразити зміну сум, що мають бути сплачені у разі використання 
можливості придбання.  

Звільнення від визнання 

Компанія не визнає активи з права користування та орендні зобов’язання за такими договорами:  

a) короткострокової оренди (на строк до 12 місяців); та  

б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартість нового активу становить менше 200 000 
грн на дату початку оренди).  

Компанія визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди.  

Компанія в якості орендодавця 

Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду. 
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, 
пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо 
вона не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив. 

Доходи 

Визнання доходів  

Дохід від звичайної діяльності визнається внаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам 
у сумі, що відображає компенсацію, на яку Компанія очікує мати право в обмін на ці товари або 
послуги. Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, 
пов'язаних з операцією. У деяких випадках ймовірність може виникати лише при отриманні 
компенсації або при усуненні невизначеності. 

Згідно з вимогами МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» Компанією було проведено аналіз 
Доходів від звичайної діяльності для ідентифікації категорій виручки згідно їх суті, ризиків та 
контролів, що їм притаманні, в результаті чого було виділено категорії основних ліній товарів та 
послуг. Такими лініями є: вирощування та продаж зернових власного виробництва. 

Дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва 

Категорія являє собою договори продажу сільськогосподарської продукції клієнтам на експорт та на 
внутрішньому ринку. Продаж товарів у роздріб не здійснюється. Враховуючи спеціалізацію компанії 
на вирощуванні зернових, в діяльності спостерігається сезонність з піками реалізації в зимні та 
весняні періоди та мінімумами влітку.  

Договори укладаються в письмовій формі та містять всі необхідні реквізити, проте, постачання 
здійснюються після отримання замовлення у якому встановлено номенклатуру, ціни та інші 
необхідні умови, а отже кожне замовлення розглядається як окремий договір. Компанія не надає 
індивідуальних знижок, ціна товару встановлюється для всіх категорій покупців, а отже окремі 
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замовлення не впливають один на одного та не містять суттєвих прав покупців або змінної 
компенсації. Невизначеність щодо ймовірності отримання компенсації на початку дії угоди, 
обліковується в майбутньому як можливі збитки від знецінення дебіторської заборгованості, а не як 
змінна компенсація. Зміни умов договору обліковуються перспективо, адже розглядаються в 
контексті застосування МСФЗ як нові угоди. Враховуючи, що початкова очікувана тривалість 
договорів є меншою за рік, Компанія не розкриває інформації щодо зобов’язань, які лишились не 
виконаними станом на дату фінансової звітності та очікувані строки визнання Доходу. Витрати по 
договорам обліковуються як Незавершене виробництво або Біологічні активи за відповідними 
стандартами МСБО 2 Запаси та МСБО 41 Сільське господарство. 

В рамках основної діяльності Компанія реалізує товари по договорам комісії. Договори містять 
зобов’язання Компанії по постачанню та передачі у власність клієнта товарів - сільськогосподарської 
продукції власного виробництва. Враховуючи, що доставка сільськогосподарської продукції 
здійснюється спеціальними автотранспортними засобами, ця послуга не здатна бути відокремленою 
від інших обіцянок, а отже Компанія розглядає постачання товарів до складу отримання, як єдине 
зобов’язання до виконання. Компанія визнає дохід в момент, коли клієнт отримує контроль над 
переданими товарами, у вигляді передачі права власності. Зобов’язання в рамках угоди 
задовольняються в певний момент часу. Компанія вважає моментом передачі контролю над товаром 
момент, коли до клієнта передані всі ризики та вигоди від виконання даних угод, а у Компанії більше 
не залишається зобов’язань в рамках цієї угоди та клієнт не має претензій щодо виконання. Такий 
момент зазвичай є моментом отримання товарів клієнтом, що затверджується сторонами у вигляді 
підписання відповідних документів. Звичайними умовами розрахунків є оплата покупцем за 
поставлений товар протягом 10-90 днів.  

Собівартість реалізації 

Собівартість реалізації включає затрати понесені по вирощуванню та збиранню врожаю. 

Дивіденди  

Дивіденди визнаються як зобов'язання в тому періоді, в якому вони оголошені рішенням зборів 
учасників і підлягають виплаті відповідно до законодавства. Інформація про дивіденди 
розкривається у звітності якщо вони були оголошені до звітної дати, а, також, були оголошені після 
звітної дати але до дати затвердження до випуску фінансової звітності. 

Орендний дохід  

Орендний дохід, який виникає від оренди, обліковується на прямолінійній основі протягом строку 
оренди. 

Податок на прибуток 

Податок на додану вартість 

Доходи від реалізації, витрати та активи визнаються за вирахуванням ПДВ, крім випадків, коли:  

• ПДВ, який виник при закупівлі активів і послуг, і не підлягає включенню до складу 
податкового кредиту. У такому разі податок на додану вартість визнається як частина 
витрат на придбання активу або частина витрат на етапі, в залежності від обставин;  

• коли дебіторська і кредиторська заборгованість відображена з урахуванням ПДВ.  

Чиста сума ПДВ, яка може бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим 
органам, включається до складу дебіторської або кредиторської заборгованості в звіті про 
фінансовий стан. 

Фіксований сільськогосподарський податок 

У 2017 році режим фіксованого сільськогосподарського податку було змінено на єдиний податок 4 
групи, якій має право застосовувати виключно сільгоспвиробники. Відсоткова ставка варіюється в 
залежності від типу земель від 0,19 до 6,33% грошової оцінки земель. 

Платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених статтею 291 Податкового кодексу 
України, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за  податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

 

 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2041_ukr_2016.pdf
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6. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ  

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією 

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

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості 

Поправки уточнюють визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним для 
всіх стандартів. У новому варіанті інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск, неправильне 
відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих 
очікувань, вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, 
які приймають їх на основі даної фінансової звітності. Поправка не вплинула на фінансову звітність 
Компанії. 

Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності 

Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку, 
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені визначення та 
рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких важливих питань, як функції 
управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході підготовки фінансової звітності. Зміни до 
концептуальної основи фінансової звітності не вплинули на фінансову звітність Компанії.  

Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»   

28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ «Оренда» - «Поступки з оренди, 
пов'язані з пандемією Covid-19». Дана поправка передбачає звільнення для орендарів від 
застосування вимог МСФЗ 16 в частині обліку модифікацій договорів оренди в разі поступок з 
оренди, які виникають як прямий наслідок пандемії Covid-19. Як спрощення практичного характеру 
орендар може прийняти рішення не аналізувати, чи є поступка з оренди, надана орендодавцем у 
зв'язку з пандемією Covid-19, модифікацією договору оренди. Орендар, який приймає таке рішення, 
повинен враховувати будь-яку зміну орендних платежів, обумовлених поступкою з оренди, 
пов'язаної з пандемією Covid-19, аналогічно тому, як ця зміна відображалася б в обліку відповідно 
до МСФЗ 16, якщо б вона не була модифікацією договору оренди. Дана поправка застосовується до 
річних звітних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або після цієї дати. Допускається 
застосування до цієї дати. Ця поправка не мала впливу на фінансову звітність Компанії. 

Застосування інших МСФЗ 

Нижче перелічені поправки до МСФЗ, застосування яких не вплинуло на фінансову звітність 
Компанії: 

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 

Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - Реформа базових 
процентних ставок 

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності 

Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були опубліковані, 
але не набрали чинності. 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 

У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних з 
класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають чинності для періодів, що 
починаються з 1 січня 2023 року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно, 
дозволяється дострокове застосування. Поправки можуть мати вплив на класифікацію зобов’язань 
у звіті про фінансовий стан Компанії. 
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Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» - «Обтяжливі 
договори - витрати на виконання договору»  

В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюється, які витрати 
організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим. Поправки 
передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з 
договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або послуг, 
включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, 
безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані 
безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають 
відшкодуванню контрагентом за договором.  

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після 
цієї дати. Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність 
Компанії. 

Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на окрему 
фінансову звітність Компанії або на застосовні для неї: 

МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 
2023 року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.  

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 
компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою 
компанією чи спільним підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на 
невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування перспективно. 

Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні основи» - набувають 
чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і 
застосовуються перспективно.  

Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку використання за призначенням 
- набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і 
повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для 
використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності 
періоду, в якому підприємство вперше застосовує дані поправки.  

Реформа базової процентної ставки - Етап 2 – поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 і 
МСФЗ 16 вступають в силу для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї 
дати, дострокове застосування дозволяється. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2018 - 2020 років):  

Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - 
дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності - дана 
поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після 
цієї дати, допускається застосування до цієї дати. 

Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 
10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань - дана поправка набирає чинності для 
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається 
застосування до цієї дати.  

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

Зміни основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, були наступними: 

 Земля та 
будівлі 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Незавершене 
будівництво 

Всього 

Первісна вартість:      
На 31 грудня 2018 р 22 582 42 285 12 205 - 77 072 

Надходження - 56 747 2 228 58 563 117 538 
Трансфери - - - (58 563) (58 563) 
Вибуття - (100) (98) - (198) 

На 31 грудня 2019 р. 22 582 98 932 14 335 - 135 849 

Надходження - 65 023 18 036 - 83 059 
Трансфери - - - - - 
Вибуття - (5 811) (41)  (5 852) 

На 31 грудня 2020 р. 22 582 158 144 32 330 - 213 056 

Амортизаційні нарахування      

На 31 грудня 2018 р. (5 296) (23 925) (4 873) - (34 094) 

Амортизаційні нарахування  (992) (6 966) (1 223) - (9 181) 
Вибуття - 100 96 - 196 

На 31 грудня 2019 р. (6 288) (30 791) (6 000) - (43 079) 

Амортизаційні нарахування  (992) (11 162) (2 650) - (14 804) 
Вибуття - 4 630 38 - 4 668 

На 31 грудня 2020 р. (7 280) (37 323) (8 612) - (53 215) 

Залишкова вартість:      
На 01 січня 2019 р. 17 284 18 339 7 356 - 42 979 
На 31 грудня 2019 р. 16 294 68 141 8 335 - 92 770 

На 31 грудня 2020 р. 15 302 120 821 23 718 - 159 841 

Станом на 31 грудня 2020 р. частина об'єктів основних засобів знаходились у заставі з метою 
забезпечення кредитів, наданих пов`язаній стороні. Залишковою вартість таких основних засобів на 
31 грудня 2020 р. становила 33 739 тис. грн. (на 31 грудня 2019 р.: 33 739 тис. грн.).  

До статті "Основні засоби" включені повністю замортизовані основні засоби, первісна вартість яких 
станом на 31 грудня 2020 р. становила 20 434  тис. грн. (на 31.12.2019 р.: 21 743  тис. грн.), які 
залишаються в експлуатації. 

8. ПРАВА КОРИСТУВАННЯ АКТИВАМИ 

Компанія орендує землі сільськогосподарського призначення для вирощування рослин, а також 
земельних ділянок, на яких розташовані адміністративні та інші будівлі Станом на 31.12.2020 
земельний банк склав приблизно 15 400 га (станом на 31.12.2019: 14 400 Га). Основні суми виплат є 
по суті фіксованими та здійснюються один раз на рік восени або для порівняно не великої кількості 
договорів протягом року рівними платежами. Компанія має велику кількість орендодавців основну 
частину яких складають фізичні особи, окрім цього існують договори оренди у селищних рад, в яких 
компанія здійснює свою діяльність.  

Строки оренди складають від 10 до 49 років, а відповідно ці строки використовуються для 
амортизації Активів в формі права користування.  

Компанія має у розпорядженні єдиний клас об'єктів Права користування земельними ділянками.  

 

Права користування 
земельними ділянками 

На 31 грудня 2018 р. 134 107 

Приріст (вибуття/модифікації договорів) 14 981 
Амортизація (19 465) 

На 31 грудня 2019 р. 129 624 

Приріст (вибуття/модифікації договорів) 13 960 
Амортизація (20 155) 

На 31 грудня 2020 р. 123 429 
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9. ЗАПАСИ 

Інформацію щодо балансової вартості запасів наведено нижче: 

 31 грудня 
2020 р.  

31 грудня 
2019 р.  

Готова сільськогосподарська продукція 113 466  200 308  
Незавершене виробництво 18 419  16 658  
Мінеральні добрива  3 849  803  
Сировина та матеріали  7 453  11 139  
Паливо 6 090  4 392  
Запасні частини 907  1 099  
Товари для продажу 175  43  
Будівельні матеріали 131  300  
 150 490  234 742 

У складі матеріальних витрат за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, було відображено вибуття 
запасів у сумі 1,026 тис. грн. 

10. ПОТОЧНІ БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 

Компанія займається сільськогосподарською діяльністю, головним чином, для вирощування 
пшениці, ячменю, соняшнику, кукурудзи, ріпаку та інших сільськогосподарських культур з основною 
метою продажу зовнішнім клієнтам. 

Станом на поточні дати біологічні активи включали наступні біологічні активи у рослинництві: 

 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.  
Гектар Вартість Гектар Вартість 

Пшениця  6,689 22,117 5,544 16,175 
Рапс  0,320 3,512 2,586 39,113 
Ячмінь  1,222 2,181 2,164 11,299 

 8,231 27,809 10,294 66,587 

Нижче представлені зміни протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 р. по відношенню 
балансової вартості біологічних активів: 

 2020 р. 2019 р. 

Станом на початок періоду  66,587 73,613 

Інвестиції у майбутній врожай  172,876  175,148 
Прибуток від зміни справедливої вартості в результаті фізичних 
змін (біотрансформації) та змін ринкових цін 

(154) 83,599 

Зібраний врожай (211,500) (265,772) 

Станом на кінець періоду 27,809  66,587  

Управління ризиками у сільському господарстві 

Компанія схильна до ряду ризиків, пов'язаних з їх біологічними активами: 

Ризик зміни цін 

Компанія схильна до фінансових ризиків, пов'язаних зі зміною цін на сільськогосподарські культури. 
Компанія не очікує, що ціни на її основну сільськогосподарську продукцію значно знизяться в 
найближчому майбутньому, і, отже, не заключає похідних або інших контрактів для управління 
ризиком зниження цін. Керівництво переглядає свій прогноз за цінами на регулярній основі в 
розгляді питання про необхідність активного управління фінансовими ризиками. 

Кліматичні та інші ризики 

Біологічні активи піддаються ризику збитку від кліматичних змін, захворювань, пожеж та інших 
стихійних сил. Компанія здійснює різноманітні процеси в місцях, спрямовані на моніторинг та 
мінімізацію ризиків, у тому числі у вигляді регулярних перевірок полів та ферм на наявність 
шкідників і обстежень захворювань. 
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11. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Інформацію щодо балансової вартості торгової та іншої дебіторська заборгованість наведено нижче: 

 
31 грудня 

2020 р. 
31 грудня 

2019 р. 

Торгівельна дебіторська заборгованість   

Торгівельна дебіторська заборгованість 235 606 102 047  
Очікувані кредитні збитки за торгівельною дебіторською 
заборгованістю 

(322) (5 734) 

Інша дебіторська заборгованість   

Поворотна фінансова допомога 94 576  156 650  
Інші фінансові активи 4 145  171  
ПДВ до відшкодування 16 580  12 045  
Аванси видані 35 110  23 697  
Інша не фінансова заборгованість 387  396 
Очікувані кредитні збитки за іншою дебіторською заборгованістю - - 

Всього торгівельної та іншої дебіторської заборгованості 386 082  289 272  

У статті «Поворотна фінансова допомога надана» відображається дебіторська заборгованість за 
наданими безвідсотковими позиками третім особам – резидентам України. Строк погашення –2021 р. 

Рівні очікуваних кредитних збитків за торгівельною дебіторською заборгованістю ґрунтуються на 
графіках платежів з продажів за 36 місяці до 31 грудня 2020 року і 01 січня 2020 року відповідно, і 
аналогічних історичних кредитних збитках, понесених за цей період. Рівні збитків за минулі періоди 
не коригуються з урахуванням поточної і прогнозної інформації про макроекономічні фактори, так 
як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають короткостроковий характер і вплив 
коригувань не є суттєвим.  

Оціночний резерв під кредитні збитки щодо торгівельної дебіторської заборгованості визначається 
відповідно до матриці резервів, представленої в таблицях нижче. Матриця резервів заснована на 
кількості днів прострочення активу. 

  

 

Дебіторська 
заборгованість 

Очікувані кредитні 
збитки за весь 

період 

Відсоток 
очікуваних 

кредитних збитків 

 31 грудня 2020 р. 

Поточна та прострочена до 30 днів 222,207  -  0.00% 
Прострочена від 31 до 90 днів 128  -  0.24% 
Прострочена від 91 до 180 днів 1,965  48  2.42% 
Прострочена від 181 до 365 днів 11,306  374  2.42% 
Прострочена більше 365 днів -  -  100.00% 

Всього 235,606  322    

 31 грудня 2019 р 

Поточна та прострочена до 30 днів 91,940  -  0.00% 
Прострочена від 31 до 90 днів 4,373  -  0.00% 
Прострочена від 91 до 180 днів -  -  0.00% 
Прострочена від 181 до 365 днів -  -  0.00% 
Прострочена більше 365 днів 5,734  5,734  100.00% 

Всього 102,047  5,734    

Рівні очікуваних кредитних збитків за іншою дебіторською заборгованістю, а саме наданою 
поворотною фінансовою допомогою, ґрунтуються на графіках погашення заборгованості за 24 місяці 
до 31 грудня 2020 року і 01 січня 2020 року відповідно, і аналогічних історичних кредитних збитках, 
понесених за цей період.  
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Оціночний резерв під кредитні збитки щодо іншої дебіторської заборгованості визначається 
відповідно до матриці резервів, представленої в таблицях нижче. Матриця резервів заснована на 
кількості днів прострочення активу. 

 31 грудня 2020 р. 

 
Дебіторська 

заборгованість 
Очікувані кредитні 

збитки за весь період 
Відсоток очікуваних 
кредитних збитків 

Поточна та прострочена до 365 днів 94 576  - 0.00% 
Прострочена більше 365 днів -  -  100.00% 

Всього 94 576  -    

 31 грудня 2019 р. 

Поточна та прострочена до 365 днів 176,650  -  0.00% 
Прострочена більше 365 днів -  -  100.00% 

Всього 176,650  -    

В таблиці нижче пояснюються зміни в оціночному резерві для торгівельної та іншої дебіторської 
заборгованості відповідно до спрощеної моделі очікуваних кредитних збитків, що відбулися між 
початком та кінцем річного періоду: 

 

Оціночний резерв для 
торгівельної 
дебіторської 

заборгованості 

Оціночний резерв 
для іншої 

дебіторської 
заборгованості 

Всього 

 2020 

Залишок на початок року 5 734  - 5 734  

Зміни в оціночних значеннях і 
припущеннях  

(5 362)  - (5 362)  

Використано в поточному році (50) -  (50) 

Залишок на кінець року  322  -  322  

 2019 

Залишок на початок року 1 974  - 1 974  

Зміни в оціночних значеннях і 
припущеннях  

3 760  - 3 760  

Використано в поточному році -  - 

Залишок на кінець року  10 120  -  10 120 

Компанія використала для розрахунку очікуваних кредитних збитків для Торгівельної дебіторської 
заборгованості спрощений підхід, за яким очікувані кредитні збитки завжди оцінюються в розмірі 
очікуваних збитків за весь період життя Торгівельної дебіторської заборгованості.  

12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Станом на 31 грудня та на 01 січня 2020 року грошові кошти представлені грошовими коштами на 
розрахункових рахунках в банках та у касі. У розрізі валют грошові кошти та їх еквіваленти можна 
представити наступним чином: 

 

31 грудня 
2020 р. 

31 грудня 
2019 р. 

Українська гривна 87 408  14 276 

Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти, використання яких Компанією було б неможливе або 
ускладнене, відсутні. 

13. КАПІТАЛ 

Нижче описані характер та цілі кожного резерву в рамках капіталу: 

Резерв Опис та мета 

Статутний капітал Номінальна вартість простих акцій та часток у уставному 
капіталі компаній, які зареєстровані, випущені. 

Додатково сплачений капітал Сума перевищення фактичних внесків учасників над їх 
номінальною величиною 

Накопичений збиток або 
нерозподілений прибуток 

Всі інші чисті прибутки і збитки та операції з учасниками 
(наприклад, дивіденди), не визнані в іншому місці. 
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Структура власності наведена нижче: 

Вкладник 
Частка в статутному 

капіталі 
31 грудня 

2020 р. 
31 грудня 

2019 р. 

Містюк О. М. 100 % 1 424  1 424 

Зміни у частках володіння власників в звітному періоді не відбувались.  

14. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ ОРЕНДИ 

Зобов’язання за договорами оренди представляють собою дисконтовані грошові потоки за 
довгостроковими договорами оренди. Компанія має зобов’язання за договорами оренди земельних 
ділянок перед фізичними особами, а також перед державою. Інформація щодо залишків 
заборгованості наведено нижче: 

 

31 грудня 
2020 р. 

31 грудня 
2019 р. 

Приріст 19 089 11 497 
Нарахування відсотків 30 341 30 110 
Платежі (43 841) (41 020) 

Всього 141 595 136 006 

      
Короткострокові зобов’язання 14 493 13 130 
Довгострокові зобов’язання 127 102 122 876 

Всього 141 595 136 006 

Витрати за договорами оренди 

 2020 р. 2019 р. 

Витрати на амортизацію активів у формі права користування 20 155 19 465 
Відсоткові витрати щодо зобов'язання з оренди 30 341 30 110 

Загальний грошовий відтік по оренді у 2020 році склав 43 841 тис. грн. у складі фінансової 
діяльності. Компанія оцінила договори оренди, які існували на дату переходу на МСФЗ з урахуванням 
фактів та обставин, що були наявні на таку дату. Орендні зобов’язання на цю дату були оцінені за 
теперішньою вартістю орендних платежів, які лишилося сплатити, дисконтованою з використанням 
відсоткової ставки додаткових запозичень на дату переходу на МСФЗ. Середньозважена ставка 
додаткових запозичень на 01 січня 2018 року становила 18,65% .  

Активи з права користування визнані за сумою, що дорівнює зобов’язанню за орендою, 
скоригованою на суму всіх сплачених авансом або нарахованих орендних платежів, пов’язаних з 
такою орендою, визнаних у Звіті про фінансовий стан безпосередньо перед датою переходу на 
МСФЗ. 

15. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом на 31 грудня та 01 січня 2020 року торгова та інша кредиторська заборгованість включали: 

 31 грудня 
2020 р. 

31 грудня 
2019 р. 

Торгівельна кредиторська заборгованість 992 828 
Інші фінансові зобов’язання 10 980 3 652 

Всього фінансові зобов’язання по торгівельної та іншої 
кредиторської заборгованості 

11 972 4 480 

Аванси отримані 210 71 500 
Заробітна плата та нарахування на фонд заробітної плати 6 571 3 335 
ПДВ до сплати 23 142 (4 536) 
Інші податки та платежі до державних фондів 409 807 
 42 304 75 586 

За статтею «Аванси, отримані від клієнтів» відображаються зобов’язання за договорами з клієнтами, 
сума таких зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року становить 210 тис. грн (на 01 січня 2020 року 
– 71 500 тис. грн). Зобов’язання Компанії за договорами з клієнтами є короткостроковими, таким 
чином, всі аванси отримані на 01 січня 2020 року були відображені у складі виручки 2020 року. 
Умови закупівлі товарів та послуг та оплати закупівель суттєво не змінились протягом 2020 року. 
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Умови вищезазначених фінансових зобов'язань:  

• Торгова кредиторська заборгованість є безпроцентною і погашається, як правило, протягом 
30 днів.  

• Інша кредиторська заборгованість є безпроцентною і погашається в середньому протягом 
шести місяців.  

16. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

Дохід від реалізації за рік, що закінчився 31 грудня 2020, включав наступне: 

 2020 р. 2019 р. 

Доходи від реалізації врожаю 420 845  211 330  
Доходи від реалізації товарів 10 326 2 326  
Доходи від надання послуг 51 037  43 131  

 482 208  256 787  

Дохід по регіонах може бути представлений таким чином: 

 2020 р. 2019 р. 

Продажі товарів і послуг на території України 293 594  222 890  
Продажі товарів за кордон 188 614  33 897  
 482 208  256 787  

17. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Собівартість реалізованих товарів та продукції за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., включала: 

 2020 р. 2019 р. 

Собівартість реалізованих товарів 107 216  91 098  
Вартість переоцінки реалізованих біологічних активів 68 695  38 600  
Матеріальні витрати 59 402  42 837  
Амортизаційні відрахування 31 159  23 242  
Заробітна плата і нарахування на зарплату 27 705  13 531  
Паливо 17 427  12 036  
Операційні податки і збори 3 727  1 926  
Транспортні витрати 2 978  4 336  
Інші витрати 1 897  -  
 320 206  227 606  

18. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., включали: 

 2020 р. 2019 р. 

Юридичні, аудиторські та інші професійні послуги 1 478  1 451  
Заробітна плата і нарахування на зарплату 5 261  3 926  
Амортизаційні відрахування 636  614  
Банківські витрати та комісії 70  164  
Ремонти та обслуговування основних засобів -  13  
Витрати на відрядження 108  297  
Матеріальні витрати 1 575  1 670  
Послуги зв’язку  150  147  
Інші загальні та адміністративні витрати 286  236  
 9 564  8 518  

19. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., включали: 

 2020 р. 2019 р. 

Заробітна плата і нарахування на зарплату 2 385  574  
Витрати на передпродажну підготовку товарів 775  -  
Гонорари по посередницькими послугам 4 251  2 122  
Витрати на відрядження 284   -  
Зміна резерву збитків торгівельної дебіторської заборгованості - 3 800 
Інші витрати 99 12 
 (7 794) (6 508) 
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20. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Інші операційні доходи та витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., включали: 

 2020 р. 2019 р. 

Інші операційні доходи    
Операційні курсові різниці 10 010  - 
Доходи від реалізації основних засобів 2 912  34 
Доходи від отриманих страхових відшкодувань 230  22 
Зміна резерву збитків торгівельної дебіторської заборгованості 5 412 - 

Інші доходи 4 416  20 602 

Інші операційні доходи 22 980  20 658 

Інші операційні витрати   
Благодійність (2 933) (2 320) 
Результат зміни в очікуваних кредитних збитках та списання за іншою 
дебіторською заборгованістю 

(162) -  

Собівартість реалізованих виробничих запасів (1 185) (1) 
Штрафи та пені (20) (56) 

Інші операційні витрати (4 300) (2 377) 

Інші операційні доходи та витрати 18 680 18 281 

21. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., включали: 

 2020 р. 2019 р. 

Процентні доходи 3 173  1 635 

Фінансові витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., включали: 

 2020 р. 2019 р. 

Процентні витрати за договорами оренди (30 341) (30 110) 

22. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОВ'ЯЗАНИХ СТОРІН 

У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони вважаються 
пов’язаними, якщо одна сторона контролює іншу сторону або здійснює спільний контроль над іншою 
стороною, має суттєвий вплив на іншу сторону. Під час розгляду кожного можливого випадку 
відносин з пов’язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній 
формі. 

Пов’язаними сторонами Компанії є такі, як ключовий управлінський персонал, власники та 
підприємства, які знаходяться під спільним контролем: 

Непогашені залишки за операціями з пов’язаними особами 

 

31 грудня 
2020 року 

31 грудня 
2019 року 

Торгівельна дебіторська заборгованість 235 605 101 364 
Аванси видані  22 200 - 
Фінансові допомоги видані 92 924 155 037 
Торгівельна кредиторська заборгованість (855) (163) 
Аванси отримані - (71 500) 

Обороти за операціями пов’язаними особами 

 2020 р. 2019 р. 

Реалізація товарів та послуг 229 043 140 611 

 229 043 140 611 

Компанія моє взаємовідносини з пов’язаними компаніями по продажу сільськогосподарської 
техніки, засобів захисту росли на насіннєвого матеріалу. Також експортує сільськогосподарську 
продукція пов’язаних компаній власного виробництва по договорам комісії. Компанія має 
безвідсоткові фінансові позики з пов’язаними компаніями. 

Компанія має фінансові гарантії по кредитам наданих пов`язаній стороні на зальну суму 
1 342 142 тис. грн. 
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Винагорода ключовому управлінському персоналу 

 2020 р. 2019 р. 

Заробітна плата 129 114 
Інші виплати  14 15 

 143 129 

23. ДОГОВІРНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 

Податкові та юридичні питання 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення операцій розвивається по мірі 
переходу до ринкової економіки. Прийняті законодавчі та нормативні акти не завжди чітко 
сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів 
державної влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання 
не збігаються. Керівництво вважає, що Компанія дотримувалася всі нормативні положення, і всі 
передбачені законодавством податки були нараховані та сплачені. У випадках, коли порядок 
нарахування податкових зобов'язань був недостатньо чітким, Компанія нараховувала податкові 
зобов'язання на основі оцінок керівництва. 

Судові позови 

В процесі звичайної господарської діяльності Компанія виступає стороною декількох судових 
процесів і суперечок. Керівництво вважає, що остаточний розмір зобов'язань, які можуть виникнути 
внаслідок цих судових процесів або спорів, не матиме істотного впливу на фінансовий стан або 
результати діяльності Компанії. 

Страхове покриття 

Основні засоби, сільськогосподарська техніка, виробничі приміщення автотранспорт, що 
знаходяться в заставі по банківським кредитам застраховані в страхових компаніях.  

Інвестиційні зобов'язання 

На 31 грудня та на 01 січня 2020 року Компанія не мала значних інвестиційних зобов'язань з 
придбання нового обладнання. Застраховані 

 

24. ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПО КАТЕГОРІЯМ ОЦІНКИ 

Класифікація фінансових активів і зобов'язань на категорії для цілей оцінки станом на 31 грудня та 
на 01 січня 2020 року представлена в таблиці нижче. 

 

31 грудня 
2020 р. 

31 грудня 
2019 р. 

Фінансові активи   
Фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю    

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 408 14 276  
Торгова дебіторська заборгованість 235 606  102 047  
Поворотня фінансова допомога, що надана 94 576  176 650  
Інші фінансові активи 4 145  171  
 421 735  293 144  

Фінансові зобов'язання   
Фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю   
Торгівельна кредиторська заборгованість 992  828  
Інші фінансові зобов’язання 10 980  3 652  
 11 972  4 480  

Інші фінансові зобов’язання   
Зобов’язання за договорами оренди 141 595  136 006  
 141 595  136 006 

Разом фінансові зобов'язання 153 567  140 486  
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25. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають фінансову оренду і торгову кредиторську 
заборгованість. Зазначені фінансові зобов'язання призначені головним чином для забезпечення 
фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад, торгову 
дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході операційно-
господарської діяльності Компанії.  

Компанія не приймала участь в будь-яких істотних операціях з використанням похідних фінансових 
інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстеження динаміки 
фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати 
діяльності Компанії.  

Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Компанії, є ринковий ризик 
(Процентний та валютний ризики), ризик ліквідності та кредитний ризики. Керівництво розглядає і 
затверджує політику щодо управління кожним із цих ризиків, як зазначено нижче. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик впливу змін ринкових факторів, включаючи валютні обмінні курси, 
процентні ставки на фінансові результати Компанії або вартість належних їй фінансових 
інструментів. 

(а) Валютний ризик 

Компанія здійснює свої операції переважно в таких валютах: гривня ("грн."), і Долар США («дол. 
США»). Офіційні курси цих валют до гривні встановлюються Національним банком України («НБУ») 
(Примітка 4).  

Далі представлена балансова вартість фінансових інструментів Компанії, виражених в наступних 
валютах: 

 Долар США 

На 31 грудня 2020 р.  
Фінансові активи  

Торгова дебіторська заборгованість 217 613 

Разом фінансові активи 217 613 

Разом фінансові зобов'язання -  

Чиста позиція 217 613 

  
На 31 грудня 2019 р.  
Фінансові активи  

Торгова дебіторська заборгованість 33 897 

Разом фінансові активи 33 897 

Разом фінансові зобов'язання -  

Чиста позиція 33 897 

Керівництво Компанії знижує ступінь валютного ризику шляхом співвіднесення активів і зобов'язань, 
вартість яких виражена в порівнянних іноземних валютах.  

У наведених нижче таблицях представлена чутливість прибутку до оподаткування та капіталу 
Компанії до можливої зміни обмінного курсу, при постійному значенні всіх інших змінних. 

 Збільшення / (зменшення) 
обмінного курсу 

Вплив на прибуток 
до оподаткування 

Вплив на 
капітал 

На 31 грудня 2020 р.    

Грн. / дол. США -10% (21 761) (21 761) 

Грн. / дол. США +10% 21 761 21 761 

На 31 грудня 2019 р.    

Грн. / дол. США -10% (3 390) (3 390) 

Грн. / дол. США +10% 3 390 3 390 
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(б) Процентний ризик 

Основний процентний ризик Компанії пов'язаний, в основному, з процентними кредитами і позиками 
з плаваючими процентними ставками. Станом на 31 грудня  та на 01 січня 2020 року Компанія не 
мала позик з плаваючими процентними ставками. 

Ризик ліквідності 

Завданням Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у 
використанні умов кредитування, які надаються постачальниками і банками.  

Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність, 
залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідним інструментам.  

Компанія має фінансові гарантії по кредитам наданих пов`язаній стороні  на зальну суму 1 342 142 
тис. грн., зобов’язання по яким може настати в 2021 р.  

У таблиці нижче наведені терміни погашення фінансових зобов'язань Компанії станом на 31 грудня 
на основі недисконтованих контрактних платежів: 

 До 1 року 
Від 1 до 2 

років 
Від 2 до 5 

років 
Більше 5 

років 
Всього 

2020 р.      

Зобов’язання за договорами 
оренди 

41,470  40,693  103,941  101,730  
287 834 

Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 

992  -  -  -  992  

Інші фінансові зобов'язання  10,980  -  -  -  10,980  

 53 442  40 693  103 941  186 104  384 180  

2019 р.      

Зобов’язання за договорами 
оренди 

40,421 39,367 106,085 133,078 318 951 

Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 

828 - - - 828 

Інші фінансові зобов'язання  3,652 - - - 3,652 

 44,901 39,367 106,085 133,078 323,431 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фінансових втрат для Компанії, якщо клієнт або контрагент за 
фінансовим інструментом не виконує своїх договірних зобов'язань, і виникає, в основному, за 
рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, фінансової дебіторської заборгованості Компанії та 
інвестицій в цінні папери. 

Резерви під знецінення фінансових активів сформовані на підставі очікуваних коефіцієнтів 
збитковості. Компанія використовує професійне судження при формуванні зазначених припущень і 
виборі вихідних даних для розрахунку знецінення на підставі досвіду діяльності компаній, що 
входять у Компанію, в минулому, існуючих ринкових умов і майбутніх прогнозних оцінок на кінець 
кожного звітного періоду. Компанія використовує категорії (портфелі) фінансової дебіторської 
заборгованості, які відображають пов'язаний з ними кредитний ризик. В основі класифікації 
портфелів лежить категорія клієнтів і подібний термін заборгованості. Компанія використовує 
категорії (портфелі) фінансової дебіторської заборгованості, які відображають пов'язаний з ними 
кредитний ризик. Протягом терміну торгової дебіторської заборгованості, що становить менше 12 
місяців, Компанія відображає власний кредитний ризик за допомогою своєчасного створення 
належних резервів на покриття очікуваних кредитних збитків. При розрахунку рівня очікуваних 
кредитних збитків Компанія розглядає інформацію про рівень збитків, що мали місце в минулі 
періоди, по кожній категорії клієнтів, а також зовнішню статистичну інформацію.  
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Максимальна схильність кредитному ризику станом на 31 грудня 2020 року представлена 
балансовою вартістю кожного класу наступних фінансових активів: 

 

31 грудня 
2020 р. 

31 грудня 
2019 р. 

Короткострокові   
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 408  14 276  
Торгова дебіторська заборгованість 235 606  102 047  
Поворотня фінансова допомога, що надана 94 576  176 650  
Інші фінансові активи 4 145  171  
Довгострокові   
Разом фінансові активи 421 735  293 144  

 

Управління капіталом 

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

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії та може коригувати свою політику і 
цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, ринкові тенденції і 
стратегії розвитку Компанії. З метою збереження або зміни структури капіталу Компанія може 
коригувати суми дивідендів, які виплачуються учаснику, повернути капітал учаснику або випустити 
нові корпоративні права.  

Компанія контролює капітал з урахуванням коефіцієнта частки позикових коштів, який являє собою 
чисту заборгованість, розділену на сумарний капітал плюс чиста заборгованість. Відповідно до 
політики Компанії коефіцієнт частки позикових коштів знаходиться в межах 30% -60%. Компанія 
включає до складу чистої заборгованості процентні кредити і позики, за мінусом грошових коштів 
та їх еквівалентів і банківських депозитів. 

 31 грудня 
2020 р. 

31 грудня 
2019 р. 

Загальна сума боргу -  -  

Грошові кошти та їх еквіваленти (87 408) (14 276) 

Чиста сума боргу (87 408) (14 276) 

Всього капітал 752 457  636 418  

Разом капітал та чиста заборгованість 665 049  622 142  

Коефіцієнт частки позикових коштів -13% -2% 

 

Для аналізу ефективності діяльності Компанія використовує показник EBITDA. Розрахунок вказаного 
показника за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року наведено нижче: 

  2020 2019 

Прибуток за рік 116 039  107 560 
Чисті фінансові витрати та інші витрати 27 168  28 475 
Амортизація та знос 35 008  42 219 

EBITDA 178 178  164 681 
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26. ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 

У таблиці нижче представлена ієрархія оцінок активів і зобов'язань Компанії за справедливою 
вартістю: 

 31 грудня 2020 р. 
 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю:     
Біологічні активи (Примітка 12) -  27 809   27 809  
Активи, справедлива вартість яких розкривається:    -  
Грошові кошти та їх еквіваленти -  -  87 408  87 408  
Торгова дебіторська заборгованість -  -  235 606  235 606  
Поворотня фінансова допомога, що надана -  -  94 576  94 576  
Інші фінансові активи -  -  4 145  4 145  

Разом активи -  27 809  421 735  449 544       
Зобов’язання, справедлива вартість яких 
розкривається:     
Торгівельна кредиторська заборгованість -  -  992  992  
Інші фінансові зобов’язання -  -  10 980  10 980  

Разом зобов'язання -  -  11 972  11 972  

 

 31 грудня 2019 р. 
 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього 

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю:     
Біологічні активи (Примітка 12) -  66 587  -  66 587  
Активи, справедлива вартість яких розкривається:     
Грошові кошти та їх еквіваленти -  -  14 276  14 276  
Торгова дебіторська заборгованість -  -  102 047  102 047  
Поворотня фінансова допомога, що надана -  -  176 650  176 650  
Інші фінансові активи -  -  171  171  

Разом активи -  66 587  293 144  359 731       
Зобов’язання, справедлива вартість яких 
розкривається:     
Торгівельна кредиторська заборгованість -  -  828  828  
Інші фінансові зобов’язання -  -  3 652  3 652  

Разом зобов'язання -  -  4 480  4 480  

 

У 2020 році перекласифікації між Рівнем 1, Рівнем 2 і Рівнем 3 ієрархії справедливої вартості не 
здійснювалися 

Фінансові активи, справедлива вартість яких розкривається  

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю, яка приблизно дорівнює 
їх поточної справедливої вартості. 

Оціночна справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою ґрунтується на 
методі дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків, застосовуючи ефективні процентні 
ставки на ринку позикового коштів для нових інструментів, які забезпечують той самий кредитний 
ризик і той же термін погашення. Ставки дисконтування залежать від кредитного ризику покупця. 
Балансова вартість торговій дебіторській заборгованості дорівнює її справедливій вартості. 

Фінансові зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається 

Справедлива вартість оцінюється на підставі ринкових котирувань, якщо такі є. Оціночна 
справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою і певною датою погашення, які 
не мають ринкову котирування, ґрунтується на дисконтуванні передбачуваних потоків грошових 
коштів зі застосуванням процентних ставок для нових інструментів з тим же рівнем кредитного 
ризику і певну дату погашення. Балансова вартість фінансових зобов'язань дорівнює їх справедливій 
вартості. 
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27. ЗМІНИ В ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ, ОБУМОВЛЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Нижче наведено інформацію щодо грошових та негрошових змін в зобов'язаннях, обумовлених 
фінансовою діяльністю за 2020 рік: 

 31 грудня 
2019 р. 

Грошові 
потоки 

Зміна 
валютних 

курсів 

Нараховані 
проценти 

Виплачені 
проценти 

* 
Інше 

31 грудня 
2020 р. 

Зобов’язання з оренди 136 006  (43 841) - 30 341  19 089 141 595 

Всього зобов’язань з 
фінансової діяльності 

136 006  (43 841) - 30 341  19 089 141 595 

Нижче наведено інформацію щодо грошових та негрошових змін в зобов'язаннях, обумовлених 
фінансовою діяльністю за 2019 рік: 

 31 грудня 
2018 р. 

Грошові 
потоки 

Зміна 
валютних 

курсів 

Нараховані 
проценти 

Виплачені 
проценти 

* 
Інше 

31 грудня 
2019 р. 

Зобов’язання з оренди 135 419  (41 020) - 30 110  11 497 136 006  

Всього зобов’язань з 
фінансової діяльності 

135 419 (41 020) - 30 110  11 497 136 006  

 

28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

Істотних подій після звітної дати, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії, не 
виявлено. 

 


