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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

Дана фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 
(далі - «Компанія») за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була підготовлена відповідно до Міжна-
родних стандартів фінансової звітності. Керівництво Компанії несе відповідальність за точність, досто-
вірність та об'єктивність інформації, що міститься у фінансовій звітності. 

Підготовка фінансової звітності обов'язково передбачає використання оцінок, заснованих на судженнях 
керівництва, особливо при операціях, що впливають на звітний період, і неможливо бути впевненими, 
що вони будуть завершені до майбутніх періодів. Дана фінансова звітність була підготовлена з викори-
станням прийнятних меж суттєвості та з використанням інформації, що була у наявності до 31 грудня 
2020 року, включно. 

Виконуючи свої зобов'язання щодо цілісності фінансової звітності, керівництво підтримує функціону-
вання фінансових та управлінських систем контролю і практики, покликані забезпечити достатню впев-
неність у тому, що операції санкціоновані, активи зберігаються і облік ведеться належним чином. 

Керівництво Компанії підготувало фінансову звітність до того, як вона була подана на затвердження та 
випуск 18 серпня 2021 року. 

Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом 20 серпня 2021 року і підписана 
від його імені: 

Супрунюк Се вич 

-ПРОДУКТ» 

Володимир Миколайович 
іЄктор 

ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 



1-і 
С г о у у є 

ЗВІТ щ о д о в и м о г ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Законодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що стосується 
аудиту фінансової звітності та має міститися в аудиторському звіті за результатами обов'язкового ау-
диту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора, встано-
вленої вимогами МСА. 

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-
ність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит; 

Повне найменування 

Місцезнаходження 

Інформація про включення до Ре-
єстру 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг 
Україна» 

01015, м. Київ, вул. Редутна, 8 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудитор-
ської діяльності 4316 

Призначення аудитора та загальна тривалість виконання повноважень аудитора 

Рішення про призначення нас аудитором прийнято керівництвом Компанії 23 листопада 2020 року. 

Загальна тривалість виконання нами завдання з аудиту фінансової звітності Компанії без перерв з ура-
хуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 1 рік. 

Підтвердження і запевнення у зв'язку з виконанням завдання з аудиту 

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для осіб, наді-
лених найвищими вповноваженнями, який надається нами за результатами проведеного аудиту. 

Ми не надавали Компанії послуги, заборонені законодавством. 

Ми не надавали Компанії або контрольованим нею суб'єктам господарювання інші послуги, крім послуг 
з обов'язкового аудиту. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна», його власники, посадові особи, 
кпючовий партнер з аудиту та інші працівники є незалежними від Компанії, не брали участі у підготовці 
та прийнятті управлінських рішень Компанії в період, охоплений перевіреуею^інансовою звітністю, та 
в період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності. 

За і від імені фірми ТОВ «Кроу Ерфольг Україн 

Партнер 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиті 

м. Київ, 25 серпня 2021 року 

Воробієнко 

діяльності: 100265 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ»"? 

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

— За рік, що За рік, що 
— закінчився закінчився 

31.12.2020 31.12.2019 
— • Примітки (перераховано) 

Доходи від реалізації продукції 6 4 216 299 3 776 894 
Собівартість реалізованої продукції 7 (3 838 440) (3 439 867) 

— Валовий прибуток (збиток) 377 859 337 027 

Інші операційні доходи 6 122 654 73 117 
Адміністративні витрати 7 (79 883) (89 717) 
Витрати на збут 7 (67 652) (98 679) 
Інші операційні витрати 7 (62 404) (38 213) 

- Результати операційної діяльності 290 574 183 535 

Дохід від участі в капіталі 6 207 387 161 648 
Фінансові доходи 6 177 663 143 390 
Інші доходи 6 1 018 1 583 
Фінансові витрати 7 (300 304) (234 503) 

с=, Інші витрати 7 (5 204) (1 723) 

.— Фінансовий результат до оподатку- 371 134 253 930 
вання 

— Витрати 3 податку на прибуток 8 (70 298) (44 742) 

Чистий прибуток (збиток) і загальний 
сукупний дохід 

Супрунюк ІГНОВИЧ 
т 

ЧО-ПРОДУКТ» 

300 836 209 188 

Сікірінський Волд, 
ФінанЬрвш ди 
т з о й « в а й и 

Ппммітки НЯ стооінках 13-46 є невід'ємною частиною даної фінансової звітності 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Принципи облікової політики, викладені далі, послідовно застосовувалися при складанні цієї фінансової 
звітності. 

5.1 Основні засоби 

(i) Визнання та оцінка 

Основні засоби та нематеріальні активи, на дату переходу на МСФЗ, були оцінені за доцільною собівар-
тістю, яка прийнята як первісна вартість таких активів. В подальшому Компанія активи відображаються 
за вартістю придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від знеці-
нення у разі їх наявності. 

Вартість придбання вкпючає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість ак-
тивів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, витрати на оплату праці основ-
них працівників та будь-які інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий 
стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення 
території, на якій ці активи розміщені, та витрати на позики за кваліфікованими активами. Вартість прид-
баного програмного забезпечення, що є невід'ємною частиною функціональності відповідного облад-
нання, капіталізується як частина вартості основних засобів. 

Якщо компоненти одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, вони облікову-
ються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. 

(ii) Подальші витрати 

Вартість заміни частини одиниці основних засобів визнається у складі балансової вартості цієї одиниці, 
якщо існує ймовірність отримання Компанією економічних вигід від цієї частини у майбутньому та якщо її 
вартість може бути достовірно оцінена. При цьому відбувається припинення визнання балансової варто-
сті заміненої частини. Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку 
або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені. 

(Ні) Амортизація 

Амортизація нараховується на (умовну) вартість придбання активу за вирахуванням його ліквідаційної 
вартості. 

Амортизація визнається у прибутку або збитку з використанням прямолінійного методу протягом оцінених 
строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш то-
чно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигід, притаманних цьому активу. Амор-
тизація нараховується з дати придбання активу або, якщо це стосується активів, створених за рахунок 
власних коштів, з дати, коли створення відповідного активу було завершено і він наявний для викорис-
тання. Амортизація орендованих активів нараховується протягом коротшого з двох періодів: строку оре-
нди чи строку корисного використання орендованих активів, якщо тільки не існує обґрунтованої ймовір-
ності того, що Компанія отримає право власності на ці активи до кінця строку оренди. Амортизація землі 
не нараховується. Оцінені строки корисного використання значних одиниць основних засобів у поточному 
та порівняльному періодах є такими: 

Земля 

Будівлі 20-51 років 

Споруди 8-20 років 

Транспортні засоби 5-13 років 

Машини та обладнання 2-15 років 

Приладдя та інвентар 2-15 років 

Інші основні засоби 12 років. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ»"? 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

Методи нарахування амортизації, строки корисного використання та ліквідаційна вартість основних засо-
бів аналізуються в кінці кожного фінансового року та коригуються перспективно, за необхідності. 

5.2 Малоцінні необоротні матеріальні активі 

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в 
розмірі, що не перевищує критерій відповідно до ПКУ. Амортизація малоцінних необоротних матеріаль-
них активів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, 
яка амортизується. 

5.3 Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно оцінюються та зараховуються на баланс за собівартістю за вирахуванням 
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Аморти-
зація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, виходячи із встано-
влених строків корисного використання. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або 
інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

Амортизація припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: 

- на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної 
групи) відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», 
або; 

- на дату, з якої припиняється визнання цього активу. 

5.4 Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Со-
бівартість запасів визначається за методом середньозваженої вартості і включає витрати на при-дбання 
запасів, витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на їх доставку до теперішнього 
місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для використання. Вартість вироблених запасів і 
незавершеного виробництва включає відповідну частку виробничих накладних витрат виходячи зі зви-
чайної виробничої потужності. 

Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної господарської діяль-
ності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію. 

5.5 Непоточні активи, призначені для продажу 

Згідно із МСФЗ (ІРРЗ) 15 «Виручка за договорами з покупцями», який набрав чинності з 01 січня 2018 
року, доходи Компанії в залежності від їх характеру, умов одержання і напрямів діяльності розділяються 
на: виручку (доходи від звичайних видів діяльності) та позареалізаційні доходи. 

Виручка визнається в момент (або в міру) виконання Компанією зобов'язань, що підлягають виконання в 
рамках договору: після передачі покупцеві контролю над використанням і отриманням всіх економічних 
вигод від активу (надходження доходів, або скорочення витрат), за умови дотримання всіх критеріїв ви-
знання. 

Компанія кпасифікує непоточний актив (або ліквідаційну групу) як утримуваний для продажу, якщо його 
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного вико-
ристання. Така умова вважається виконаною, якщо актив (або ліквідаційна група) придатний для негай-
ного продажу в тому стані, в якому він знаходиться на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотри-
муються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп). Керівництво повинно завершити продаж ак-
тиву протягом року з моменту його кпасифікації як утримуваного для продажу. 

Непоточний актив (або ліквідаційна група) оцінюється як утримуваний для продажу за нижчою з оцінок: 
балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. 

5.6 Доходи від реалізації продукції та послуг 

Компанія отримує доходи від реалізації сільськогосподарської продукції, товарів для перепродажу, а та-
кож від надання послуг із зберігання. 
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Компанія визначає договір з клієнтом як угоду між двома чи більше сторонами, яка створює права та 
обов'язки, забезпечені правовою санкцією. Забезпечення прав та обов'язків за договором правовою са-
нкцією є питанням закону. Договори можуть укладатись у письмовій чи в усній формі або випливати зі 
звичайних практик бізнесу. 

Визнання доходу за договорами з клієнтами проходить за наступною моделлю із п'яти кроків: 

Крок 1: Ідентифікація договору; 

Крок 2: Ідентифікація зобов'язань, що підлягають виконанню в рамках договору; 

Крок 3: Визначення ціни операції; 

Крок 4: Розподіл ціни операції на зобов'язання, що підлягають виконанню; 

Крок 5: Визнання виручки. 

(i) Реалізація сільськогосподарської продукції та товарів для перепродажу 

Дохід оцінюється на основі винагороди, зазначеної в контракті з клієнтом, і виключає суми, отримані від 
імені третіх сторін. Компанія визнає дохід, коли вона передає контроль над продукцією або послугою 
клієнту. Доходи представлені за вирахуванням відшкодувань та знижок кпієнтам. 

Доходи від бартерних операцій оцінюються за справедливою вартістю товарів чи послуг, отриманих чи 
належних до отримання, скоригованою на отримані чи виплачені грошові кошти чи їх еквіваленти, якщо 
тільки їх справедливу вартість можна достовірно оцінити. В інших випадках доходи оцінюються за спра-
ведливою вартістю товарів чи наданих послуг, скоригованою на отримані чи виплачені грошові кошти чи 
їх еквіваленти. 

Момент передачі ризиків та вигід залежить від конкретних умов договорів купівлі-продажу. 

У ході більшості своїх операцій з продажів Компанія передає контроль та визнає реалізацію у момент, 
коли товари, розміщені на території Компанії, було передано у розпорядження покупцеві, після чого по-
купець несе всі витрати та ризики, пов'язані з цими товарами. Сума винагороди, отриманої Компанією, 
та дохід від реалізації не вкпючають ані перемінних компонентів, ані інших зобов'язань з виконання. 

Для прогнозування обсягів повернення реалізованих товарів у момент реалізації використовується нако-
пичений раніше досвід таких повернень з використанням методу прогнозованої вартості. Оскільки обсяги 
поверненої продукції роками залишалися незначними, існує велика ймовірність того, що значного стор-
нування сукупного доходу від реалізації не станеться. Справедливість даного припущення та прогнозна 
величина повернень продукції перевіряються на кожну звітну дату. 

(ii) Послуги 

Загальна величина винагороди за договорами про надання послуг буде розподілятися на всі послуги, що 
надаються, на основі цін їх відособленого продажу. Ціни відокремленого продажу визначаються, вихо-
дячи з цін за прейскурантом, за якими Компанія надала б дані послуги окремо. Виходячи з оцінки Компа-
нії, справедлива вартість та ціни окремого продажу послуг в цілому подібні. 

(Ні) Компоненти фінансування 

Компанія очікує, що вона не матиме договорів, за якими період між передачею обіцяних товарів або пос-
луг покупцеві та їх оплатою покупцем становитиме більше одного року. Внаслідок цього Компанія не вно-
сить коригувань до цін операцій з урахуванням впливу суттєвого компоненту фінансування. 

5.7 Витрати 

Витрати визнаються Компаніє виходячи з принципу відповідності доходів та витрат зазначеного в Конце-
птуальній основі МСБО (ІАЗ) 1 «Подання фінансової звітності», і при цьому: 

- існує ймовірність вибуття активів, що утримують у собі економічні вигоди; 
- сума витрат може бути достовірно визначена. 
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Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням 
зобов'язань. 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призво-
— дить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилу-

чення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 
_ вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходом певного періоду, відображаються в скпаді витрат того 
звітного періоду, у якому вони були понесені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом декількох звітних періодів, то витрати 
визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. 

Не визнаються витратами: 

— - платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами в інтересах 
комітента, тощо; 

- попередня (авансова) оплата запасів (робіт, послуг); 
- погашення одержаних позик; 
- інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, які не відповідають ознакам витрат; 

__ - витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу, відповідно до ІУІСФЗ. 

Облік витрат в Компанії ведеться з обов'язковим дотриманням принципу нарахування та відповідності 
доходів і витрат, відповідно до якого для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно 
співставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для одержання цих доходів. При 
цьому, доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 
виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 

У процесі господарської діяльності Компанії можуть використовуватися договори, за якими виникають 
— витрати, що по своїй економічній сутності відносяться до декількох звітних періодів. Такі витрати визна-

ються залежно від умов договору і обставин його виконання незалежно від факту перерахування грошо-
— вих коштів (або іншої форми оплати) або наявності первинних документів. 

. Визнання таких витрат може відбуватися на прямолінійній основі протягом терміну дії такого договору 
або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з виконанням такого договору. 

— 5.8 Фінансові доходи та фінансові витрати 

__ Фінансові доходи представлені процентним доходом на інвестовані кошти та визнаються по мірі нараху-
вання у прибутку або збитку з використанням методу ефективного відсотка. Фінансові витрати представ-

_ лені процентними витратами по фінансових зобов'язаннях, оцінюваних за амортизованою вартістю, та 
збитками від курсових різниць. 

Витрати на позики, які не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, 
який обов'язково потребує значної кількості часу для приведення його у готовність для подальшого ці-

" " льового використання чи продажу, капіталізуються у складі вартості активу. Всі інші витрати на позики 
відносяться на валові витрати у тому періоді, в якому вони понесені, з використанням методу ефектив-
ного відсотка. Витрати на позики складаються з процентних та інших витрат, які несе суб'єкт господарю-
вання у зв'язку з позичанням коштів. 

Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі як фінансові доходи або як фі-
— нансові витрати, залежно від коливань курсів обміну валют, в результаті яких виникає або позиція чистого 

прибутку, або позиція чистого збитку. 

5.9 Іноземна валюта 

Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту Компанії за курсами обміну, 
встановленими на дату операції. 
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Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах на звітну дату, перераховуються у 
функціональну валюту за курсами обміну, встановленими на цю дату. Прибутком або збитком за моне-
тарними статтями є різниця між амортизованою вартістю у функціональній валюті на початок періоду, 
скоригованою на ефективну процентну ставку та платежі протягом періоду, та амортизованою вартістю 
в іноземній валюті, перерахованою за курсами обміну на кінець звітного періоду. 

Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за справедливою 
вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, що діяли на дату визначення 
справедливої вартості. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за іс-
торичною вартістю, перераховуються за курсом обміну на дату операції. 

Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, відображаються у складі прибутку або збитку. 

5.10 Виплати працівникам 

Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати 
внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Такі суми відносяться на 
витрати у періоді, в якому вони виникли. Після відрахування внесків Компанія не несе подальших зобов'-
язань з виплат. Передоплата таких відрахувань визнається як актив, якщо передбачено відшкодування 
коштів чи зменшення майбутніх платежів. Компанія не має інших зобов'язань щодо виплати пенсій або 
виплат працівникам після закінчення трудових відносин з ними. 

Крім того, визнається зобов'язання в сумі, яка, як очікується, буде виплачена в рамках програм виплати 
грошових премій, якщо Компанія має поточне юридичне чи конструктивне зобов'язання виплатити цю 
суму в результаті послуги, наданої раніше працівником, і величина такого зобов'язання може бути оці-
нена достовірно. 

5.11 Оподаткування 

(і) податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток за звітний та попередній періоди визнається у вигляді поточного зо-
бов'язання з податку на прибуток, що дорівнює несплаченій сумі податку на прибуток Компанії, визначе-
ної у відповідності до податкового законодавства. 

Якщо вже сплачена сума відносно поточного та попереднього періодів перевищує суму, яка належить до 
виплати за ці періоди, то величина перевищення визнається активом (дебіторська заборгованість з пото-
чного податку на прибуток). 

Вигода, що пов'язана з податковими збитками, які, у відповідності до податкового законодавства. Компа-
нія може врахувати для покриття податкових зобов'язань попереднього періоду, визнається активом у 
тому періоді, в якому виник податковий збиток. 

Компанія проводить взаємозалік поточних податкових активів і поточних податкових зобов'язань тільки в 
тому випадку, якщо вона: 

- має юридично закріплене право зарахування визнаних сум; 
- та має намір або здійснити розрахунок на основі зарахування зустрічних вимог, або одночасно реа-

лізувати актив та виконати зобов'язання. 

Компанія визнає відстрочене податкове зобов'язання (актив), якщо існує ймовірність того, що відшкоду-
вання або компенсація балансової вартості такого активу або зобов'язання збільшить (зменшить) суму 
майбутніх податкових платежів порівняно з тими, якими вони були б у випадку відсутності податкових 
наслідків відшкодування або компенсації. 

Відстрочені податкові зобов'язання (активи) оцінюються Компанією з використанням ставок податку, які 
будуть використовуватись в періоді, коли зобов'язання (актив) буде погашене (реалізоване). 

Для того, щоб визначити витрати з податку на прибуток, необхідно враховувати відстрочені податкові 
зобов'язання та відстрочені податкові активи, які виникають у зв'язку з різницею між податковою базою 
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активу (зобов'язання) та балансовою вартістю, у зв'язку з чим в Компанії виникають тимчасові та постійні 
різниці. 

5.12 Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент є будь-яким контрактом, який приводить до появи фінансового активу в одного 
суб'єкта господарювання і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого суб'єкта 
господарювання. Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються, коли Компанія стає однією із 
сторін такого контракту. 

Фінансовий актив - актив, що являє собою: 
- грошові кошти; 
- дольовий інструмент іншої компанії (наприкпад акції); 
- договірне право на отримання, грошових коштів або іншого фінансового активу від іншої компанії; 
- договірне право на обмін фінансовими активами чи зобов'язаннями з іншою компанією на потенційно, 

вигідних умовах. 

Фінансове зобов'язання - це зобов'язання, що являє собою: 
- договірне зобов'язання з поставки грошових коштів або інших фінансових інструментів іншої компанії; 
- договірне зобов'язання з обміну фінансовими активами чи зобов'язаннями з іншою компанією на по-

тенційно невигідних умовах; 
- договір, який буде врегульовано засобами поставки власних дольових інструментів. 

Визнання фінансових активів припиняється, коли закінчується строк дії контрактних прав на отримання 
грошових потоків від фінансового активу або відбувається їх передача, і передаються в основному всі 
ризики та винагороди від володіння фінансовим активом. 

Визнання фінансових зобов'язань припиняється, коли вони погашені, припинені чи анульовані. 

Під час первісного визнання фінансові активи чи фінансові зобов'язання оцінюються за їх справедливою 
вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до їх придбання або випуску. В подальшому 
фінансові активи та фінансові зобов'язання оцінюються так, як зазначено нижче. 

Фінансові активи 

Фінансові активи Компанії складаються з грошових коштів, торговельної та іншої дебіторської заборгова-
ності. 

Для оцінки фінансових активів після первісного визнання використовується класифікація за такими кате-
горіями: 

- Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку (кла-
сифікуються як утримувані для продажу) придбані або створені з метою продажу (перепродажу) в близь-
кому майбутньому. Продаж, як правило, відображає активний та постійний процес продажу і придбання, 
а фінансові активи, утримувані для цього, як правило, використовуються з метою отримання прибутку від 
короткострокових коливань ціни. 
- Інвестиції, утримувані до погашення, непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або плате-
жами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх суб'єкт господарювання 
має реальний намір та здатність утримувати до погашення. 
- Позики та дебіторська заборгованість: надані позики, отримані векселі та дебіторська заборгованість 
за реалізовані товари (роботи, послуги). 
- Фінансові активи, доступні для продажу, всі інші непохідні фінансові активи, визначені як доступні для 
продажу і не класифіковані як: 

а) позики та дебіторська заборгованість; 

б) утримувані до строку погашення інвестиції або 

в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 
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Фінансові активи переоцінюються на кожну звітну дату, на яку доступний вибір класифікації або обліко-
вого підходу. Після первісного визнання фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, за ви-
нятком таких фінансових активів: 

- позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи ме-
тод ефективного відсотку; 
- інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку 
і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, оцінюються за собівартістю. 

Зміни у балансовій вартості фінансових активів, доступних для продажу, відображаються у звіті про рух 
капіталу та у звіті про сукупний дохід. Зміни у балансовій вартості фінансових активів, призначених для 
продажу, відображаються у складі прибутків та збитків. 

Відсотки та інші грошові потоки від утримання фінансових активів визнаються у складі доходів чи витрат 
на дату нарахування незалежно від того, як оцінюється балансова вартість фінансових активів. Визнання 
фінансових активів припиняється, коли відбувається їх передача, і передаються в основному всі ризики 
та винагороди, пов'язані з правом власності. На кожну дату балансу підприємство оцінює, чи є об'єктивне 
свідчення того, що корисність фінансового активу зменшилася. Аналіз знецінення здійснюється на кожну 
звітну дату, використовуючи матрицю резервування для оцінки очікуваних кредитних збитків. Ставки ре-
зервування базуються на днях прострочки, для групування різних клієнтів із подібними моделями збитків. 
Розрахунок відображає результат зваженої ймовірності, та обґрунтованої інформації, яка є в наявності, 
на звітну дату про минулі події, поточні умови та прогнози щодо майбутніх економічних умов. Як правило, 
торгова дебіторська заборгованість списується, якщо термін прострочення дорівнює три роки. Максима-
льна сума кредитного ризику на звітну дату - це балансова вартість кожного класу фінансових активів. 

Фінансові зобов'язання 

Фінансові зобов'язання Компанії складаються з банківських позик, торговельної та іншої кредиторської 
заборгованості. 

Для оцінки фінансових зобов'язань після первісного визнання використовується класифікація за такими 
категоріями: 

- фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків та 
збитків; 
- інші фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю, застосовуючи метод ефективної 
ставки відсотку. 

Після первісного визнання банківські позики визнаються за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної ставки відсотка. 

Відповідні доходи і витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні визнання зобов'я-
зань, а також в міру нарахування амортизації. 

Торговельна кредиторська заборгованість визнається первісно за її номінальною вартістю і в подаль-
шому оцінюється за амортизованою вартістю, окрім тієї, що має до 12 місяців відстрочки платежу. Збитки 
та прибутки, пов'язані з такою оцінкою торговельної кредиторської заборгованості, відображаються як 
відповідна зміна балансової вартості придбаних товарів (робіт, послуг). Подальша амортизація нарахо-
ваного дисконту відображається у складі фінансових витрат. 

Збитки та прибутки, а також відсотки та дивіденди, пов'язані з усіма іншими фінансовими зобов'язаннями, 
визнаються як фінансові доходи або фінансові витрати у звіті про сукупний дохід. 

Інші фінансові зобов'язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, яка змен-
шується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після первісного ви-
знання ці фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефек-
тивного відсотка. 

Інші фінансові зобов'язання вкпючають кредити та позики (Примітка 17) і торгову та іншу кредиторську 
заборгованість (Примітка 18). 
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(іу) поворотна фінансова допомога 

Компанія може надавати безвідсоткові позики (поворотну фінансову допомогу) іншим підприємствам та 
співробітникам Компанії виключно в національній валюті. 

Довгострокова поворотна фінансова допомога відображається в балансі за їхньою теперішньою варті-
стю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 

Поточна поворотна фінансова допомога (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної 
для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Припинення визнання 
являє собою списання фінансового інструмента з бухгалтерського балансу. 

Припинення визнання фінансового активу або частини фінансового активу, відбувається тоді, коли втра-
чається контроль над правами за контрактом (коли зазначені права реалізуються, припиняється їх дія 
або Компанія відмовляється від своїх прав або передає їх третій стороні). При припиненні визнання фі-
нансового активу різниця між балансовою вартістю и отриманою компенсацією включається у Звіт про 
прибутки й збитки. 

Фінансове зобов'язання списується з балансу, коли воно ліквідовано, тобто погашено, анульоване або 
припинено. Умова припинення визнання виконується, коли розрахунок за зобов'язанням здійснюється 
шляхом виплати кредиторові або коли дебітор звільняється від первинних обов'язків по виконанню зобо-
в'язання або в результаті чинності закону, або кредитором. 

При вибутті фінансових активів, що утримуються для продажу, накопичений дохід чи збиток від їх перео-
цінки переноситься на доходи чи витрати звітного періоду. 

5.13 Зменшення корисності 

(і) Фінансові інструменти та контрактні активи 

Компанія створює резерв на покриття очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) від: 

- фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю; 

- боргових інвестицій, що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки 
в іншому сукупному доході (РУОСІ); та 

- контрактних активів (як визначено в МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»). 

Компанія оцінює резерв на покриття збитків за сумою, що дорівнює сумі безстрокових ОКЗ, за винятком 
наступних цінних паперів, які оцінюються як 12-місячні ОКЗ: 

- боргові цінні папери з низьким кредитним ризиком на звітну дату; та 

- інші боргові цінні папери та залишки на банківських рахунках, для яких кредитний ризик (тобто ризик 
невиконання зобов'язань протягом очікуваного терміну обігу фінансового інструменту) після первісного 
визнання суттєво не збільшився. 

Резерви на покриття збитків за торговельною дебіторською заборгованістю та контрактними активами 
завжди оцінюються сумою, що дорівнює сумі безстрокових ОКЗ. 

При визначенні того, чи дійсно кредитний ризик фінансового активу значно збільшився з моменту перві-
сного визнання та при оцінюванні ОКЗ, Компанія бере до уваги обґрунтовану та підтверджену інформа-
цію, яка є актуальною та була отримана без невиправданих затрат або зусиль. Це включає в себе кількі-
сну і якісну інформацію, а також результати аналізу, що ґрунтується на попередньому досвіді Компанії та 
інформованій оцінці кредитоспроможності, вкпючаючи перспективну інформацію. 

Компанія вважає, що значне підвищення кредитного ризику має місце, якщо кількість днів простроченої 
заборгованості за фінансовим активом перевищує ЗО днів. 

Фінансовий актив відноситься Компанією до фінансових активів, за якими настала подія дефолту, у таких 
випадках: 
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- малоймовірно, що кредитні зобов'язання позичальника перед Компанією будуть погашені в повному 
обсязі без застосування Компанією таких дій, як реалізація забезпечення (за його наявності); або 

- якщо кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 90 днів. 

Безстрокові очікувані кредитні збитки є ОКЗ, що виникають внаслідок усіх можливих випадків дефолту 
протягом усього очікуваного строку дії фінансового інструмента. 

12-місячні ОКЗ є частиною очікуваних кредитних збитків, що виникають внаслідок подій дефолту, можли-
вих протягом 12 місяців після звітної дати (або більш короткого періоду, якщо очікуваний строк дії інстру-
мента становить менше 12 місяців). 

Максимальним періодом при оцінці ОКЗ є максимальний період за договором, протягом якого Компанія 
наражається на кредитний ризик. 

Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням ймовірності кре-
дитних збитків. Кредитні збитки оцінюються як теперішня вартість усіх очікуваних недоотримань грошо-
вих коштів (тобто різниця між грошовими потоками, що належать Компанії відповідно до договору, і гро-
шовими потоками, які Компанія очікує отримати). 

Очікувані кредитні збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фінансового активу. 

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є кредитно-знеціненими фінансові активи, що обліковуються 
за амортизованою вартістю, та боргові цінні папери, оцінювані за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового активу, коли має місце 
одна чи більше подій, що мають значний негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фі-
нансового активу. 

Докази того, що фінансовий актив є кредитно-знеціненим, включає в себе наступні відкриті дані: 

- значні фінансові труднощі емітента або позичальника; 

- порушення контракту, наприклад, дефолт, або яке триває більше, ніж 90 днів; 

- реструктуризація заборгованості або авансу Компанією на умовах, які Компанія не розглядала б за ін-
ших обставин; 

- ймовірність можливого банкрутства або іншої фінансової реорганізації позичальника; 

- зникнення активного ринку для цінного паперу через фінансові труднощі. 

Сума резерву під збитки від фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, вирахову-
ються з валової балансової вартості активів. 

Валова балансова вартість фінансового активу списується (частково або повністю) у тій мірі, в якій від-
сутня реальна перспектива відшкодування його вартості. Як правило, це відбуваєтеся, коли Компанія 
з'ясовує, що боржник не має активів або джерел доходу, які б були здатні генерувати достатні грошові 
потоки, щоб погасити суми, що підлягають списанню. Однак фінансові активи, які списуються, все ще 
можуть бути стягнуті в примусовому порядку. Зазначене є необхідним кроком для виконання вимог про-
цедур Компанії із стягнення заборгованості. 

(іі) Нефінансові активи 

Балансова вартість нефінансових активів Компанії, за винятком біологічних активів, запасів і відстроче-
них податкових активів, перевіряється на кожну звітну дату з метою виявлення будь-яких ознак змен-
шення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування ак-
тиву. Суми очікуваного відшкодування гудвілу та нематеріальних активів, що мають невизначені строки 
корисного використання або ще не готові до використання, оцінюються щороку у ту саму дату. 

Для цілей тестування на предмет зменшення корисності активи, які не можуть бути перевірені індивідуа-
льно, об'єднуються у найменшу групу активів, що генерує притоки грошових коштів від безперервного 
використання відповідного активу, що практично не залежить від притоку грошових коштів від інших ак-
тивів чи груп активів або ОГГК. За умови проведення тестування максимальної величини операційного 
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сегмента для цілей проведення перевірки на предмет зменшення корисності гудвілу ОГГК, на які був 
_ розподілений цей гудвіл, об'єднуються таким чином, щоб рівень, на якому проводиться тестування на 

предмет зменшення корисності, відображав найнижчий рівень, на якому цей гудвіл контролюється для 
__ цілей внутрішньої звітності. Гудвіл, отриманий в процесі об'єднання бізнесу, розподіляється на групи 

ОГГК, що, за очікуваннями, отримають вигоди від синергічного впливу об'єднання. 

Корпоративні активи Компанії не генерують окремого притоку грошових коштів і використовуються більш 
ніж однією ОГГК. Корпоративні активи відносяться на ОГГК послідовно та обґрунтовано і перевіряються 
на предмет зменшення корисності в ході тестування ОГГК, до якої відноситься відповідний корпоратив-
ний актив. 

Сумою очікуваного відшкодування активу або ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у використанні 
— чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці вартості у використанні активу 

очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх теперішньої вартості з використанням ставки 
— дисконту без урахування ставки оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових 

коштів у часі та ризики, властиві певному активу або ОГГК. 

Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що 
__ генерує грошові кошти, перевищує оціночну суму очікуваного відшкодування. 

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення корисності, 
— визнані стосовно ОГГК, спочатку розподіляються для зменшення балансової вартості будь-якого гудвілу, 

віднесеного на ОГГК (групу ОГГК), а потім для зменшення балансової вартості інших активів у одиниці 
— (групі одиниць) на пропорційній основі. 

Збитки від зменшення корисності гудвілу не сторнуються. Збитки від зменшення корисності інших активів, 
визнані у попередніх періодах, оцінюються в кожну звітну дату на предмет виявлення будь-яких ознак 
того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від зменшення корисності сторнується, якщо від-
булася зміна оцінок, що використовуються для визначення суми відшкодування. Збиток від зменшення 

— корисності сторнується тільки у випадку, якщо балансова вартість активу не перевищує балансову вар-
тість, що була б визначена, за вирахуванням амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був 

— визнаний взагалі. 

5.14 Резерви та забезпечення 

Резерви визнаються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання в результаті 
— подій, що сталися у минулому, коли існує ймовірність того, що погашення даного зобов'язання призведе 

до відтоку ресурсів, що являють собою економічні вигоди, і коли існує можливість достовірно оцінити суму 
- - зобов'язання. Сума резерву визначається шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків 

з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки 
вартості грошових коштів у часі і ризики, притаманні певному зобов'язанню. Вивільнення дисконту визна-
ється у складі фінансових витрат. 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було ство-
_ рено. Забезпечення довгострокових зобов'язань визнається в сумі його теперішньої вартості. 

Компанія створює резерв забезпечень на оплату відпусток працівників підприємства щомісячно. Вели-
чина забезпечення на оплату відпусток визначається як добуток фактичного середньоденного заробітку, 

__ кількості днів відпустки та коефіцієнту єдиного соціального внеску (1,22 або 1,0841). Інвентаризація таких 
резервів здійснюється щоквартально на дату балансу. 

— 5.15 Оренда 

__ Класифікація оренди 

Активи, утримувані Компанією в оренді, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, 
— пов'язані з володінням активами, класифікуються як фінансова оренда. При первісному визнанні орендо-

ваний актив оцінюється за сумою, що дорівнює меншій з двох вартостей - за справедливою вартістю або 
за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Після первісного визнання актив обліковується 
згідно з обліковою політикою, що застосовується до цього активу. 
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Інша оренда є операційною орендою, й орендовані активи не визнаються у звіті про фінансовий стан 
Компанія. 

Орендні платежі 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолінійним методом 
протягом строку оренди. Знижки, надані орендодавцями, визнаються у складі загальної суми витрат на 
оренду протягом строку оренди. 

Мінімальні орендні платежі за договорами фінансової оренди розподіляються між фінансовими витра-
тами та зменшенням існуючого зобов'язання. Фінансові витрати розподіляються на кожний період протя-
гом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну процентну ставку по залишку зо-
бов'язання. 

5.16 Умовні зобов'язання та умовні активи 

Умовні зобов'язання та умовні активи не визнаються та не відображаються на рахунках бухгалтерського 
обліку, а підлягають розкриттю у фінансовій звітності. 

Умовні зобов'язання визначаються як; 

- можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться лише 
після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, які не 
повністю контрольовані Компанією; 

- або існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнане зобов'язанням в ба-
лансі, оскільки немає ймовірності, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде 
необхідним для погашення такого зобов'язання, або зобов'язання неможливо достовірно оцінити. 

Компанія розкриває інформацію про умовні зобов'язання при можливості вибуття ресурсів протягом тер-
міну, що не перевищує 12 місяців з дати звітності. 

Оцінка умовних зобов'язань (оцінка фінансового ефекту) для розкриття інформації здійснюється за прин-
ципами оцінки зобов'язань. 

Якщо змінюється ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди (з'являється ймові-
рність 50% у вибутті ресурсів), то слід створювати забезпечення в тому періоді, в якому відбулася зміна 
ймовірності. 

Умовні активи визначаються як можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого 
підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх 
подій, які не повністю контрольовані Компанією. 

Компанія повинна розкривати інформацію про умовні активи, якщо існує ймовірність надходження еконо-
мічних вигод. 

Якщо надходження економічних вигод стає фактично визначеним (майже повна впевненість (> 95%) та 
відповідає критеріям визнання доходу, визначеним в Розділі 8 «Облік доходів», то відповідний актив пе-
рестає бути умовним та повинен бути відображений у фінансових звітах, як актив та пов'язаний з ним 
дохід у тому періоді, коли відбулася зміна. 

Оцінка умовних активів (оцінка фінансового ефекту) для розкриття інформації здійснюється за принци-
пами оцінки активів. Дивіденди, отримані у звітному періоді від дочірньої компанії в окремих фінансових 
звітах відображаються як доходи періоду у Звіті про прибутки і збитки. 

Інвестиції в дочірні компанії обліковуються за методом участі в капіталі за балансовою вартістю. 
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— 6. ДОХОДИ 

— . Період, що закінчився Період, що закінчився 
6.1. Доходи від реалізації продукції 31.12.2020 31.12.2019 

— Реалізація товарної продукції 174 466 139 302 
Реалізація готової продукції 3 610 669 3 174 768 

— Дохід від реалізації послуг 431 164 462 824 
Разом 4 216 299 3 776 894 

Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

—^ 6.2. Інші доходи (перераховано) 
Дохід від реалізації інших оборотних активів 14 946 24 655 
Дохід від курсових різниць - 1 715 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 584 1 792 
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 207 387 161 648 
Відшкодування раніше списаних активів 96 556 13 298 
Інші доходи 11 586 33 240 

_ Всього інші доходи 331 059 236 348 

— 
Період, що закінчився Період, що закінчився 

31.12.2020 31.12.2019 
6.3. Фінансові доходи (перераховано) 
Відсотки одержані - 18 
Інші фінансові доходи (% від застосування ме-
тоду ефективної % ставки) 177 663 143 372 
Всього фінансові доходи 177 663 143 390 

— 
7. ВИТРАТИ 

— Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

— 7.1. Собівартість реалізованої продукції (перераховано) 
Сировина та матеріали (3 569 750) (3 099 600) 
Заробітна плата та відповідні нарахування (127 065) (145 179) 
Послуги (38 417) (111 991) 

— Амортизація (95 188) (80 133) 
Інші витрати (8 020) (2 964) 

— Всього собівартість реалізованої продукції (3 838 440) (3 439 867) 

— 

Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

7.2. Адміністративні витрати (перераховано) 
— Заробітна плата та відповідні нарахування (54 515) (60 089) 

Амортизація (7 633) (8 179) 
ПММ (2 443) (3 184) 
Послуги (8 314) (16 015) 
Інші витрати (6 978) (2 250) 
Всього адміністративні витрати (79 883) (89 717) 
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Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

7.3. Витрати на збут (перераховано) _ 

Транспортні послуги (42 955) (61 618) 

Заробітна плата (15 948) (19 889) — 
Амортизація (3 849) (3 172) 

Реклама (951) (1 616) 

Послуги (680) (6 827) 

Інші витрати (3 269) (5 557) 

Всього витрати на збут (67 652) (98 679) 

Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

7.4. Інші витрати (перераховано) 
Собівартість реалізованих виробничих запасів (15 274) (24 181) 
Списання необоротних активів (3 106) (1 720) 
Заробітна плата та відповідні нарахування (2 342) (2 677) 
Витрати від курсових різниць (29 922) -

Штрафи, пені, неустойки (314) (1 107) 
Інші витрати (16 650) (10 252) 

Всього інші витрати (67 608) (39 937) 

Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

7.5. Фінансові витрати (перераховано) 
Відсотки за кредит (81 982) (109 437) 
Інші витрати (218 322) (125 066) 
Всього фінансові витрати (300 304) (234 503) 

8. ПОДАТКИ — 

В Україні законодавчо встановлена ставка податку на прибуток за 2018 рік -18%, за 2019 року - 18%, за 
2020 рік -18%. За саме такими ставками були розраховані тимчасові різниці, за якими було нараховані 
відстрочені податкові зобов'язання. Податок на додану вартість розраховано і сплачено згідно податко- — 
вого законодавства. В Україні законодавчо встановлена ставка податку на додану вартість у 2018 році, у 
2019 році та 2020 році - 20%. 

8.1 Поточні податкові активи 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Податок на додану вартість 23 437 15 357 6 528 
Інші податки 35 35 35 — 
Разом 23 472 15 392 6 563 

8.2 Поточні податкові зобов'язання 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Податок на прибуток 15 058 11 404 8 837 
Інші податки 1 924 2 038 2 011 
Разом 16 982 13 442 10 848 Ш 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2020, становили. 
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8.3 Податок на прибуток 

Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

(перераховано) 

— 
Поточні витрати з податку на прибуток 
Відстрочені податкові доходи (витрати) щодо 
тимчасових різниць 

(16 252) 

(54 046) 

(17 579) 

(27 163) 
Разом доходи (витрати) з податку на прибу-
ток: (70 298) (44 742) 

— 
8.4 Узгодження податкових відрахувань за 
рік та прибутку, відображеного у Звіті про 
прибутки чи збитки та інший сукупний дохід 

Період, що закінчився Період, що закінчився 
31.12.2020 31.12.2019 

— 

Прибуток(збиток) до оподаткування 
Теоретичний податок за нормативною ставкою 
18% 
Податковий ефект: 
Ефект від статей, що не є оподаткованими 

371 134 

(66 804) 

(3 494) 

253 930 

(45 707) 

965 
Разом (70 298) (44 742) 

— 
Відстрочені податки були розраховані на тимчасові різниці з податку на прибуток з використанням ставки 
оподаткування у розмірі 18% 

8.5 Зміни у відстрочених податкових акти-
вах та зобов'язаннях 

Визнано в Звіті 
31.12.2020 про прибутки і 

збитки 
31.12.2019 

(перераховано) 

— 

Основні засоби 
Фінансові інвестиції 
Дебіторська заборгованість 
Забезпечення 

(20 126) 384 
(66 689) (37 330) 

23 040 (17 422) 
488 322 

(20 510) 
(29 359) 

40 462 
166 

— Чисте відстрочене податкове зобов'язання (63 287) (54 046) (9 241) 

— 

— 8.6 Зміни у відстрочених податкових акти-
вах та зобов'язаннях 

Визнано в 
31.12.2019 Звіті про при-

(перераховано) бутки і збитки 
31.12.2018 

(перераховано) 

— 

Основні засоби 
Фінансові інвестиції 
Дебіторська заборгованість 
Забезпечення 

(20 510) 3 986 
(29 359) (29 097) 

40 462 (2 215) 
166 163 

(24 496) 
(262) 

42 677 
3 

Чисте відстрочене податкове зобов'язання (9 241) (27 163) 17 922 

9. АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 
Компанія застосовує вимоги стандарту І\/ІСФЗ (ІРРЗ) 16 «Оренда» ретроспективно щодо договорів оре-
нди з 01 січня 2018 року. Компанія для визначення ставки дисконтування використовує ставку залучення 
додаткових позикових коштів тобто ставку, за якою вони зможуть отримати боргове фінансування для 
придбання того самого активу на аналогічних умовах. 

Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість активів Компанії з права користування була предста-
влена таким чином: 
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9.1 Вартість або умовна вартість 
Активи 3 права 

користування Разом 
— 

Залишок на 31.12.2018 (перераховано) 20 979 20 979 — 

Надходження 
Вибуття 

26 968 
(14 137) 

26 968 
(14 137) — 

Залишок на 31.12.2019 (перераховано) 33 810 33 810 

Надходження 
Вибуття 

368 
(6 466) 

368 
(6 466) 

Залишок на 31.12.2020 27 712 27 712 

Накопичена амортизація 
Залишок на 31.12.2018 (перераховано) (7 163) (7 163) 

Амортизація за рік 
Вибуття 

(10 498) 
7 517 

(10 498) 
7 517 

Залишок на 31.12.2019 (перераховано) (10 144) (10 144) 
Амортизація за рік 
Вибуття 

(13 806) 
6 156 

(13 806) 
6 156 

Залишок на 31.12.2020 (17 794) (17 794) — 

Чиста балансова вартість 
На 31.12.2018 (перераховано) 13 816 13 816 

На 31.12.2019 (перераховано) 23 666 23 666 

На 31.12.2020 9 918 9 918 

Заборгованість за фінансовою орендою представлена наступним чином: 

9.2 Зобов'язання за договорами оренди 31.12.2020 31.12.2019 
(перераховано) 

31.12.2018 
(перераховано) 

Заборгованість до 1 року 
Заборгованість від 1 до 5 років 

11 997 29 304 
81 12 699 

34 458 
10 885 

Разом 12 078 42 003 45 343 

10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Станом на 31.12.2020 Компанія обліковує у складі нематеріальних активів активи з праві власності та 
ліцензії на програмні забезпечення. Амортизація нематеріальних активів нараховується на прямолінійній 
основі виходячи з термінів корисної дії нематеріального активу. 

Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість нематеріальних активів Компанії була представлена 
таким чином: 

10.1 Вартість або умовна ва-
ртість 

31.12.2020 Амортизація за 
рік 

Надходження 
протягом року 31.12.2019 

Первісна вартість 2610 - 1 153 1 457 
Амортизація (568) (152) - (416) 

Залишкова вартість 2 042 (152) 1 153 1 041 

Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість нематеріальних активів Компанії була представлена 
таким чином: 
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10.2 Вартість або умовна вар-
тість 31.12.2019 Амортизація за 

рік 
Надходження 

протягом року 31.12.2018 

— 
Первісна вартість 
Амортизація 

1 457 
(416) (178) 

923 534 
(238) 

Залишкова вартість 1 041 (178) 923 296 

— 
11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Основні засоби на 31 грудня 2020 представлені таким чином: 

— 

Вартість або умовна ва-
ртість 

Земля та 
будівлі 

Машини 
та облад-

нання 
Транспор-
тні засоби 

Інструменти, 
прилади та 

інші основні 
засоби 

Незавер-
шені капіта-
льні інвес-

тиції Разом 

— 
Залишок на 31.12.2018 
(перераховано) 222 824 128 323 309 023 10 190 20 367 690 727 

— 
Надходження 
Вибуття 

95 487 
(4 221) 

35 241 
(2 260) 

48 218 
(ЗО 112) 

1 652 
(86) 

246 650 
(243 361) 

427 248 
(280 040) 

— 
Залишок на 31.12.2019 
(перераховано) 314 090 161 304 327 129 11 756 23 656 837 935 

-
Надходження 
Вибуття 

92 724 
(2 543) 

ЗО 266 
(930) 

70 107 
(16 254) 

3 746 
(395) 

230 652 
(230 778) 

427 495 
(250 900) 

Залишок на 31.12.2020 404 271 190 640 380 982 15 107 23 530 1 014 530 

— Накопичена 
амортизація 

— 
Залишок на 31.12.2018 
(перераховано) (6 979) (20 222) (67 520) 

І 
(1 702) (96 423) 

— 
Вибуття 
Амортизація за рік 

212 
(8 362) 

495 
(18 115) 

7 828 
(44 949) 

38 
(1 682) 

- 8 573 
(73 108) 

— ' 
Залишок на 31.12.2019 
(перераховано) (15 129) (37 842) (104 641) (3 346) (160 958) 

— 
Вибуття 
Амортизація за рік 

365 
(13 344) 

233 
(24 767) 

6 758 
(51 225) 

275 
(4 119) 

- 7 631 
(93 455) 

Залишок на 31.12.2020 (28 108) (62 376) (149 108) (7 190) _ (246 782) 

Чиста балансова 
вартість 

_ 
На 31.12.2018 
(перераховано) 215 845 108 101 241 503 8 488 20 367 594 304 
На 31.12.2019 
(перераховано) 298 961 123 462 222 488 8 410 23 656 676 977 
На 31.12.2020 376 163 128 264 231 874 7 917 23 530 767 748 

Забезпечення 

Забезпеченнями під отримані кредити та позики є нерухомість, сільськогосподарська техніка та автомбілі. 
Основні засоби, що використовуються в якості забезпечення кредитної лінії, складають 597 279 тис. грн. 
ринкової вартості основних засобів на дату укладання договорів застави. 
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12. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

12.1 фінансові інвестиції відповідно до методу 
участі у капіталі у Звіті про фінансовий стан 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
СБЕ УКРАЇНА ВОЛИНЬ ТОВ 242 146 190 807 116 821 
СВЕ УКРАЇНА РІВНЕ, ТОВ 448 823 292 776 205 114 

690 969 483 583 321 935 Разом 

Дохід від фінансових інвестицій за 2020 рік склав від ТОВ «СБЕ УКРАЇНА ВОЛИНЬ» - 51 339 тис. грн., а 
від ТОВ «СБЕ УКРАЇНА РІВНЕ» - 156 047 тис. грн. (за 2019 рік ТОВ «СБЕ УКРАЇНА ВОЛИНЬ» -
73 986 тис. грн., а від ТОВ «СБЕ УКРАЇНА РІВНЕ» • - 87 662 тис. грн.). 

13. ЗАПАСИ 
Запаси на 31 грудня 2020 представлені таким чином: 

13.1 Запаси у Звіті про фінансовий стан 31.12.2019 31.12.2018 13.1 Запаси у Звіті про фінансовий стан 
31.12.2020 (перераховано)(перераховано) 

Сировина та матеріали 182 255 90 245 255 757 

Готова продукція 6 008 7 186 16 957 

Товари для перепродажу 104 660 65 599 47 625 

Сільськогосподарська продукція 1 1 5 

Інше 1 033 980 1 115 

Разом 293 957 164 011 321 459 

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 року, сировина, затратні матеріали та зміни у готовій про-
дукції, товари для перепродажу та сільськогосподарська продукція, відображені за статтею собівартості 
реалізованої продукції, складали З 569 750 тис. грн. ( за 2019 рік - З 099 600 тис. грн.). На 31 грудня 2020 
року, на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року не було уцінки запасів до їх чистої вартості реалі-
зації. 

Забезпечення 

На 31 грудня 2020 року запаси не були передані в забезпечення банківських кредитів, отриманих Компа-
нією (на 31 грудня 2019 року - 85 817 тис. грн.). 

14. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНШІ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
Торговельна та інша дебіторська заборгованість на 31 грудня 2020 представлена таким чином: 

14.1 Торгівельна та інші дебіторська заборгованість 31.12.2019 31.12.2018 
у Звіті про фінансовий стан 31.12.2020 (перераховано) (перераховано) 
Довгострокова дебіторська заборгованість 2 542 862 350 
Торговельна дебіторська заборгованість 529 407 441 378 382 748 
Аванси видані 369 559 199 730 106 126 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 23 472 15 392 6 562 
Інша дебіторська заборгованість 63 951 48 433 5 979 
Резерв очікуваних кредитних збитків (127 998) (224 788) (237 096) 
Разом 860 933 481 007 264 669 

Станом на 31 грудня 2020 року довгострокова дебіторська заборгованість в фінансовій звітності Компанії 
представлена виданими фінансовими допомогами на загальну суму 1 590 тис. грн., (станом на 31.12.2019 
рік - 862 тис. грн., та станом на 31.12.2018 р і к - 6 5 2 тис. грн). 

Резерв очікуваних кредитних збитків нараховано станом на 31 грудня 2020 року на суму 127 998 тис. грн., 
(станом на 31 грудня 2019 рік - 224 788 тис. грн., та станом на 31 грудня 2018 рік - 237 096 тис. грн). 
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Вважається, що дебіторська заборгованість утримується з метою отримання передбачених договором 
грошових потоків по мірі продовження визнання Компанією дебіторської заборгованості. 

Інформація про кредитний ризик Компанії та про збитки від зменшення корисності, пов'язані з торговель-
ною дебіторською заборгованістю, викладена у Примітці 25. 

15. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
15.1 Грошові кошти та їх еквіваленти у Звіті про 
фінансовий стан 
Каса 
Кошти у банках 
Разом 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

223 
2 

1 172 400 
223 1 174 400 

16. КАПІТАЛ 
Учасники товариств з обмеженою відповідальністю мають права голосу, право на розподіл прибутку та 
на повернення капіталу пропорційно розміру їх внесків у статутний капітал, включаючи право на однос-
тороннє вилучення частки у чистих активах Компанії. 

Структура статутного капіталу Компанії представлена таким чином: 

Назва компанії Власники 
Частка в статутному 

капіталі {%) 31.12.2020 

Частка в статутному 
капіталі (в тис. грн) 

31.12.2020 
ДУДКА ЄВГЕН 

ТЗОВ «ВОЛИНЬ- СТЕПАНОВИЧ 99,71% 682 
ЗЕРНО-ПРОДУКТ» ДУДКА ІРИНА 

АНАТОЛІЇВНА 0,29% 2 
100% 684 

— 

Протягом років, що закінчились 31 грудня 2020, 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років змін в структурі 
статутного капіталу не відбувалось. 

— 17. КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ 
17.1 Кредити та позики у Звіті про фінансовий 
стан 31.12.2020 

31.12.2019 
(перераховано) 

31.12.2018 
(перераховано) 

Довгострокові зобов'язання 

— 

Забезпечені банківські кредити 
Зобов'язання за договорами оренди 
Зобов'язання за позиками 

14218 
81 

37 206 
12 699 

231 363 

20 000 
10 885 

Довгострокові зобов'язання 14 299 281 268 ЗО 885 

Поточні зобов'язання 

— 

Забезпечені банківські кредити 
Зобов'язання за договорами оренди 
Зобов'язання за позиками 

647 252 
11 997 

406 664 

520 049 
29 304 
33 971 

462 860 
34 458 

206 910 
— Разом поточних зобов'язань 1 065 913 583 324 704 228 

Разом кредитів та позик 1 080 212 864 592 735113 

У цій примітці представлена інформація про договірні умови кредитів та позик Компанії, за якими нара-
ховуються проценти та які оцінюються за амортизованою вартістю. Більш детальна інформація про про-
центний та валютний ризики і ризик ліквідності Компанії викпадена у Примітці 25. 

Умови та строки погашення існуючих банківських кредитів представлені таким чином: 
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17.2 Умови та строки пога-
шення 

Ва-
люта 

Номінальна 
процентна 

ставка 

Рік пога-
шення 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Забезпечений банківській 
кредит 
Забезпечений банківській 
кредит 

и з о 

УАН 

12 М 
и в о р + 5 % 

0,99%-20,9% 

2021 

2021-
2023 

12 643 

648 827 

158 153 

399 102 

79 299 

403 561 

Разом зобов'язання за бан-
ківськими кредитами 

661 470 557 255 482 860 

Станом на 31 грудня 2020 року кредити Компанії були представлені наступним чином: 

У фінансовій звітності Компанії станом на 31 грудня 2020 року банківські позикові кошти представлені 
кредитами від АТ «ОТП БАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ 
Акціонерний банк «Південний», АТ «Укрексімбанк». 

Компанія має отриманий кредит в АТ «ОТП БАНК» у доларах США в сумі 175 308 тис. грн. та в націона-
льній валюті у сумі у сумі 315 400 тис. грн. під плаваючу проценту ставку УІРО з терміном погашення у 
квітні 2022 року. А також овердрафт в сумі 1 507 тис. грн. під 11,5% - 11,5% річних з терміном погашення 
кожного траншу протягом ЗО днів. 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» видавав кредити Компанії у доларах США на загальну суму 679 тис. грн. 
під 5,5% річних та строком погашання 2020 - 2023 рр. Також овердрафт в сумі 4 719 тис. грн. під 15,5% 
річних з терміном погашення 31 травня 2021 р. 

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» надав Компанії кредитні кошти в гривнях на загальну суму 116 987 тис. 
грн. під ставки 0,1% - 12,7% зі строком погашення у 2020 - 2023 рр. Крім того був виданий кредит у 
доларах США у сумі 22 757 тис. грн. під 5% річних зі строком погашення 5 березня 2023 р. 

ПАТ Акціонерний банк «Південний» надало Компанії позику у розмірі 37 000 тис. грн. під 18% річних та 
строком погашення у лютому 2021 р. 

Забезпеченням під отримані кредити та позики є нерухомість, товари в обороті сільськогосподарська те-
хніка та автомобілі. 

18. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
18.1 Торгівельна та інші кредиторська забор- 31.12.2019 31.12.2018 
гованість у Звіті про фінансовий стан: 31.12.2020 (перераховано) (перераховано) 
Торговельна кредиторська заборгованість 339 636 151 432 304 603 
Аванси одержані 249 596 242 617 116 118 
Інша кредиторська заборгованість 75 798 44 386 520 
Разом: 665 030 438 435 460 241 

Інші кредиторська заборгованість представлена розрахунками з бюджетом, за оплатою праці та поточ-
ними зобов'язаннями з іншими кредиторами. 

Інформація про валютний ризик та ризик ліквідності Компанії, пов'язані з Торговельною та іншою креди-
торською заборгованістю, розкрита у Примітці 25. 

36 



— ПРИМІТКИ д о ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

— за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

— 
19. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

— 

Рух поточних забезпечень за рік, що закінчився 31 грудня представлений таким чином: 

Резерв Забезпечення 
невикористаних інших затрат і 

19.1 Забезпечення відпусток платежів Разом 
На 31 грудня 2018 року (перераховано) 10 854 14 10 868 

— Нараховано забезпечень 
Використано забезпечень 

19 696 
(22 950) 

913 
(5) 

20 609 
(22 955) 

На 31 грудня 2019 року (перераховано) 7 600 922 8 522 
Нараховано забезпечень 
Використано забезпечень 

16 225 
(21 073) 

1 833 
(42) 

18 058 
(21 115) 

На 31 грудня 2020 року 2 752 2 713 5 465 

20. ВИТРАТИ НА ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

Витрати на виплати працівникам за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

— 20.1 Витрати на виплати працівникам 31.12.2020 31.12.2019 

— 
Заробітна плата 
Внески до фондів соціального страхування 
Забезпечення на виплату відпусток 

150 780 
32 865 
16 225 

171 381 
36 755 
19 696 

Разом: 199 870 227 832 

21. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ 

Материнська компанія і фактично контролююча сторона 

У ході звичайної діяльності Компанія здійснює операції із пов'язаними сторонами. Пов'язані сторони 
включають асоційованих осіб Компанії, учасників, членів основного управлінського персоналу Компанії 
та їхніх близьких родичів, та компанії, що контролюються учасниками, або на діяльність яких учасники 
здійснюють значний вплив. Ціни по операціях з пов'язаними сторонами визначаються регулярно. Умови 
деяких операцій з пов'язаними сторонами можуть відрізнятися від ринкових умов. 

Операції з пов'язаними сторонами та залишки заборгованості з іншими пов'язаними сторонами за рік, що 
закінчився 31 грудня 2020 та на 31 грудня 2019 року наведені в таблицях нижче: 

21.1 Продаж та придбання товарів та послуг 31.12.2020 31.12.2019 
Продаж товарів та послуг 401 931 665 546 
Придбання товарів і послуг 771 816 332 219 

— 

21.2 Торгівельна та інші дебіторська 
заборгованість 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Торгівельна дебіторська заборгованість 68 576 90 232 122 416 
Аванси видані 140 961 145 269 41 873 
Фінансові допомоги видані 24 353 14 149 3 488 
Інша дебіторська заборгованість 361 410 312 

_ Разом 234 251 250 060 168 089 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

21.3 Торгівельна та інша кредиторська 
заборгованість 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Торгівельна кредиторська заборгованість 
Аванси отримані 
Фінансові допомоги отримані 
Інша кредиторська заборгованість 
Разом 

139 665 
204 589 
323 656 

18 681 

26 450 
121 975 
313 131 

8 111 

160 108 
62 679 

257 867 

686 590 469 667 480 654 

Інформація про фактичну контролюючу сторону Компанії розкрита в Примітці 1. 

Винагорода управлінському персоналу 

Винагорода основному управлінському персоналу представлена короткостроковими виплатами на суму 
З 427 тис. гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (2019 - 1 727 тис. грн., 2 0 1 8 - 2 903 тис. грн.). 

22. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 
Відповідно до вимог стандарту МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» у зві-
тному періоді Компанія провела виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у по-
передніх роках, шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. 

Інформацію щодо виправлення показників звітності станом на 31 грудня 2018 року наведено нижче: 

Станом на Станом на 
Показник звітності 31.12.2018 до Коригування 31.12.2018 

коригувань (перераховано) и.) 
АКТИВИ 
Необоротні активи — 

Активи 3 права користування 36 835 (23 019) 13816 

Нематеріальні активи 296 - 296 

Основні засоби 594 400 (96) 594 304 

Інші фінансові інвестиції 321 935 - 321 935 

Довгострокова дебіторська заборгованість 943 (593) 350 

Відстрочені податкові активи - 17 922 17 922 

Всього необоротні активи 954 409 (5 786) 948 623 — 

Оборотні активи 
Запаси 321 502 (43) 321 459 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 489 093 (224 774) 264 319 

Грошові кошти та їх еквіваленти 400 - 400 

Інші оборотні активи 62 481 (45 331) 17 150 

Всього оборотні активи 873 476 (270 148) 603 328 — 

РАЗОМ АКТИВИ 1 827 885 (275 934) 1 551 951 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА Зобов'язання 
Статутний капітал 684 - 684 

Нерозподілений прибуток (збиток) 537 205 (192 160) 345 045 

Всього власний капітал 537 889 (192 160) 345 729 
— 

Непоточні зобов'язання 
Кредити та позики 20 000 20 000 
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— ПРИМІТКИ д о ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

— за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

— 
Відстрочені податкові зобов'язання 5 969 (5 969) 

— Інші довгострокові зобов'язання 20 265 (9 380) 10 885 
Всього непоточні зобов'язання 46 234 (15 349) ЗО 885 

Поточні зобов'язання 
Банківськиі^ овердрафт 21 776 (21 776) 
Кредити та позики 441 213 21 647 462 860 
Поточна заборгованість за довгостроковими зо-

271 531 (ЗО 163) бов'язаннями 271 531 (ЗО 163) 241 368 
Векселі видані 
Торговельна та інша кредиторська заборгова-

450 055 (13 730) ність 450 055 (13 730) 436 325 
— Поточні забезпечення 10 854 14 10 868 

Інші поточні зобов'язання 48 333 (24 417) 23 916 
—• Всього поточні зобов'язання 1 243 762 (68 425) 1 175 337 

Всього зобов'язань 1 289 996 (83 774) 1 206 222 
Власний капітал та зобов'язання 1 827 885 (275 934) 1 551 951 

— Інформацію щодо виправлення показників звітності станом на 31 грудня 2019 року наведено нижче: 

— 
Показник звітності 

Станом на Станом на 
Показник звітності 31.12.2019 до Коригування 31.12.2019 

— коригувань (перераховано) 
АКТИВИ 

" " " Необоротні активи 
Активи 3 права користування 25 526 (1 860) 23 666 
Нематеріальні активи 1 041 _ 1 041 
Основні засоби 677 072 (95) 676 977 
Інші фінансові інвестиції 483 583 483 583 

. і . Довгострокова дебіторська заборгованість 25 421 (24 559) 862 
Всього необоротні активи 1 212 643 (26 514) 1 186 129 

— 

Оборотні активи 
Запаси 164 095 (84) 164 011 
Торговельна та інша дебіторська заборгованість 642 438 (162 293) 480 145 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 174 - 1 174 

_ Інші оборотні активи 105 995 (61 747) 44 248 
Всього оборотні активи 913 702 (224 124) 689 578 

— РАЗОМ АКТИВИ 2 126 345 (250 638) 1 875 707 

— ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА Зобов'язання 
Статутний капітал 684 - 684 
Нерозподілений прибуток (збиток) 727 369 (173 136) 554 233 

і . Всього власний капітал 728 053 (173 136) 554 917 

Непоточні зобов'язання 
Кредити та позики 268 569 - 268 569 
Відстрочені податкові зобов'язання 9 267 (26) 9 241 
Інші довгострокові зобов'язання 6 860 5 839 12 699 
Всього непоточні зобов'язання 284 696 5 813 290 509 
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ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНЮТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 
-

ПРИМІТКИ д о ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ -

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

-
Поточні зобов'язання 
Банківський овердрафт 
Кредити та позики 

27 943 
492 201 

(27 943) 
27 848 520 049 

Поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов'язаннями 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 
Поточні забезпечення 
Інші поточні зобов'язання 

82 116 

414 965 
8 478 

87 893 

(18 841) 

(1 230) 
44 

(63 193) 

63 275 

413 735 
8 522 

24 700 
— 

Всього поточні зобов'язання 1 113 596 (83 315) 1 030 281 

Всього зобов'язань 1 398 292 (77 502) 1 320 790 

Власний капітал та зобов'язання 2 126 345 (250 638) 1 875 707 

Інформацію щодо виправлення показників звітності за 2019 рік наведено нижче: — 

Показник звітності 
2019 рік до ко-

ригувань 
Коригування 

2019 рік 
(перераховано) 

— 

Доходи від реалізації продукції 
Собівартість реалізованої продукції 

3 776 894 
(3 444 675) 4 808 

3 776 894 
(3 439 867) 

Валовий прибуток (збиток) 332 219 4 808 337 027 

Інші операційні доходи 
Адміністративні витрати 
Витрати на збут 
інші операційні витрати 

65 437 
(89 292) 
(98 420) 
(74 440) 

7 680 
(425) 
(259) 

36 227 

73 117 
(89 717) 
(98 679) 
(38 213) 

-

Результати операційної діяльності 135 504 48 031 183 535 

Дохід від участі в капіталі 
Фінансові доходи 
Інші доходи 
Фінансові витрати 
Інші витрати 

161 648 
144 395 

1 583 
(229 953) 

(1 923) 

(1 005) 

(4 550) 
200 

161 648 
143 390 

1 583 
(234 503) 

(1 723) 

Фінансовий результат до оподаткування 211 254 42 676 253 930 

Витрати 3 податку на прибуток (21 090) (23 652) (44 742) 

Чистий прибуток (збиток) і загальний сукупний 
дохід 

190 164 19 024 209 188 

23. ПОКАЗНИК ЕВІТОА 
Управлінський персонал Компанії надав показник результатів діяльності ЕВІТОА, оскільки відстежує цей 
показник результативності діяльності і вважає, що цей показник є доречним для розуміння результатів 
фінансової діяльності Компанії. Показник ЕВІТОА розраховується шляхом коригування прибутку від без-
перервної діяльності для виключення впливу оподаткування, чистих фінансових витрат та амортизації. 

ЕВІТОА не є встановленим показником для оцінки фінансових результатів відповідно до МСФЗ. Отже, 
порядок розрахунку операційного ЕВІТОА, що застосовується Компанією, може не відповідати порядку 
розрахунку аналогічного показника, що застосовується іншими суб'єктами господарювання. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 
— ПРИМІТКИ д о ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

— за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

— 

23.1 Узгодження ЕВІТОА з чистим прибутком 
31.12.2020 31.12.2019 

(перераховано) 
Прибуток (збиток) до оподаткування 371 134 253 930 

— Фінансові витрати 
Фінансові доходи 

300 304 
(177 663) 

234 503 
(143 390) 

— ЕВІТ (прибуток (збиток) до вирахування податків та витрат 
на відсотки) 493 775 345 043 

— Амортизація 0 3 та нематеріальних активів 106 670 91 484 
ЕВІТОА (прибуток (збиток) до вирахування податків, витрат 
на відсотки та амортизації*) 600 445 436 527 

Чистий борг на кінець року 1 079 989 863 418 
— Чистий борг на кінець року / ЕВІТОА 1,80 1,98 

24. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ 

Визначення справедливої вартості 

Згідно з МСФЗ 13, визначення справедливої вартості було уніфіковано як ціна, яка могла б бути отримана 
при продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання у ході організованої операції між учасниками 
ринку на дату оцінки. 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань була визначена із застосуванням наявної 
ринкової інформації та відповідних методологій оцінки вартості. Однак для оцінки справедливої вартості 
необхідно застосовувати суттєві судження при інтерпретації ринкових даних. Отже, оцінки справедливої 
вартості не обов'язково вказують суми, які могли б бути отримані на ринку в даний час. Використання 
різних припущень щодо ринку та/або методологій оцінки може мати суттєвий вплив на оцінену справед-
ливу вартість. 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконто-
ваних грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки вартості на кінець року і не відображає 
справедливу вартість цих інструментів на дату складання та розповсюдження цієї фінансової звітності. 
Ці розрахунки не відображають премій чи дисконтів, які можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж 
одночасно всієї суми певного фінансового інструмента, що належить Компанії. Оцінка справедливої ва-
ртості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних 
умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів. 

Управлінський персонал вважає, що балансова вартість усіх фінансових активів і зобов'язань на 31 гру-
дня приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

25. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
Ризик кліматичних та інших змін 

Для оборотних активів характерним є ризик пошкодження в результаті кліматичних змін, захворювань, 
пожеж та інших природних явищ. Компанія затвердила комплексні заходи, спрямовані на моніторинг і 
зниження рівня таких ризиків, які вкпючають регулярні інспекції полів та перевірки на предмет наявності 
шкідників і захворювань. 

_ Ризик зміни цін 

Компанія зазнає фінансових ризиків через зміну цін на врожаї сільгоспкультур. Компанія регулярно пере-
віряє свої перспективи щодо цін на сільськогосподарську продукцію, вивчаючи потребу в активному уп-
равлінні фінансовими ризиками. 
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Ризики змін законодавства та природоохоронних нормативів 

Операційна діяльність регулюється законами і нормативно-правовими актами України. Управлінський пе-
рсонал проводить регулярні перевірки для визначення ризиків, пов'язаних з охороною навколишнього 
середовища, і забезпечення адекватності існуючих систем цілям управління такими ризиками. 

У зв'язку з використанням фінансових інструментів у Компанії виникають такі ризики; 

• кредитний ризик; 
• ризик ліквідності; 
• ринковий ризик. 

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає Компанія, а 
також про цілі, політику та процедури оцінки та управління ризиками та управління капіталом Компанії. 
Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до цієї фінансової звітності. 

Директор несе загальну відповідальність за розробку принципів та процедур управління ризиками Ком-
панії та контроль за їх виконанням. 

Політика Компанії у сфері управління ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу ризиків, з 
якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, а також 
моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління ризиками регулярно перегляда-
ються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності Компанії. Застосовуючи засоби навчання і 
стандарти та процедури управління. Компанія прагне створити таке впорядковане і конструктивне сере-
довище контролю, в якому всі працівники розуміють свої ролі і обов'язки. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Компанії у випадку невиконання клієнтом чи 
контрагентом своїх договірних зобов'язань за фінансовим інструментом і виникає, головним чином, у 
зв'язку з дебіторською заборгованістю клієнтів Компанії. 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

Рівень кредитного ризику Компанії залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного 
клієнта. Проте управлінський персонал також бере до уваги демографічні характеристики клієнтської 
бази, у тому числі ризик дефолту в галузі, в якій здійснюють свою діяльність клієнти, оскільки ці фактори 
можуть впливати на рівень кредитного ризику, особливо за поточних складних економічних умов. Біль-
шість доходів Компанії від основної діяльності відносяться до операцій продажу в Україні. 

Управлінський персонал затвердив кредитну політику, відповідно до якої кожен новий клієнт підлягає ін-
дивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності перш, ніж йому будуть запропоновані стан-
дартні умови оплати і доставки продукції. Такий аналіз охоплює зовнішні рейтинги, якщо такі є. Клієнти, 
які не відповідають вимогам Компанії щодо платоспроможності, можуть проводити операції з Компанією 
тільки на основі передоплати. 

Компанія обмежує свої кредитні ризики, пов'язані із Торговою дебіторською заборгованістю шляхом вста-
новлення максимального періоду платежу для клієнтів від одного до трьох місяців. 

Значна частина клієнтів Компанії вела операції з Компанією впродовж понад трьох років, і жодна із забо-
ргованостей цих клієнтів на звітну дату не була списана або їх кредит не втратив корисності. При здійс-
ненні моніторингу кредитного ризику, пов'язаного з кожним конкретним клієнтом, клієнти розподіляються 
на Компанії за своїми кредитними характеристиками залежно від того, чи вони є фізичними або юридич-
ними особами, оптовими, роздрібними покупцями чи кінцевими споживачами, а також за своїм географі-
чним розташуванням, галуззю, історією торгових операцій, а також залежно від існування фінансових 
труднощів у минулому. 
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Компанія не вимагає надання застави для забезпечення Торговельної та іншої дебіторської заборгова-
ності. 

Компанія створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє собою її оцінку очіку-
ваних збитків (ОКЗ) від Торговельної та іншої дебіторської заборгованості. Розрахункові ОКЗ розрахову-
вались на основі фактичного досвіду кредитних збитків протягом останніх трьох років. 

Рівень кредитного ризику 

Максимальний рівень кредитного ризику представлений балансовою вартістю фінансових активів. Мак-
симальний рівень кредитного ризику на 31 грудня представлений таким чином в тис. грн: 

25.1 Рівень кредитного ризику 31.12.2019 31.12.2018 

31.12.2020 (перераховано) (перераховано) 
Довгострокова дебіторська заборгованість 2 542 862 350 
Торговельна дебіторська заборгованість 529 407 441 378 382 748 
Дебіторська заборгованість за наданими фінансо-
вими допомогами 53 201 19 569 4 679 

Компанія також володіє грошовими коштами та їх еквівалентами станом на 31 грудня 2020 року - 223 тис. 
грн., 1 174 тис. грн. на 31 грудня 2019 року (станом на 31 грудня 2018 року - 400 тис. грн), Грошові кошти 
та їх еквіваленти вкладені у банківських та фінансових установах, що мають рейтинги від Сааі до Сааа2, 
присвоєні ним рейтинговим агентства Моосіу'з. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання шляхом 
поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю перед-
бачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зо-
бов'язань Компанії по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних 
ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Компанії. 

Як правило. Компанія забезпечує наявність достатнього обсягу коштів на вимогу для покриття очікуваних 
операційних витрат протягом ЗО днів, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань. Компанія та-
кож контролює рівень очікуваних надходжень грошових коштів від Торговельної та іншої дебіторської за-
боргованості та очікуваний відтік грошових коштів на сплату Торговельної та іншої кредиторської забор-
гованості. Зазначене вище не передбачає потенційний вплив екстремальних обставин, які неможливо 
передбачити, наприклад стихійні лиха. 

Очікується, що грошові потоки, включені до аналізу строків виплат, не виникнуть значно раніше або в 
розмірах, що суттєво відрізняються від вказаних сум. 

Керівництво не оцінює ризик ліквідності як високий, через доступність готівки з банківських депозитів та 
достатніх позитивних грошових потоків від операційної діяльності. 

Управління капіталом 

Компанія не має формальної політики управління капіталом, але управлінський персонал намагається 
підтримувати адекватну структуру капіталу для забезпечення операційних та стратегічних потреб Компа-
нії. ІДе досягається завдяки ефективному управлінню грошовими коштами, постійному моніторингу дохо-
дів та прибутку Компанії, а також довгострокових інвестиційних планів, які в основному фінансуються за 
рахунок операційних грошових потоків Компанії та банківських кредитів. Завдяки цим заходам, Компанія 
намагається забезпечити стабільне зростання прибутку. 
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25.2 Розрахунок Фінансових показників 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
- г ^ ^ ^—^— 684 684 684 Випущении капітал о^с 
Нерозподілений прибуток (збиток) 855 069 554233 3 4 ^ 
Разом власного капіталу 855 753 554 917 ^ ^ 
кредити та позики 1 080 212 8^4 592 735 З 
Загальна сума позичених коштів 1 080 212 864 592 735 113 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Чистий борг 

223 1 174 400 
1 079 989 863 418 734 713 

Разом власний капітал та чистий борг 1 935 742 2 125 171 1 8 2 7 ^ м Л ЛА Г\ Лґ\ 0,56 0,41 0,40 Чистий борг/Разом власний капітал та чистий борг 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси 
цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів. Метою управління 
ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику у межах прийнятних параметрів при 
оптимізації доходності. 

Валютний ризик 

У Компанії виникає валютний ризик у зв'язку з операціями продажу, придбання, деномінованими у валюті, 
іншій, ніж функціональна валюта, а саме гривні. Валютами, в яких переважно деноміновані ці операції, є 
євро та долари США. 

Законодавство України обмежує можливість хеджування валютних ризиків, отже. Компанія не хеджує 
свої валютні ризики. 
Щодо монетарних активів і зобов'язань, деномінованих в іноземних валютах, політика Компанії покликана 
забезпечити підтримку її чистого рівня ризику в прийнятних рамках шляхом покупки або продажу інозем-
них валют за курсами спот, коли необхідно врегулювати короткостроковий дисбаланс. 

Рівень валютного ризику 

У відношенні валютного ризику керівництво встановлює ліміти на рівень схильності ризику в розрізі валют 
і в цілому. Здійснюється контроль над позиціями. Аналіз включає виключно монетарні активи та зобов'я-
зання. Немонетарні активи не розглядаються як ті, що здатні привести до істотного валютному ризику. 

Відповідно до МСФЗ (ІРК5) 7 «Фінансові інструменти; розкриття інформації», валютний ризик виникає за 
фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і які є монетарними за характером; ри-
зики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по не фу-
нкціональним валютам, в яких Компанія має фінансові інструменти. 

Головним чином. Компанія здійснює свою діяльність в таких валютах; українська гривня, євро, долар 
США. 

Процентний ризик 

Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом зміни їх справедливої 
вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових потоків (для заборгованості 
за плаваючою ставкою). Управлінський персонал не має офіційної політики визначення необхідного спів-
відношення заборгованості за фіксованими процентними ставками і заборгованості за змінними процен-
тними ставками. Однак при отриманні нових кредитів чи позик управлінський персонал користується сво-
їми судженнями, щоб прийняти рішення щодо того, яка процентна ставка - фіксована чи змінна - буде 
більш вигідною для Компанії протягом очікуваного періоду до строку погашення заборгованості. Фіксовані 
ставки визначаються на рівні ринкових ставок на час запозичення. 
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Компанія не відображає в обліку фінансові інструменти із фіксованою ставкою за справедливою вартістю 
з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Отже, зміна процентних ставок на звітну 
дату не справила б впливу на прибуток або збиток та власний капітал. 

Інші ризики зміни ринкових ставок 

Компанія не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли метою таких 
договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Компанії. 

26. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

(а) Судові позови 

У ході звичайної діяльності Компанія бере участь у різних судових процесах та скаргах. Управлінський 
персонал вважає, що немає поточних судових процесів або інших виплат, які могли б мати суттєвий вплив 
на результат діяльності або фінансовий стан Компанії, і які не були б нараховані або розкриті в цій окремій 
фінансовій звітності. 

(б) Контрактні зобов'язання 

Станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанія не має суттєвих 
контрактних зобов'язань капітального характеру. 

(в) Страхування 

Страхова галузь в Україні перебуває на стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, що є по-
ширеними в інших країнах, в Україні, як правило, ще не застосовуються. Компанія не має повного стра-
хового покриття. До тих пір, поки Компанія не отримає адекватного страхового покриття, існує ризик того, 
що втрата або пошкодження певних активів може мати суттєвий негативний вплив на діяльність і фінан-
совий стан Компанії. 

(г) Непередбачені податкові зобов'язання в Україні 

Компанія здійснює більшу частину своїх операцій в Україні і тому має виконувати вимоги податкового 
законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних по-
датків і законодавство, що часто змінюється, яке може застосовуватися ретроспективно, мати різне тлу-
мачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у трактуванні податкового 
законодавства між місцевою, обласною та державною податковими адміністраціями та між Міністерством 
фінансів та іншими державними органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних орга-
нів влади, які згідно з законодавством мають право застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягу-
вати пеню. Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох наступних 
календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути продовжений. 

Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш 
розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, виходячи з його тлумачення 
податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень, що податкові зобов'язання були на-
лежним чином відображені в обліку. Однак відповідні органи можуть інакше тлумачити зазначені вище 
положення, і, якщо вони зможуть довести обґрунтованість своїх тлумачень, виконання їх рішень може 
суттєво вплинути на цю фінансову звітність. 

27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

Після спалаху С0УІ0-19 Компанія продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних захо-
дів відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та місцевих органів влади. 

Компанія визначила, що ці події є не коригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2020 рік. 
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 
невизначеності. Про такі корегування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 
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ТОВАРИСТВО З О Б М Е Ж Е Н О Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» 

ПРИМІТКИ д о ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 (в тисячах гривень) 

У 2021 році Компанією залучено нові кредити та кредитні лінії; ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» -
260 135 тис грн., 7 090 тис. дол. США, ПАТ «Південний» - 152 774 тис. грн., ПАТ «Креді Агріколь Банк» -
12 173 тис. грн.', 280 тис. дол. США, ПАТ КБ «Приватбанк» - ЗО 000 тис. грн. Також проводилось 
повернення та отримання коштів за діючими кредитами та кредитними лініями. 

Збільшення капіталу або випуск боргових інструментів за період з початку 2021 року до дати 
затвердження звітності не проводилось. 

Відповідно до рішення зборів учасників № 87 від 23 грудня 2020 року проводиться припинення ТОВ «СБЕ 
Україна Волинь» шляхом приєднання до ТОВ «СБЕ Україна Рівне». Процедура припинення на момент 
затвердження звітності до випуску не завершена. Інших фактів або угод про реорганізацію, злиття чи 
ліквідацію не було. 
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