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Звіт незалежного аудитора
Акціонеру та наглядовій раді Приватного акціонерного товариства «Волиньхолдінг»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«Волиньхолдінг» («Компанія»), представленої на сторінках 1-40, що складається з
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р. та Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний
капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 р., та її фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання
фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії
згідно з прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («РМСЕБ»)
Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти
незалежності) («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми
і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансовій звітності, в якій вказується, що починаючи
з 24 лютого 2022 року повномасштабне військове вторгнення в Україну, що триває, має
негативний вплив на діяльність Компанії, при цьому наслідки подальшого розвитку подій
або терміни їхнього завершення залишаються невизначеними. Ці події або умови разом із
іншими питаннями, викладеними в Примітках 2 та 30, вказують, що існує суттєва
невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання
не було модифіковано.
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Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень,
включно з оціненими ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Додатково до
питання, описаного в розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності
діяльності», ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які
слід відобразити в нашому звіті. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту
фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо питань, описаних
нижче, наш опис того, як відповідні питання розглядались під час нашого аудиту,
наведено в цьому контексті.
Ми виконали обов’язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит
фінансової звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит
включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі
процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою
для висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.
Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту

Ключове питання аудиту
Визнання доходу
Ми вважаємо визнання доходу одним з
найсуттєвіших питань аудиту, оскільки сума
доходу є суттєвою для фінансової звітності,
а також з огляду на ризик того, що дохід
може бути завищений в результаті
можливого тиску на управлінський
персонал задля досягнення показників
ефективності. Дохід також є важливим
показником того, як Компанія оцінює свої
результати діяльності.
Інформація про облікову політику щодо
визнання доходів розкрита у Примітці 5 до
фінансової звітності.

Ми проаналізували облікову політику
Компанії щодо визнання доходу на предмет
її відповідності МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами», включаючи критерії
визнання доходу.
Ми розглянули процес визнання доходу та
ідентифікували контролі щодо вхідних
даних, які були використані при визнанні
доходу від реалізації.
Ми виконали аналітичні процедури щодо
визнання доходів, включаючи, серед
іншого, здійснення помісячного аналізу
операцій з продажу з метою виявлення
неочікуваних відхилень та тенденцій у
розрізі видів товарів та послуг, аналіз та
порівняння результатів поточної діяльності з
показниками за минулий період та
прогнозними даними Компанії.
Ми порівняли на вибірковій основі
бухгалтерські записи щодо визнання доходу
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Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту
у обліковій системі з відповідними
підтверджуючими документами.

Ключове питання аудиту

На вибірковій основі ми порівняли дату
переходу контролю з датою визнання
доходу.
Ми зробили вибірку та отримали листи
підтвердження балансів дебіторської
заборгованості від контрагентів.
Ми оцінили відповідність розкриттів
інформації стосовно доходу, які наведені у
фінансовій звітності.
Операції з пов’язаними сторонами
Компанія має суттєвий обсяг операцій із
пов’язаними сторонами та значну частину
закупок проводить від пов’язаних сторін.
Тому ми вважаємо, що операції з
пов’язаними сторонами є одним з
найсуттєвіших питань нашого аудиту.

Ми отримали розуміння політик та процедур
Компанії щодо відображення операцій з
пов’язаними сторонами.
Ми проаналізували умови договорів
закупівель у пов’язаних сторін та продажів
пов’язаним сторонам.

Розкриття інформації щодо операцій з
пов’язаними сторонами представлено у
Примiтцi 17 до фiнансової звiтностi.

Ми розглянули залишки рахунків з
пов’язаними сторонами та оцінили структуру
дебіторської та кредиторської
заборгованостей за строками виникнення та
грошовими надходженнями та оплатами,
здійсненими після звітного періоду.
Ми проаналізували розкриття операцій з
пов’язаними сторонами, які наведені у
фінансовій звітності.

Інша інформація, що включена до Звіту про управління Компанії та Річної інформації
емітента цінних паперів за 2021 рік
Інша інформація складається зі Звіту про управління (але не включає фінансову звітність
та наш звіт аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора, і Річної
інформації емітента цінних паперів (що включає Звіт про корпоративне управління), який
ми очікуємо отримати після цієї дати. Управлінський персонал несе відповідальність за
іншу інформацію.
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Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
робимо і не будемо робити висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту,
або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на
основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів,
які б необхідно було включити до звіту.
Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів (що включає Звіт
по корпоративне управління), якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве
викривлення, нам потрібно буде повідомити про це питання наглядовій раді.
Відповідальність управлінського персоналу та наглядової ради за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського
обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на
основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
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• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски,
невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту
аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо наглядовій раді разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.
Ми також надаємо наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо дій, вжитих для усунення загроз, або запроваджених застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась наглядовій раді, ми визначили
ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду,
тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора
ми надаємо також інформацію відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII («Закон № 2258-VIII») та
відповідно до «Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності
учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)», затвердженого
рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року №555 (надалі – «Вимоги НКЦПФР»):
Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень
24 грудня 2019 р. нас було вперше призначено рішенням наглядової ради в якості
незалежних аудиторів для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності
Компанії. Наше призначення щорічно поновлюється. Загальна тривалість безперервного
виконання наших повноважень із проведення обов’язкового аудиту Компанії становить
три роки.
Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для наглядової ради
Ми підтверджуємо, що наш звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом
для наглядової ради Компанії, який ми випустили 5 серпня 2022 р. відповідно до вимог ст.
35 Закону № 2258-VIII.
Надання неаудиторських послуг
Ми заявляємо, що неаудиторські послуги, на які встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6
Закону № 2258-VIII, нами не надавались. Також, ми не надавали Компанії жодних
неаудиторських послуг, окрім тих, що розкриті в фінансовій звітності.
Звітування щодо Вимог НКЦПФР
• Повне найменування Компанії, інформацію про кінцевого бенефіціара та структуру
власності наведено у Примітці 1 до фінансової звітності Компанії.
• Компанія не має дочірніх підприємств.
• Компанія не є контролером або учасником небанківської групи.
• Компанія є підприємством, що становить суспільний інтерес, відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV.
• Відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого рішенням
НКЦПФР №1597 від 1 жовтня 2015 року, пруденційні показники, встановлені
НКЦПФР для відповідного виду діяльності для професійних учасників ринків капіталу
та організованих товарних ринків, не поширюється на Компанію.
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• Органи управління Компанії не проводили перевірок фінансово-господарської
діяльності Компанії за результатами фінансового року.
• Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» (код
ЄРДПОУ: 33306921, веб-сторінка: www.ey.com/ua ) проводило аудит фінансової
звітності Компанії на підставі договору про надання аудиторських послуг ATTEST2021-00477 від 10 грудня 2021 року. Аудит був проведений у період з 8 листопада
2021 року по 30 серпня 2022 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Олег Свєтлєющий.
Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»:

Олег Свєтлєющий
Партнер
Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101257
м. Київ, Україна
30 серпня 2022 р.
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України.
Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
1.

Інформація про Компанію

Приватне акціонерне товариство «Волиньхолдінг» (далі «Компанія» або «Товариство») є акціонерним товариством,
яке було створено у відповідності до законодавства України та яке зареєстроване в Україні. На 31 грудня 2021 та
2020 років статутний капітал Компанії становив 100 тис. грн. Статутний капітал було повністю сплачено акціонерами.
Юридична та фактична адреса Компанії: 45612, Волинська область, Луцький район, смт. Торчин, віл. Івана Франка,
4. Основним видом діяльності Компанії є виробництво прянощів і приправ.
Засновником Компанії є Сосьєте Де Продюї Нестле С.А. (Societe Des Produits Nestle S.A.), 1800, Швейцарія, м.
Веве, Авеню Нестле, буд. 55. Частка материнського підприємства Компанії становила на 31 грудня 2021 року –
100,0%, 31 грудня 2020 року – 100,0%.

2.

Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні та припущення про безперервність
діяльності

Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні
Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Після різкого спаду у 2014-2016 роках, протягом останніх років
економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення та зростання.
З березня 2020 року багато країн, зокрема і Україна, почали застосовувати карантинні обмеження та заходи щодо
запобігання поширення пандемії COVID-19, що суттєво вплинуло на рівень і масштаби ділової активності учасників
ринку. Як результат, у 3-му кварталі 2021 року реальний ВВП України зріс на 2,7% в порівнянні з відповідним
періодом за попередній рік та на 1,5% (скориговано на фактор сезонності) в порівнянні з попереднім кварталом. В
грудні 2021 року інфляція становила 0.6% порівняно з листопадом та 10% за рік у цілому. Фактична споживча
інфляція в 2021 році залишалася вищою за прогноз. Це насамперед зумовлювалося посиленням впливу вторинних
ефектів від подорожчання енергоносіїв та інших виробничих витрат на широкий спектр товарів та послуг. Водночас,
стрімкіше сповільнення інфляції наприкінці року стримувало посилення військової напруги на кордонах із Росією,
що негативно вплинуло на очікування населення, бізнесу та інвесторів.
Прискорення інфляції у 2021 році було загальносвітовою тенденцією, насамперед через швидке відновлення
економічної активності після коронавірусної кризи на тлі збоїв у процесах постачання, пов’язаних із карантинними
обмеженнями. Це, зокрема, призвело до здорожчання енергоносіїв, сировини та комплектуючих. Прискоренню
інфляції в Україні сприяли й відповідні глобальні чинники. З іншого боку, інфляцію в Україні прискорювали також і
внутрішні фактори. Серед них – стабільний споживчий попит, який сприяв зростанню доходів населення та
покращенню споживчих настроїв, а також збільшенню витрат виробництва, у тому числі заробітної плати.
При підготовці цієї фінансової звітності Керівництво компанії врахувало відомі та ймовірні результати впливу
вищезазначених факторів на фінансовий стан та результати діяльності Компанії у звітному періоді.
Протягом 2021 року Компанія вживала заходів для мінімізації негативного впливу пандемії COVID-19 та підвищення
прибутковості. У результаті загарбницької війни з боку Російської Федерації, яка триває з 24 лютого 2022 року та
продовжується, відбулися значні зміни в діловому середовищі та умовах ведення бізнесу як зазначено в Примітці
30.
Припущення про безперервність діяльності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності. До війни підприємство
демонструвало стабільні фінансові показники. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала військове
вторгнення в Україну, що призвело до повномасштабної війни по всій Україні. Після цього було негайно введено
воєнний стан і численні тимчасові обмеження на ведення бізнесу. З початку війни керівництво Компанії
зосередилося на фізичній безпеці своїх працівників та фізичній охороні своїх об’єктів, а також забезпеченні
стабільної роботи Компанії під час воєнного стану.
Оскільки війна триває, точні наслідки для української економіки достовірно оцінити неможливо, але, за оцінками
Світового банку, бойові дії призведуть до серйозного зменшення ВВП.
Керівництво оцінило вплив поточних обставин на діяльність Компанії та дійшло висновку, що основними
потенційними ризиками для Компанії та її прибутковості є наступні фактори:
- фізична втрата або пошкодження активів внаслідок бойових дій;
- порушення транспортної інфраструктури, що унеможливлює доставку вантажів від постачальників до споживачів;
- зниження платоспроможного попиту на товари Компанії;
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- кредитні збитки за дебіторською заборгованістю;
- брак працівників через високий рівень мобілізації до Збройних Сил.
Керівництво Компанії вживає наступних заходів щодо вищезгаданих ризиків:
- Збереження та охорона активів. На дату затвердження цієї фінансової звітності товарно-матеріальні запаси та інші
активи Компанії не були пошкоджені та не знаходяться в районах активних бойових дій.
- Пріоритезація певних продуктів і клієнтів. Перелік товарів, які імпортуються та виробляються компанією в Україні,
було змінено відповідно до попиту споживачів та наявності сировини, необхідної для виробництва.
- Реструктуризація ланцюгів поставок. Компанія зіткнулася з дефіцитом сировини, оскільки частина її постачальників
знаходилася безпосередньо в зоні бойових дій. Тому було переглянуто ланцюжки поставок і компанія частково
перейшла на поставки сировини з країн Європейського Союзу або знайшла альтернативних постачальників
сировини в Україні.
- Забезпечення своєчасної доставки товарів і сировини. Перевезення товарів Компанії, а також постачання
сировини для виробничих потреб Компанії здійснюються переважно автомобільним транспортом. Через блокаду
українських морських портів Компанія змінила частину логістичних маршрутів, переорієнтувавшись на європейські
порти. Обмежену доступність палива та підвищення вартості палива керівництво Компанії планує компенсувати
відповідним підвищенням цін на свою продукцію. Компанія зменшила терміни оплати для своїх постачальників
транспортних послуг, що дозволить попередньо забронювати вантажівки та паливо для перевезення вантажів і
сировини.
- Утримання персоналу під час дії воєнного стану в достатній кількості для відновлення роботи на довоєнному рівні
за можливості в майбутньому.
- Зниження операційних витрат, які не є критичними для функціонування Компанії. Під час війни керівництво
Компанії призупинило частину капітальних та інвестиційних проектів.
Керівництво переглянуло свої прогнози продажів та оцінки грошових потоків, враховуючи очікуване зниження
виробництва та оборотного капіталі,, що відображає зміни в операційному середовищі, описаному вище. На підставі
проведеного аналізу керівництво дійшло висновку, що Компанія матиме достатні грошові потоки для погашення
своїх зобов’язань у ході звичайної діяльності в осяжному майбутньому. Таким чином, керівництво Компанії вважає,
що припущення про безперервність діяльності є доцільним для складання цієї фінансової звітності.
Однак масштаби та вплив війни на важливі припущення в основі планів керівництва та майбутній фізичний стан
активів Компанії, наразі непередбачувані. Водночас терміни припинення військового вторгнення Російською
Федерацією та його наслідки залишаються невизначеними. Таким чином, керівництво Компанії вважає, що існує
суттєва невизначеність, яка може викликати суттєві сумніви щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність
і, отже, Компанія може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання за умов звичайного
ведення бізнесу.

3.

Заява про відповідність та основа складання фінансової звітності

Заява про відповідність
Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчився вказаною датою, складена відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Фінансова звітність була
затверджена до випуску керівництвом Компанії 30 серпня 2022 року.
Основа складання фінансової звітності
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових інструментів, які
оцінюються у відповідності до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Для презентації основних форм фінансової звітності (форми 1-4) Компанія використовує формат, передбачений
чинним законодавством України.
Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. грн.»), а всі суми округлені до цілих тисяч,
крім випадків, де вказано інше.
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Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності та описані у Примітці 5, базуються на вимогах
МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2021 року.
Компанія підготувала фінансову звітність згідно з МСФЗ, які діяли станом на 31 грудня 2021 року, разом з
порівняльною інформацією за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
4.

Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики

Відповідно до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», Компанія обліковує і презентує операції та інші події у
відповідності до їх сутності та економічних обставин, а не тільки у відповідності з юридичною формою.
В процесі застосування облікової політики Компанії керівництво робить судження, оцінки і припущення щодо
балансової вартості активів і зобов’язань, які не можуть бути визначені з інших джерел. Оцінки та відповідні
припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за існуючих
обставин. Однак невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до результатів, які можуть вимагати
суттєвих коригувань балансової вартості активів або зобов’язань, стосовно яких робляться подібні припущення й
оцінки, у майбутньому.
Оцінки і базові припущення переглядаються на постійній основі. Зміни в оцінках визнаються в тому періоді, в якому
оцінка була переглянута, якщо зміна впливає тільки на цей період, або в періоді перегляду і в майбутніх періодах,
якщо зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди.
Судження
В процесі застосування облікової політики керівництво зробило наступні судження, окрім тих, що включають оцінки,
які мають найбільший вплив на фінансову звітність:
Ризик недотримання податкового та іншого законодавства
Українське законодавство та нормативні акти з питань оподаткування та інших регуляторних питань, включаючи
валютне та митне законодавство, продовжує змінюватись. Законодавство та нормативні акти не завжди точно
сформульовані і можуть по-різному тлумачитися місцевими, регіональними та національними органами влади.
Випадки непослідовного тлумачення законодавства є непоодинокими, відповідно, позиція, яку може зайняти орган
влади чи суд з деяких питань, не є чітко визначеною та заздалегідь передбачуваною. Керівництво вважає, що
тлумачення відповідного законодавства, яке воно використало, є правильним і Компанія дотримувалась усіх вимог
нормативних актів в частині нарахування та сплати податків.
Судові процеси
Компанія приділяє значну увагу оцінці та визнанню забезпечень і можливих умовних зобов’язань, пов’язаних із
судовими процесами або іншими невирішеними претензіями, які підлягають вирішенню через перемовини,
посередництва, арбітраж або державне врегулювання. Судження необхідні для оцінки вірогідності виникнення
зобов’язань і для кількісної оцінки вірогідного інтервалу остаточної суми зобов’язань. Через властиву процесу оцінки
невизначеність, фактичні збитки можуть відрізнятись від первісно оціненого забезпечення. Оцінки можуть
змінюватись залежно від отримання нової інформації, в першу чергу від внутрішніх спеціалістів, або від зовнішніх
консультантів, таких як актуарії або юрисконсульти. Зміни в оцінках можуть суттєво вплинути на майбутні прибутки
або збитки.
Зменшення корисності необоротних активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності необоротних активів. Така
оцінка передбачає застосування значних суджень. Управлінський персонал не виявив ознак зменшення корисності
необоротних активів та, відповідно, не проводив тест на оцінку зменшення корисності станом на 31 грудня 2021 та
2020 років.
Оцінки та припущення
Основні припущення щодо майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на звітну дату, які можуть
призвести до істотного коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового
року, розглядаються нижче.
Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ)
Компанія застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для депозитів у банку та грошових коштів
та їх еквівалентів, а також дебіторської заборгованості. Матриця забезпечення встановлює фіксовані ставки резерву
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для груп рахунків у банках, що мають однаковий ризик дефолту. Сума очікуваних кредитних збитків для депозитів
у банку та грошових коштів та їх еквівалентів є несуттєвою на 31 грудня 2021 та 2020 років.
Для торгової дебіторської заборгованості матриці розробляються на підставі історичного досвіду кредитних втрат з
урахуванням прогнозних оцінок. Матриця коригується Компанією на кожну звітну дату таким чином, щоб врахувати
власний історичний досвід кредитних збитків, а також наявну прогнозну інформацію.
Сума ОКЗ чутлива до зміни обставин та прогнозної інформації. Минулий досвід кредитних збитків Компанії та
прогнозна інформація (згідно звітів Мoody’s) можуть не відповідати фактичному ризику дефолту покупця у
майбутньому.
Запаси за чистою вартістю реалізації
Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації з урахуванням цін
після закінчення періоду та цілей, для яких призначені запаси. Якщо вартість запасів не підлягає повному
відшкодуванню, балансова вартість таких запасів коригується до їхньої чистої вартості реалізації. Станом на 31
грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року Компанія не проводила списання запасів до чистої вартості реалізації,
оскільки сума знецінення була не суттєвою.
Строки корисного використання нематеріальних активів і основних засобів
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується протягом строку їх корисного використання.
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва.
При визначенні строків корисного використання активів керівництво враховує очікуваний спосіб використання
активів, їх фізичний знос та моральне знецінення, а також умови, за яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна
будь-яких з цих чинників може призвести до коригування майбутніх норм амортизації.
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядаються щороку. У разі змін
очікуваних строків корисного використання активів, суми нарахованої амортизації змінюються перспективно.
Фактичні строки корисного використання можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу Компанії. Строки
корисного використання нематеріальних активів та основних засобів вказані в Примітці 5.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними збитками за даними податкового обліку в тій
мірі, в якій існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, що дозволить використати накопичені збитки
за даними податкового обліку. Суттєві управлінські судження необхідні для визначення суми відстроченого
податкового активу, котрий може бути визнаний, виходячи із вірогідного часу та розміру майбутнього
оподатковуваного прибутку, з урахуванням діючої стратегії податкового планування.

5.

Основні положення облікової політики

Функціональна валюта, валюта подання та іноземна валюта
Фінансова звітність Компанії представлена у національній валюті України – гривні, яка є функціональною валютою
Компанії і валютою подання.
Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленим
на дату операції.
Монетарні активи і зобов’язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом обміну, який
встановлює НБУ на відповідну звітну дату. Курсові різниці, що виникають у результаті перерахунку монетарних
активів і зобов’язань у функціональну валюту Компанії, включаються до Звіту про фінансові результати (звіту про
сукупний дохід). Немонетарні статті в іноземній валюті, враховані за історичною вартістю, обліковуються за
обмінним курсом на дату здійснення операції.
Класифікація активів і зобов'язань на оборотні/короткострокові та необоротні/довгострокові
У Звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи та зобов'язання на основі їх класифікації на
оборотні/короткострокові та необоротні/довгострокові. Актив є оборотним, якщо:
►

його передбачається реалізувати або він призначений для продажу або споживання в рамках звичайного
операційного циклу;

►

він призначений в основному для цілей торгівлі;
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►

його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або

►

він являє собою грошові кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків наявності обмежень на його обмін
або використання для погашення зобов'язань протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення
звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються як необоротні.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
►

його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу;

►

воно утримується в основному для цілей торгівлі; воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців
після закінчення звітного періоду; або

►

у Компанії відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов'язання, протягом, як мінімум,
дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Компанія класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових. Відстрочені податкові активи та зобов'язання
класифікуються як необоротні/довгострокові активи та зобов'язання.
Основні засоби
Основні засоби включають землю, будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти,
прилади та інвентар та інші основні засоби. Передоплати за основні засоби включені в статтю «Незавершені
капітальні інвестиції».
Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та/або, за наявності,
накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов’язані з заміною частини
основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям
визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Компанія припиняє визнавати
замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно,
при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості
основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних критеріїв для такого визнання. Усі інші витрати
на ремонт і технічне обслуговування визнаються у прибутках та збитках в момент їх понесення.
Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного
використання відповідних активів:
Категорія активу

Строк корисного
використання (років)

Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інші основні засоби

20-25
10-15
5
5

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання й методи нарахування амортизації активів переглядаються
наприкінці кожного фінансового року й, у разі необхідності, коригуються перспективно.
Припинення визнання основних засобів та будь-якої раніше визнаної їхньої істотної частини відбувається при
вибутті або у випадку, коли в майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання або
реалізації такого активу. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв’язку з припиненням визнання активу
(розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються
до звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за рік, у якому об’єкт був знятий з обліку.
Капіталізовані витрати включають істотні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строки
їхнього корисної експлуатації або покращують їхню здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та
обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, визнаються у складі
прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Незавершені капітальні інвестиції відображаються за собівартістю за вирахуванням, за наявності, накопичених
збитків від зменшення корисності.
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Земля
Земля, що перебуває у власності Компанії, на якій розташовані деякі з її виробничих потужностей, відображається
за собівартістю.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість − це майно, яким Компанія володіє для отримання доходу від здачі його в оренду або для
підвищення його вартості, або для обох цих цілей. Інвестиційна нерухомість Компанії формується за рахунок
існуючих об’єктів нерухомості внаслідок зміни їх призначення та їх переведення з нерухомості, яку займає сам
власник (група основних засобів «Будівлі та споруди»), у категорію інвестиційної нерухомості.
Інвестиційна нерухомість при первісному визнанні обліковується за собівартістю, що включає купівельну ціну та
будь-які видатки, які безпосередньо віднесені до придбання.
Після первісного визнання Компанія оцінює інвестиційну нерухомість за моделлю собівартості за вирахуванням
накопиченої амортизації та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності.
Якщо об’єкт нерухомості складається з однієї частини, яка утримується для отримання орендного доходу або для
підвищення його вартості, та з іншої частини, яка утримується для надання послуг, ці частини обліковуються окремо,
якщо їх можна окремо продати або здати в оренду на умовах фінансової оренди. В іншому випадку, об’єкт
нерухомості є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка утримується для використання у
виробництві або в постачанні товарів чи наданні послуг, або для адміністративних цілей.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за собівартістю. Собівартістю
нематеріальних активів, придбаних у результаті об’єднання бізнесу, є їхня справедлива вартість на дату придбання.
Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені всередині
Компанії, за вирахуванням капіталізованих витрат на розробку продуктів, не капіталізуються, й відповідні витрати
відображаються у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у тому звітному періоді, у якому вони
виникли.
Нематеріальні активи Компанії мають обмежений строк корисного використання. Амортизація нематеріальних
активів нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів:
Категорія активу
Авторське право та суміжні з ним
права

Строк корисного використання (років)
відповідно до правовстановлюючого
документа, але не менш як 2 роки

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного
використання та оцінюються на предмет наявності ознак можливого зменшення корисності. Строки й метод
амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання аналізуються щонайменше
наприкінці кожного фінансового року. Зміна очікуваних строків чи способу отримання прогнозованих економічних
вигід, втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації залежно від ситуації й
обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком
корисного використання визнаються у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) в категорії витрат
відповідно до функцій активу.
Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються, як різниця між чистою виручкою
від вибуття активу та балансовою вартістю активу, й визнаються у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний
дохід) в момент припинення визнання цього активу.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який вимагає
тривалого часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина
собівартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони
були понесені. Витрати на позики містять у собі сплату процентів та інші витрати, понесені Компанією, в зв’язку з
залученням позикових коштів.
Зменшення корисності необоротних нефінансових активів
На кінець кожного звітного періоду Компанія встановлює наявність ознак зменшення корисності необоротних
нефінансових активів. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на
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предмет зменшення корисності, Компанія здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного
відшкодування активу − це найбільша з таких величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує
грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості при використанні активу. Суму очікуваного
відшкодування визначають для окремого активу, якщо цей актив генерує надходження грошових коштів і ці кошти
здебільшого не залежать від інших активів або груп активів. Якщо балансова вартість активу перевищує суму його
очікуваного відшкодування, актив вважається таким, корисність якого зменшилась, і списується до суми очікуваного
відшкодування. При оцінці вартості при використанні активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики,
властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж використовується
відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами, котируваннями акцій для
компаній, чиї акції вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів, чи іншими наявними показниками
справедливої вартості. Розрахунок зменшення корисності Компанії ґрунтується на детальних кошторисах та
прогнозних розрахунках, які складаються для підрозділу Компанії, що генерує грошові потоки на рівні Компанії.
Кошториси та прогнозні розрахунки, як правило, охоплюють період у п’ять років. Для більш тривалих періодів
розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутніх грошових
потоків після п’ятого року. Збитки від зменшення корисності, включаючи збитки від зменшення корисності запасів,
визнаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у складі тих категорій витрат, які відповідають
функції активу, корисність якого зменшилася. На кінець кожного звітного періоду для усіх активів визначається, чи
є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. При
наявності таких ознак Компанія розраховує суму очікуваного відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові
потоки. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна
у припущеннях, які використовувалися для визначення вартості відшкодування активу з часу останнього визнання
збитку від зменшення корисності. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує
суми його очікуваного відшкодування, а також не може перевищувати балансової вартості, за вирахуванням
амортизації, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від
зменшення корисності. Таке сторнування визнається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі, що надалі оцінюються за амортизованою
собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за справедливою вартістю через прибуток
або збиток.
Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від: установлених договорами характеристик
грошових потоків та бізнес-моделі Компанії з управління відповідними фінансовими активами. За винятком торгової
дебіторської заборгованості, що не має значного компоненту фінансування, Компанія при первісному визнанні
оцінює фінансовий актив за його справедливою вартістю плюс, для активів, що в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, витрати на операцію.
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції (згідно з
визначенням, наведеним у МСФЗ (IFRS) 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного
компоненту фінансування, або якщо щодо неї Компанія застосувала практичний прийом згідно з
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
Для того, щоб фінансовий актив був класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю або справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати грошові потоки, котрі є виключно
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. Така оцінка називається
тестом «грошових потоків» (SPPI-тестом) та здійснюється на рівні кожного інструменту. Фінансові активи, грошові
потоки по яких не відповідають критерію «грошових потоків», класифікуються як оцінювані за справедливою
вартістю через прибутки та збитки незалежно від бізнес-моделі.
Бізнес-модель Компанії з управління фінансовими активами визначає, яким шляхом будуть згенеровані грошові
потоки від фінансового активу: або шляхом одержання договірних грошових потоків, або шляхом продажу
фінансового активу, або у будь-який з цих способів.
Фінансові активи, класифіковані як оцінювані за амортизованою собівартістю, утримуються в рамках бізнес-моделі,
метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків, в той час як
фінансові активи, класифіковані як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, утримуються
в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок передбачених договором грошових потоків, так і за
рахунок продажу фінансових активів. Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставки
активів в строк, установлений законодавством, або у відповідності до правил, прийнятих на відповідному ринку
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(торгівля на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія приймає на
себе зобов’язання купити чи продати актив.
Подальша оцінка
З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії:
►
►

►

►

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти);
фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією
накопиченого прибутку або збитку (боргові інструменти);
фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації
накопиченого прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу);
фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти)
Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою собівартістю, у разі дотримання наступних умов:
►

►

фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних грошових
потоків; і
договірні умови фінансового активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, котрі є суто
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості.

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю після первісного визнання оцінюються за
методом ефективного відсотка та перевіряються на предмет зменшення корисності. Прибутки або збитки від
припинення визнання, модифікації або зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід).
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (боргові
інструменти)
У разі боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, процентний
дохід, переоцінка валютних курсів і збитки від знецінення або відновлення таких збитків визнаються в звіті про
фінансові результати (звіті про сукупний дохід) і розраховуються таким же чином, як і у випадку фінансових активів,
які оцінюються за справедливою вартістю. Інші зміни справедливої вартості визнаються у складі іншого сукупного
доходу. При припиненні визнання накопичена сума змін справедливої вартості, визнана у складі іншого сукупного
доходу, перекласифікується в чистий прибуток або збиток
Фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії, як такі, що оцінюються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід (інструменти власного капіталу)
При первісному визнанні Компанія може на власний розсуд прийняти безвідкличне рішення класифікувати інвестиції
в інструменти власного капіталу, як такі, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо
вони відповідають визначенню власного капіталу згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» і не
призначені для торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається по кожному інструменту окремо. Прибутки та
збитки за такими фінансовими активами ніколи не рекласифікуються в чистий прибуток або збиток. Дивіденди
визнаються у складі іншого доходу в прибутках та збитках, коли право на отримання дивідендів встановлено, крім
випадків, коли Компанія отримує вигоду від таких надходжень в якості відшкодування частини вартості фінансового
активу. У цьому випадку такі прибутки відображаються в складі іншого сукупного доходу. Інструменти власного
капіталу, класифіковані на розсуд Компанії, як такі, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, не оцінюються на предмет знецінення. Компанія прийняла безвідкличне рішення віднести до цієї категорії
інвестиції в інструменти власного капіталу, які не котируються на ринку.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про
фінансовий стан за справедливою вартістю, а чисті зміни їх справедливої вартості визнаються прибутках або
збитках. До даної категорії відносяться похідні фінансові інструменти та інвестиції інструменти власного капіталу,
які не котируються на ринку, щодо яких Компанія не прийняла на власний розсуд безвідкличне рішення
класифікувати їх, як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Дивіденди по таким
інструментам власного капіталу визнаються у складі іншого доходу у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід), коли право на отримання дивідендів встановлено.
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Похідний інструмент, вбудований в гібридний договір, що включає основний договір, який є фінансовим
зобов'язанням або нефінансовим інструментом, відділяється від основного договору і враховується як окремий
похідний інструмент, якщо: властиві йому економічні характеристики і ризики не є тісно пов'язаними з ризиками і
характеристиками основного договору; окремий інструмент, який передбачає ті ж умови, що і вбудований похідний
інструмент, відповідав би визначенню похідного інструменту; та гібридний договір не оцінюється за справедливою
вартістю через прибуток або збиток. Вбудовані похідні інструменти оцінюються за справедливою вартістю, а зміни
їх справедливої вартості визнаються в прибутку чи збитку. Перегляд порядку обліку відбувається або в разі змін в
умовах договору, що призводять до істотної зміни грошових потоків, які потрібні були б в іншому випадку, або в разі
рекласифікації фінансового активу і його переведення з категорії фінансових інструментів, які оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового активу або частини групи однорідних
фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, коли:
►

спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або

►

Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу або бере
на себе договірне зобов’язання щодо виплати третій стороні грошових потоків від фінансового активу в
повному обсязі та без суттєвої затримки по «транзитній» угоді; та або (а) Компанія в основному передає всі
ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, або (б) Компанія в основному не передає й не зберігає
за собою всіх ризиків та вигід від володіння фінансовим активом, але передала контроль над активом.

Якщо Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала транзитну угоду, вона оцінює
чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. Якщо Компанія не передає
та не залишає за собою всіх ризиків та вигід від володіння переданим активом, і зберігає за собою контроль над
переданим активом, то Компанія продовжує визнавати переданий актив у обсязі своєї подальшої участі. В такому
разі, Компанія також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на
основі, що відображає права та обов’язки, збережені Компанією. Якщо подальша участь Компанії набуває форми
гарантії за переданим активом, то частка подальшої участі Компанії є меншою з наступних сум: (i) первісна
балансова вартість активу та (ii) максимальна сума компенсації, яку Компанія може бути вимушена сплатити.
Зменшення корисності фінансових активів
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, окрім фінансових активів за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки – це різниця між усіма договірними
грошовими потоками та грошовими потоками, які Компанія очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною
ставкою відсотка. При розрахунку резерву враховуються грошові потоки від реалізації утримуваної застави або
іншого засобу покращення кредитної якості фінансового інструменту, що є невід’ємною частиною умов договору.
Загалом очікувані кредитні збитки визнаються у дві стадії. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за
фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Компанія оцінює резерв
під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.
Якщо кредитний ризик за фінансовим інструментом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то
Компанія використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку
утримання фінансового інструмента незалежно від строків настання дефолту (очікувані кредитні збитки на весь
строк).
Для торговельної дебіторської заборгованості та договірних активів, Компанія застосовує спрощений підхід до
оцінки резерву очікуваних кредитних збитків. Відповідно до цього підходу, Компанія не відслідковує зміну в
кредитних ризиках, натомість Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк існування фінансового активу
на кожну звітну дату. Компанія використовує матрицю забезпечення, що враховує історичний досвід кредитних
збитків Компанії, скоригований на прогнозну інформацію відносно дебіторів та загальних економічних умов.
Відносно боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, Компанія
застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є борговий інструмент
інструментом з низьким кредитним ризиком, використовуючи всю обґрунтовану і підтверджену інформацію, яка є
доступною без надмірних витрат або зусиль. При проведенні такої оцінки Компанія переглядає внутрішній
кредитний рейтинг боргового інструменту. Крім того фінансовий актив списується, якщо у Компанії немає
обґрунтованих очікувань щодо відшкодування передбачених договором грошових потоків.
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Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання при первісному визнанні класифікуються як фінансові зобов’язання, що оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики отримані, кредиторська заборгованість, а
також деривативи, які є інструментами ефективного хеджування. Компанія класифікує свої фінансові зобов’язання
при їх первісному визнанні. Всі фінансові зобов’язання при первісному визнанні оцінюються за справедливою
вартістю за мінусом, у випадку кредиторської заборгованості, кредитів та позик отриманих, прямих витрат на
операцію.
Подальша оцінка
Для цілей наступної оцінки фінансові зобов'язання класифікуються на наступні дві категорії:
►

фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток;

►

фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю (кредити і позики отримані).

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Категорія «фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає
фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при
первісному визнанні як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові
зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони понесені з метою зворотної купівлі в
найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові інструменти, в яких Компанія є стороною
за договором, не визначені за розсуд Компанії, як інструменти хеджування в рамках відносин хеджування, як вони
визначені в МСФЗ (IFRS) 9. Виділені вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі,
за винятком випадків, коли вони класифікуються на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту хеджування.
Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в прибутках та збитках. Фінансові
зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, які оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, відносяться в цю категорію на дату первісного визнання та виключно при
дотриманні критеріїв МСФЗ (IFRS) 9. Компанія не має фінансових зобов'язань, класифікованих на її розсуд як
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю
Дана категорія є найбільш значущою для Компанії. Після первісного визнання кредити та позики отримані
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки за
такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру
нарахування амортизації з використанням методу ефективного відсотка.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або
витрат, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка. Амортизація за ефективною ставкою відсотку
включається до складу фінансових витрат.
До цієї категорії, головним чином, відносяться процентні кредити та позики та торгова та інша кредиторська
заборгованість.
Після первісного визнання торгова та інша кредиторська заборгованість з фіксованим терміном погашення
оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операцію, дисконтів та премій.
Припинення визнання
Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) тоді, коли воно
погашене (анульоване), тобто коли визначене в договорі зобов’язання виконане, скасоване або термін його дії
закінчився.
Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого кредитора на значно змінених умовах,
або умови існуючого зобов’язання в подальшому змінюються, відповідна заміна зобов’язання або зміна умов
відображаються як припинення визнання первісного фінансового зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а
різниця у балансовій вартості зобов’язань визнається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).
Взаємозалік фінансових інструментів
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Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань проводиться, та відповідна чиста сума відображається
у фінансовій звітності, якщо і тільки якщо:
існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей, та
Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити відповідне
зобов’язання одночасно.
Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість
запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, виробничі та інші витрати, понесені на доведення до
їхнього поточного місця розташування та стану. Первісна вартість вироблених запасів включає відповідну частку
виробничих накладних витрат після їх розподілу.
Вартість вибуття запасів або передачі у виробництво визначається за методом собівартості перших за часом
надходження запасів FIFO.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається Компанією зі
складу активів (списується з балансу).
Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за
вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних з доведенням продукції до готовності та її
реалізацією.
Змінні прямі витрати відносяться безпосередньо на собівартість конкретної продукції. Постійні виробничі накладні
витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі нормальної потужності виробничого устаткування
та включаються у виробничу собівартість продукції. Сума постійних накладних витрат, розподілених на кожну
одиницю виробництва, не зростає внаслідок низького рівня виробництва або простоїв. Нерозподілені накладні
витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені, а саме у статті витрат «Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)». Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну
одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей.
Податки до відшкодування
Податки до відшкодування представлені, в основному, відшкодовуваною сумою податку на додану вартість, що
стосується придбання товарів та послуг. Керівництво Компанії вважає, що сума, яка підлягає відшкодуванню з
бюджету, буде відшкодована грошовими коштами або буде проведений залік в рахунок залишків із зобов’язань зі
сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти у фінансовій звітності включають в себе: грошові кошти на поточних рахунках в
банках.
Для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти не включають банківські
овердрафти.
Забезпечення
Забезпечення визнається тільки тоді, коли Компанія має поточне зобов’язання в результаті минулих подій, існує
висока ймовірність того, що для погашення зобов’язань буде необхідний відтік ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, і може бути зроблена достовірна оцінка суми зобов’язань. Коли Компанія очікує, що частину або
всю суму забезпечення буде відшкодовано, наприклад, за договором страхування, сума відшкодування визнається
як окремий актив, але лише тоді, коли існує цілковита впевненість, що відшкодування буде отримано. Витрати,
пов’язані із будь-яким із забезпечень, визнаються витратами періоду з урахуванням відшкодування, якщо таке є.
Якщо ефект вартості грошей у часі є суттєвим, забезпечення дисконтуються, використовуючи поточну ставку до
оподаткування, що відображає, якщо необхідно, ризики, притаманні зобов’язанню. Якщо використовується метод
дисконтування грошових потоків, збільшення забезпечень у зв’язку зі скороченням періоду дисконтування
включається до фінансових витрат.
Короткострокові виплати працівникам
Короткострокові виплати працівникам включають: заробітну плату за окладами та тарифами, інші нарахування з
оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час);
премії та інші заохочувальні виплати. Компанія здійснює встановлені відрахування до Державного пенсійного фонду
України за ставками чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати працівників. Внески
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розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того періоду, у якому
вони були понесені. Виплати одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у
колективній угоді, включаються до складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний
дохід).
Виплати по закінченні трудової діяльності
Згідно колективного договору, у випадку, якщо працівник припинить трудові відносини з Компанією протягом місяця
після досягнення пенсійного віку, Компанія виплачує працівникові одноразово суму в розмірі:
якщо стаж роботи в Компанії менше 10 років - 4 посадові оклади цього працівника;
якщо стаж роботи в Компанії від 10 до 15 років - 6 посадових окладів цього працівника;
якщо стаж роботи в Компанії від понад 15 років - 8 посадових окладів цього працівника.
Вартість зобов’язань за визначеними виплатами та іншими виплатами по закінченні трудової діяльності
визначається з використанням актуарних припущень. Актуарні припущення включають припущення щодо ставок
дисконтування, очікуваного приросту заробітної плати, плинності працівників, коефіцієнтів смертності тощо.
Зважаючи на складність оцінки та довгострокового характеру зобов'язань за пенсійним планом із встановленими
виплатами подібні зобов'язання високочутливі до змін цих припущень. Усі припущення переглядаються на кожну
звітну дату.
З огляду на відсутність активного ринку високоякісних довгострокових корпоративних облігацій, деномінованих у
гривні, при визначенні ставки дисконтування керівництво Компанії враховує процентні ставки державних облігацій
України у національній валюті з та відповідними очікуваними термінами дії що відповідають очікуваним термінам
виплат за зобов'язання за планом із встановленими виплатами. Рівень смертності ґрунтується на даних, що
знаходяться у відкритому доступі в таблицях смертності в Україні. Майбутнє збільшення розмірів заробітної плати
та збільшення розмірів пенсій ґрунтується на очікуваних майбутніх темпах інфляції в Україні. Виплати одноразових
сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у колективній угоді, включаються до складу
витрат на оплату праці у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід): витрати за планом, за винятком
витрат на відсотки, включено в адміністративні витрати; витрати на відсотки включено до фінансових витрат.
Актуарні збитки пов'язані зі змінами припущень, а саме, ставка дисконтування, рівень росту заробітної плати та інше
за вирахуванням відстроченого податку визнаються іншому сукупному доходу (примітка 13).
Оренда
Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду, залежить від сутності операції,
а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує. Іншими словами, Компанія визначає, чи передає договір
право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду часу в обмін на
відшкодування.
Актив з права користування
Компанія визнає активи з права користування з дати початку оренди (тобто з дати, коли цей актив став доступним
до використання). Активи з права користування оцінюються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення, з коригуванням на переоцінку зобов'язань з оренди.
Первісна вартість активів з права користування включає суми первісної оцінки орендного зобов'язання, будь-яких
орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди,
будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем. Первісна вартість активу з права користування також включає
оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і поверненні базового активу, а також відновленні
ділянки, на якій він розташований, або відновленні базового активу до стану, який вимагається згідно з умовами
оренди, за винятком випадків, коли такі витрати понесені для виробництва запасів. Обов'язок орендаря щодо таких
витрат виникає або на дату початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду.
Активи у формі права користування амортизуються лінійним методом протягом коротшого з наступних періодів:
строк оренди або очікуваний строк корисного використання активів. Компанія визначила наступні строки корисного
використання для активів з права користування:
•

Актив з права користування будівлями та спорудами - від 15 до 20 років;

•

Актив з права користування транспортними засобами та іншим обладнанням - від 3 до 5 років.
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Якщо в кінці терміну оренди право власності на орендований актив переходить до Компанії або якщо первісна
вартість активу відображає виконання опціону на його покупку, актив амортизується протягом очікуваного строку
корисного використання. Активи з права користування також підлягають перевірці на предмет знецінення.
Зобов’язання з оренди
На дату початку дії оренди, Компанія визнає зобов’язання з оренди в сумі теперішньої вартості майбутніх платежів
з оренди протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані
платежі) за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів по оренді до отримання, змінні орендні платежі, які
залежать від індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості.
Орендні платежі також включають ціну виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що
Компанія виконає цей опціон, і виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відображає потенційне
виконання Компанією опціону на припинення оренди. Змінні орендні платежі, що не залежать від індексу або ставки,
визнаються як витрати (крім випадків, коли вони понесені для виробництва запасів) в тому періоді, в якому настає
подія або умова, що призводить до здійснення таких платежів.
При розрахунку теперішньої вартості майбутніх платежів з оренди, Компанія використовує середньозважену ставку
додаткових запозичень дійсну на дату початку дії оренди, якщо в договорі оренди чітко не зазначена відсоткова
ставка. Після первісного визнання, сума зобов’язань з оренди збільшується на суму амортизації відсотка та
зменшується на суму орендних платежів. Крім того, Компанія проводить переоцінку балансової вартості зобов'язань
з оренди в разі модифікації, зміни терміну оренди, зміни орендних платежів (наприклад, зміна майбутніх виплат,
обумовлених зміною індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів) або зміни оцінки
опціону на покупку базового активу.
Короткострокова оренда і оренда малоцінних активів
Компанія вирішила застосувати виключення для визнання оренди, які пропонує МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», а саме:
оренда малоцінних активів та короткострокова оренда (тобто оренда на термін до 12 місяців). Компанія визначила
критерій для малоцінних активів в сумі 6 тис. грн.
Відповідно, платежі за такими договорами оренди визнаються витратами у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід) на прямолінійній основі протягом строку дії договору оренди.
Оренда землі
Управлінський персонал вважає, що договори землекористування, що посвідчують право на використання землі
державної та комунальної власності, що не є власністю Компанії, не відповідають критеріям визнання договору
оренди відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», оскільки дані договори передбачають змінний орендний платіж. У
відповідних документах зазначено терміни права на використання землі у господарській діяльності. Розрахунок
податків здійснюється щорічно, виходячи із площі земель, нормативно-грошових оцінок та ставок податків із
дотриманням податкового законодавства.
Компанія як орендодавець
Оренда, за якою Компанія не передає всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на орендований актив,
класифікується як операційна оренда. Початкові прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної
оренди, включаються до балансової вартості активу та списуються протягом строку оренди пропорційно до доходу
від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді в якому вони були отримані.
Дивіденди
Дивіденди визнаються у зобов’язаннях і вираховуються з капіталу в тому періоді, в якому вони оголошені.
Дохід від договорів з клієнтами
Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли Компанія задовольняє зобов’язання щодо виконання,
передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт
отримує контроль над таким активом. Дохід від договорів з клієнтами визнається у сумі, що відображає компенсацію,
на яку Компанія очікує мати право в обмін на готову продукцію або товари, надані клієнтам. Компанія прийшла до
висновку, що в договорах з клієнтами вона виступає як принципал, оскільки вона контролює готову продукцію та
товари до моменту передачі їх клієнтам.
Компанія визначає, чи існують в договорі інші обіцянки, які представляють собою окремі зобов’язання до виконання
(наприклад, гарантії, призові бали, що надаються за програмою лояльності покупців), на які необхідно розподілити
частину ціни договору. При визначенні ціни Компанія бере до уваги вплив змінної компенсації, наявність істотного
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компонента фінансування, а також негрошову компенсацію та компенсацію, яка має бути сплачена клієнтові (при їх
наявності).
За наявності у договорі суттєвого компоненту фінансування, Компанія коригує обіцяну суму компенсації з метою
врахування часової вартості грошей. Для оцінки дисконтованої вартості, управлінський персонал використовує
ставку дисконтування на момент укладення договору. Для визначення ставки дисконтування використовується
вартість довгострокових кредитів за даними статистичної звітності банків України, розміщених на сайті НБУ. У
фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості
реалізації.
Дохід від реалізації визнається, коли контроль над активом, передається покупцеві, зазвичай після відвантаження
продукції.
Відповідно до умов договорів Компанія може нести витрати пов’язані із забезпеченням пакування та маркування
продукції, зокрема надання піддонів та тари для транспортування.
Дохід від надання послуг, що є основним видом діяльності або пов’язаним з основною діяльністю, визнається в
періоді надання таких послуг та відображається у складі чистого доходу від реалізації послуг. Дохід від надання
послуг, що не є основним видом діяльності, а також дохід від операційної оренди активів відображається у складі
інших операційних доходів.
Змінна компенсація
Якщо компенсація за договором включає в себе змінну компенсацію, Компанія оцінює суму компенсації, право на
яку вона отримає в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві. Змінна компенсація оцінюється в момент
укладення договору, і щодо її оцінки застосовується обмеження до тих пір, поки не буде найвищою мірою ймовірно,
що коли невизначеність, пов’язана зі змінною компенсацією, буде в основному вирішена, значного відновлення суми
визнаного кумулятивного доходу від звичайної діяльності не відбудеться.
Повернення реалізованої продукції від замовника можливе у випадку такого права відповідно до умов договірних
стосунків протягом обумовленого періоду. У випадку повернення продукції проводяться коригування доходів від
реалізації та собівартості реалізованої продукції. Договори з клієнтами не містять інших суттєвих змінних частин
винагороди (знижок тощо) та можливості негрошової компенсації.
Компанія вирішила застосувати практичний прийом, передбачений МСФЗ 15, та не виділяти фінансовий елемент з
суми компенсації, належної до сплати покупцями, оскільки термін договору не перевищує одного року.
Залишки за договорами
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це право Компанії на компенсацію, яке є безумовним (тобто щоб настала дата сплати
такої компенсації, необхідний лише плин часу). Облік дебіторської заборгованості більш детально описаний в
розділі Фінансові активи.
Договірний актив
Договірний актив – це право суб’єкта господарювання на компенсацію за товари та послуги, надані клієнту. Якщо
Компанія здійснює передачу готової продукції та товарів клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до того,
як настане дата сплати такої компенсації, Компанія відображає договір в обліку як договірний актив, за винятком
будь-яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. Договірні активи підлягають оцінці на предмет
знецінення.
Договірне зобов’язання
Договірне зобов’язання – це зобов’язання Компанії передати товари або послуги клієнту, за які Компанія отримала
компенсацію (або настав час сплати такої суми) від клієнта. Договірні зобов’язання визнаються у складі доходів,
коли Компанія виконує відповідне зобов’язання за договором (тобто передає контроль над відповідними товарами
або послугами покупцеві).
Фінансові доходи
До фінансових доходів відносяться процентні доходи, нараховані на залишки грошових коштів на депозитних,
розрахункових та інших рахунках, відкритих у банківських установах, а також процентні доходи при дисконтуванні
фінансових зобов’язань/активів.
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Процентні доходи визнаються при нарахуванні процентів з використанням номінальних процентних ставок, що
приблизно дорівнюють ринковим ставкам. Процентні доходи відображаються у складі фінансових доходів звіту про
фінансовий стан (звіту про сукупний дохід).
Податки
Поточний податок на прибуток
Податкові активи та зобов’язання по поточному податку на прибуток оцінюються у сумі, що очікується до
відшкодування від податкових органів чи до сплати податковим органам. Нарахування поточного податку на
прибуток Компанії здійснюється відповідно до податкового законодавства України та базується на
оподатковуваному доході та податкових витратах, відображених Компанією у податкових деклараціях. Керівництво
регулярно здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове
законодавство є об’єктом різних тлумачень і при необхідності створює забезпечення.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховується з використанням методу балансових зобов’язань шляхом
визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою
вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, крім наступних
випадків:
►

відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи
зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням бізнесу і не має під час здійснення жодного впливу ні на
обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і

►

відстрочене податкове зобов’язання пов’язане з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані компанії
і з часткою участі в спільних підприємствах, по яких Компанія має здатність контролювати визначення часу
сторнування тимчасової різниці та при цьому є ймовірним, що тимчасова різниця не буде сторнуватися
найближчим часом.

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, та
податковими збитками, коли існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо
використати такі тимчасові різниці, крім наступних випадків:
►

відстрочений податковий актив виникає в результаті первісного визнання активу чи зобов’язання в операції,
яка не є об’єднанням бізнесу та не впливає під час здійснення ні на обліковий, ні на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток); і

►

відстрочений податковий актив, пов’язаний з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані компанії і з
часткою участі в спільних підприємствах, визнається лише у тій мірі, в якій є значна ймовірність того, що
тимчасові різниці будуть сторновані найближчим часом та буде наявний оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути використані тимчасові різниці.

Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату та визнається тільки в
тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна
реалізувати відстрочений податковий актив. Невизнаний відстрочений податковий актив переоцінюється на кожну
дату звітності та визнається в тій мірі, в якій з’являється ймовірність, що майбутній оподатковуваний прибуток
дозволить використати такий актив.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання оцінюються за ставками податку, застосування яких очікується при
реалізації (використанні) активу або погашенні зобов’язання. Такі очікування базуються на ставках податку і
положеннях податкового законодавства, що вступили або практично вступили в дію до звітної дати.
Компанія проводить взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань тільки в
тому разі, якщо існує юридично закріплене право заліку поточних податкових активів в рахунок поточних податкових
зобов’язань; та відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відносяться до податку на
прибуток, що нараховується до сплати/відшкодування одним податковим органом.
Податок на додану вартість
Розрахунки по ПДВ, як у частині податкових зобов’язань так і у частині податкового кредиту, ведуться відповідно до
законодавства України.
Доходи, витрати, зобов’язання та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, окрім
наступних випадків:
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коли податок на додану вартість, що виникає при купівлі активів чи послуг, не відшкодовується податковими
органами, в такому випадку податок на додану вартість визнається у вартості придбання активу або як частина
витрат;
дебіторська та кредиторська заборгованості включають суму податку на додану вартість.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, якщо: Компанія має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок
минулої події; та ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і
виконання зобов'язання; та можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Якщо Компанія планує одержати
відшкодування деякої частини або всіх забезпечень, наприклад, за договором страхування, відшкодування
визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання відшкодування не підлягає сумніву.
Витрати, що відноситься до забезпечень відображаються звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)
за вирахуванням відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, забезпечення дисконтуються за
поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це може бути застосовано, ризики, характерні для
конкретного забезпечення. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення забезпечення з плином часу
визнається як витрати по фінансуванню.
Умовні зобов’язання
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності якщо немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов’язання та/або суму зобов’язання не можна
оцінити достатньо достовірно. Якщо можливість будь-якого вибуття при погашенні не є віддаленою, сума таких
умовних зобов’язань розкривається у фінансовій звітності.
Події після звітного періоду
Події після закінчення звітного періоду, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Компанії на кінець
звітного періоду (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події після закінчення звітного періоду, які
не є коригуючими подіями, розкриваються у Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.
6.

Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності

Нижче наводяться стандарти та тлумачення, які були випущені, але ще не набрали чинності на дату випуску
фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти та тлумачення з дати набрання ними
чинності, та очікується, що ці стандарти та зміни не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Компанії.

Стандарти та тлумачення
Поправка до МСФЗ 16 – «Знижки на оренду, пов’язані з Covid-19 – після 30 червня 2021 року»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 – «Посилання на концептуальні основи»
Поправки до МСФО (IAS) 16 – «Основні засоби: надходження до використання за
призначенням»
Поправки до МСФО (IAS) 37 – «Обтяжливі договори – затрати на виконання договору»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 – «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності» – дочірня компанія, яка вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової
звітності
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» – комісійна винагорода при
проведення «тесту 10%» у випадку закінчення визнання фінансового зобов’язання
Поправки до МСФО (IAS) 41 «Сільське господарство» – оподаткування при оцінці
справедливої вартості
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Класифікація зобов’язань як короткострокові чи довгострокові»
Поправки до МСФО (IAS) 8 – «Визначення бухгалтерських оцінок»
Поправки до МСФО (IAS) 1 та практичне застосування МСФЗ (2) – «Розкриття облікової
політики»
Поправки до МСФО (IAS) 12 – «Відстрочені податки, пов’язані з активами та
зобов’язаннями, що виникають у результаті однієї операції»
Щорічні вдосконалення МСФЗ, цикл 2018-2020 років

Дата набрання
чинності
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2022 року
1 січня 2023 року
1 січня 2023 року
1 січня 2023 року
1 січня 2023 року
1 січня 2022 року

24
Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
7.

Виправлення помилок у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю
попереднього року

Компанія виправляє суттєві помилки попереднього періоду шляхом ретроспективного перерахування, за винятком
випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо
неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька
відображених попередніх періодів, Компанія перераховує залишки активів, зобов’язань та власного капіталу для
найбільш раннього періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним
періодом).
Компанія готує третій Баланс «Звіт про фінансовий стан» на початок попереднього періоду додатково до
мінімальної порівняльної фінансової звітності, лише у випадку, якщо ретроспективне застосування,
ретроспективний перерахунок або перекласифікація мають суттєвий вплив на інформацію у Балансі «Звіті про
фінансовий стан» на початок попереднього періоду.
У разі, якщо розмір помилки, допущеної при складанні фінансової звітності за попередні періоди, несуттєвий,
виправлення проводиться шляхом зменшення (збільшення) доходів (витрат) поточного періоду та коригування
окремих об’єктів обліку, що належать до активів та зобов’язань.
У фінансовій звітності за 2021 рік, станом на 31 грудня 2020 року, Компанією здійснено перекласифікацію разових
виплат працівників при виході на пенсію відповідно до Колективного договору із забезпечень до зобов’язань, що
призвело до збільшення статті «Інші поточні зобов’язання » (рядок 1690 на суму 1 684 тис. грн при одночасному
зменшенні статті «Поточні забезпечення» (рядок 1660).
У фінансовій звітності за 2021 рік, станом на 31 грудня 2020 року, Компанією здійснено перекласифікацію
заборгованість за послуги із статті «Інші поточні зобов’язання» (рядок 1690) на суму 13 869 тис. грн при одночасному
збільшенні статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" (рядок 1615).
У фінансовій звітності за 2021 рік, в порівняльній інформації Компанією здійснено перекласифікацію витрат по
придбанню ліцензій за 2020 рік в сумі 3 585 тис. грн. зі статті "Адміністративних витрат" (рядок 2130) при
одночасному збільшенні статті "Інші операційні витрати" (рядок 2180).
Розбіжності між даними порівняльної інформації фінансової звітності за 2021 рік та показників фінансової звітності
за 2020 рік опублікованої раніше не мають впливу на фінансовий результат та структуру доходів і витрат Компанії,
а вищенаведені виправлення помилок попередніх періодів здійснено для можливості порівняти та зіставити дані
фінансової звітності станом на 31 грудня 2021 та 2020 років.
Виправлення помилок у фінансової звітності за 2021 рік у порівнянні з раніше опублікованою фінансовою звітністю
2020 року мали вплив на рядки Балансу (Звіту про фінансовий стан):

Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні забезпечення

Код
рядка

На 31 грудня 2020
року
(до коригувань)

Коригування
(збільшення "+",
зменшення "-")

На 31 грудня
2020 року
(скориговано)

1615

180 771

13 869

194 640

1660

1 684

(1 684)

-

Інші поточні зобов’язання

1690

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

2130
2180

17 516
(32 787)
(14 809)

(12 185)
3 585
(3 585)

5 331
(29 202)
(18 394)
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За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
8.

Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість (рядки 1010, 1005 та
1015)
31 грудня 2021
року

31 грудня 2020
року

Основні засоби, залишкова вартість (рядок 1010)

307 492

254 477

Незавершені капітальні інвестиції (рядок 1005):

64 235

45 007

90 052

70 824

(25 817)

(25 817)

51 864

54 088

423 591

353 572

Незавершені капітальні інвестиції (до знецінення)
Знецінення капітальних інвестицій
Інвестиційна нерухомість (рядок 1015)
Всього

Інформація про рух основних засобів, незавершених капітальних інвестицій та інвестиційної нерухомості за 20202021 роки представлена таким чином:

Первісна вартість
На 1 січня 2020
року
Надходження
Введення в
експлуатацію
Трансфер
Вибуття
На 31 грудня 2020
року
Надходження
Введення в
експлуатацію
Трансфер
Вибуття
На 31 грудня 2021
року
Накопичений знос
та знецінення
На 1 січня 2020
року
Нарахування зносу
Трансфер
Вибуття
На 31 грудня 2020
року
Нарахування зносу
Трансфер
Вибуття
На 31 грудня 2021
року

Інші
основні
засоби

Незаве
ршені
капітал
ьні
інвести
ції

Інвести
ційна
нерухо
мість

Всього

Земл
я

Будівлі
та
споруди

Машини
та
обладна
ння

9 585

134 511

216 773

6 460

40 515

34 109

77812

519765

-

21 818

20 578

-

5 715

84 826
(48111)

-

84 826
-

9 585

(10)
156 319

(5 928)
231 423

6 460

(1 294)
44 936

70 824

77 812

(7 232)
597 359

-

26 654

53 600

-

2 852

102 334
(83 106)

-

102 334
-

9 585

182 973

(1 597)
283 426

6 460

(3 557)
(152)
44 079

90 052

77 812

(3 557)
(1 749)
694 387

-

(36 279)

(102 382)

(4 008)

(31 578)

(25 817)

(21 501)

(221 565)

-

(5 125)

(4 732)
1 289
(35 021)

(2 223)

10
(41 394)

(843)
(4 851)

-

-

(16 376)
5 778
(112 980)

(25 817)

(23 724)

(29 299)
7 077
(243 787)

-

(6 401)
(47 795)

(18 555)
(131 535)

(727)
(5 578)

(2 659)
3 557
(34 123)

(25 817)

(2 224)
(25 948)

(30 566)
3 557
(270 796)

Трансп
ортні
засоби
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За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

Земля

Будівлі
та
споруди

Машини
та
обладнан
ня

Транспо
ртні
засоби

Інші
основні
засоби

Незаверше
ні
капітальні
інвестиції

Інвест
иційна
нерухо
мість

Всього

Залишкова вартість
На 31 грудня 2020
року

9 585

114 925

118 443

1 609

9 915

45 007

54 088

353 572

На 31 грудня 2021
року

9 585

135 178

151 891

882

9 956

64 235

51 864

423 591

В складі статті «Інші основні засоби» було відображено вартість інструментів, меблів та іншого обладнання.
Знецінені капітальні інвестиції
Станом на 31 грудня 2021 року капітальні інвестиції, представлені приміщеннями, з вартістю у сумі 25 817 тис. грн.
були знецінені у результаті зменшення корисності в минулих періодах (31 грудня 2020 року: 25 817 тис. грн.).
Повністю замортизовані основні засоби
Станом на 31 грудня 2021 року, основні засоби з первісною вартістю у сумі 72 137 тис. грн. були повністю
замортизовані, але використовувались Компанією (31 грудня 2020 року: 60 438 тис. грн).
Придбання основних засобів
2021 рік

9.

2020 рік
60 553

Придбання (виготовлення) основних засобів

7 732

Капітальне будівництво

94 602

24 273

Всього за рік

102 334

84 826

Запаси (рядок 1100)

Запаси включали наступне:

Сировина та матеріали
Запасні частини
Готова продукція
Інші запаси
Незавершене виробництво і напівфабрикати
Всього

31 грудня
2021 року

31 грудня 2020
року

100 747

76 188

10 341
7 426
1 340
134
119 988

5 765
3 331
1 109
36
86 430

Чиста вартість реалізації запасів, що є ж чистою сумою, яку Компанія очікує отримати від реалізації запасів, є
більшою, ніж балансова вартість запасів станом на 31 грудня 2021 та 2020 років.
Обсяг запасів формується під замовлення по виробництву продукції інших компаній групи Nestle. Компанія виступає
як виробник продукції на основі замовлень без права власності на торгові марки. За умовами договору, у разі, якщо
замовник припиняє замовлення до закінчення терміну дії договору за відсутності невиконання зобов’язань з боку
Компанії, або анулює замовлення, замовник компенсує фактичні витрати з придбання та утилізації запасів, які були
придбанні Компанією для виконання договірних стосунків, за винятком тих запасів, які відповідно до повідомлення
Компанії можуть бути використані для виробництва іншої продукції.
10. Дебіторська заборгованість (рядки 1125 та 1155)
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Дебіторська заборгованість включала наступне:

Торгова дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
(рядок 1125)
Інша дебіторська заборгованість (рядок 1155)
За вирахуванням: резерву під очікувані кредитні збитки (рядок 1125)
Всього

31 грудня
2021 року
387 750

31 грудня
2020 року
474 692

330
(4 446)
383 634

41
(4 973)
469 760

Торгова дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги є безпроцентною й, як правило,
погашається протягом 120 днів.
Станом на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включала
залишки до отримання від пов’язаних сторін у сумі 387 750 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 474 692 тис. грн.) (див.
примітку 16). Найбільша частка торгової дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги у розмірі
94,5 % станом на 31 грудня 2021 року (31 грудня 2020 року: 85,7%) припадає на ТОВ «Нестле Україна».
Резерв під очікувані кредитні збитки нараховувався на дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги, як основну статтю дебіторської заборгованості. При розрахунку резерву за кредитними операціям
ураховується ризик країни та покупця. Використовується встановлений міжнародний рейтинг, який підтверджений
у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній Mood’s. Більш детально про розрахунок резерву під
очікувані кредиті збитки описано у Примітці 5.
Нижче наведено інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за торговою дебіторською
заборгованістю з використанням матриці резерву очікуваних кредитних збитків:

31 грудня 2021року

Всього

Дебіторська заборгованість

387 750

Резерв очікуваних кредитних збитків
Відсоток очікуваних кредитних збитків

109 278

30-60

60-90

375

408

>90
6 014

4 428

3 131

1 289

4

2

2

1,15%

1,18%

1,05%

0,53%

0,04%

Всього

Дебіторська заборгованість

474 692

Відсоток очікуваних кредитних збитків

271 675

Днів прострочки
<30

1,14%

31 грудня 2020 року

Резерв очікуваних кредитних збитків

Не прострочена

Не прострочена
216 376

Днів прострочки
<30

30-60

60-90

>90

116 080

103 829

22 548

15 859

4 973

2 315

1 304

1 143

206

5

1,05%

1,07%

1,12%

1,10%

0,91%

0,03%

11. Грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1165)
Грошові кошти та їх еквіваленти включали:
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31 грудня
2021 року
Грошові кошти на поточних рахунках в банках
Інші грошові кошти
Резерв під очікувані кредитні збитки
Всього

8 130
(34)
8 096

31 грудня
2020 року
9 589
188
(41)
9 737

Станом на 31 грудня 2021 та 20120 років Компанія не розміщувала на депозитних рахунках коштів, але отримувала
доходи у вигляді процентів по залишках коштів на рахунках у національній валюті, відкритих у банківських
установах. Протягом 2021 року нараховано процентного доходу в сумі 2 тис. грн. (2020 рік: 14 тис. грн.).
12. Інші оборотні активи (рядки 1190 та 1170)
Станом на 31 грудня 2021 року інші оборотні активи складались з непідтвердженого ПДВ у сумі 7 163 тис. грн. (31
грудня 2020 року: 57 тис. грн.) та витрат майбутніх періодів у сумі 910 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 691 тис. грн.)

13. Власний капітал (рядки 1400, 1405 та 1410)
Станом на 31 грудня 2021 року зареєстрований статутний капітал Компанії становить 100 тис. грн. (31 грудня 2020
року: 100 тис. грн.). Статутний капітал Компанії повністю оплачений засновниками.
Станом на 31 грудня 2021 року емісійний дохід (різниця між ціною продажу та номінальною вартістю проданих акцій)
в розмірі 49 907 тис. відображено у складі статті 1410 (Додатковий капітал) (31 грудня 2020 року: 49 907 тис. грн.).
Розподіл дивідендів
Компанія не оголошувала виплати дивідендів за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років.

14. Довгострокові забезпечення (рядок 1515)
Згідно колективного договору, у випадку, якщо працівник припинить трудові відносини з Компанією протягом місяця
після досягнення пенсійного віку, Компанія виплачує працівникові одноразово суму в розмірі:
якщо стаж роботи в Компанії менше 10 років - 4 посадові оклади цього працівника;
якщо стаж роботи в Компанії від 10 до 15 років - 6 посадових окладів цього працівника;
якщо стаж роботи в Компанії від понад 15 років - 8 посадових окладів цього працівника.
Станом на 31 грудня 2021 року довгострокові та поточні забезпечення (рядок 1515 та рядок 1690, відповідно)
включають суми зобов’язань з разових виплат працівникам при виході на пенсію у розмірі 8 862 тис. грн. та 1 148
тис. грн., відповідно (31 грудня 2020 рік: 9 288 тис. грн. та 1 684 тис. грн. відповідно). Станом на 31 грудня 2021 року
загальна кількість учасників плану складала 673 колишніх і чинних працівників, враховуючи 6 пенсіонерів (31 грудня
2020 року: 698 працівників та 8 пенсіонерів, відповідно).
Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за планом, які визнані в звіті про сукупний дохід та суми зобов’язань
за планом які визнані в звіті про фінансовий стан.
Витрати за планом, за винятком витрат на відсотки, включено в адміністративні витрати; витрати на відсотки
включено до фінансових витрат.
Витрати за планом
Вартість поточних послуг
Витрати на відсотки

31 грудня

31 грудня

2021 року
590
707

2020 року
1 061
948

1 297

2 009

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

Визнано в звіті про фінансовий cтан
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За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

Довгострокова частина (включено в ряд.1515
балансу)

8 662

9 288

Поточна частина (включено в ряд.1660 балансу)

1 448

1 684

10 110

10 972

2021 рік

2020 рік

10 972

5 318

590
707
(1 631)
(528)

1 060
948
3 646

10 110

10 972

Зміни в теперішній вартості зобов’язань

Теперішня вартість зобов’язання за планом на 1
січня
Вартість поточних послуг
Витрати на відсотки
Виплати за планом
Актуарні збитки, визнані в іншому сукупному доході
Теперішня вартість зобов’язання за планом на 31
грудня

Компанія оцінює, що виплати за планом в 2022 році складуть 590 тис. грн.
Середня тривалість зобов’язання за встановленими виплатами за планом на дату 31 грудня 2021 року складала 19
років (31 грудня 2020 року: 20 років).
Основні припущення використані при визначенні зобов’язань по виплатах працівникам Компанії наведені нижче:
31 грудня
2021 року
Ставка дисконтування
Плинність кадрів
Очікуваний приріст заробітної плати

31 грудня
2020 року

11.5%
13-17.7%
8-10%

9,00%
12-18%
7-21%

Нижче наводиться кількісний аналіз чутливості для основних припущень станом на 31 грудня 2021 року:
Рівень чутливості
зростання на (+) зменшення
на (-) %
Ставка дисконтування

Зміна в очікуваннях ймовірності передчасного
виходу на пенсію

-1%
+1%
-10%
+10%
-1%
+1%

Зміна в очікуваннях ймовірності досягнення
працівником працездатного віку

-1%
+1%

Зміна в заробітній платі працівників

Вплив на теперішню
вартість зобов’язання
за планом
1 567
(1 288)
(1 169)
1 169

(184)
184
23
(117)

15. Торгова та інша кредиторська заборгованість (рядки 1615, 1620, 1630, 1635)
Торгова та інша кредиторська заборгованість представлені таким чином:
31 грудня

31 грудня
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
2021 року

2020 року

232 328

194 640

2 920
195
15
235 458

2 683
238
2
197 563

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615)
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 1620)
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці (1630)
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (рядок 1635)
Всього

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

За сировину та матеріали
За основні засоби
За інші матеріали та послуги
Всього

31 грудня
2021 року

31 грудня
2020 року

190 539
28 335
13 454
232 328

130 039
44 779
19 822
194 640

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 1620) включає:

Заборгованість з податку на прибуток (рядок 1621)
Плата за землю
Податок на нерухомість
Всього

31 грудня
2021 року
2 847
45
28
2 920

31 грудня
2020 року
2 674
9
2 683

На кредиторську заборгованість відсотки не нараховуються, і вона, як правило, погашається протягом 60 днів.
Станом на 31 грудня 2021 року, 31 грудня 2020 року кредиторська заборгованість Компанії була деномінована в
гривнях, доларах США та євро.

16. Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) представлені таким чином:

Нарахування інших виплат персоналу (преміювання)
Нарахування виплат відпусток персоналу
Короткострокова частина пенсійного забезпечення
Нарахування іншиx витрат i платежів
Всього

31 грудня
2021 року
2 711
1 988
1 448
46
6 193

31 грудня
2020 року
2427
1 220
1 684
5 331

17. Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язаними сторонами, зокрема, є підприємства, що знаходяться під контролем або суттєвим впливом кінцевих
власників Компанії, управлінський персонал Компанії та інші компанії та фізичні особи, що відповідають визначенню
пов’язаних сторін за МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони».
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Взаєморозрахунки Компанії з пов’язаними сторонами були наступними:

Активи
Компанії під спільним контролем кінцевих власників Компанії
Дебіторська заборгованість за продукцію та товари (1125)
Дебіторська заборгованість за надані послуги (1125)
Разом
Резерв під очікувані кредитні збитки (рядок 1125)
Всього (рядок 1125)
Всього

Зобов’язання
Компанії під спільним контролем кінцевих власників Компанії
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615)
Всього

31 грудня
2021 року

31 грудня 2020 року

384 597
2 907
387 504
(4 446)
383 058
383 058

470 133
4 285
474 418
(4 972)
469 446
469 446

31 грудня
2021 року

31 грудня 2020 року

8 183
8 183

3 295
3 295

Операції Компанії з пов’язаними сторонами включали наступне:
2021 рік

2020 рік

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000)

1 717 839

1 408 750

Інші операційні доходи (оренда, продаж виробничих запасів) (рядок 2120)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050)

30 376

28 116

(4 324)
(11 584)

(3 605)
(11 327)

(3 202)

(3 076)

(6 840)

(3 408)

(1 091)

(1 142)

(1 991)

-

Компанії під спільним контролем кінцевих власників Компанії

Закупівля сировини
Послуги зі зберігання
Витрати по підтвердженню відповідності продукції, стандартах якості
Адміністративні витрати (рядок 2130)
Послуги аутсорсингу у сфері фінансів та персоналу
Витрати на збут (рядок 2150)
Логістичні послуги
Інші операційні витрати (рядок 2180)
придбання ліцензій і дозволів
інше (придбання продукції, лізиг)
Закупівля основних засобів (рядок 1010)

(103)

-

(11 925)

(121)

Доходи та дебіторська заборгованість
Дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) складається з доходу від реалізації 1 717 839 тис. грн.
і становить 100% всього доходу Компанії у 2021 році (2020 рік: 1 408 750 тис. грн . - 100 %) (Примітка 19).
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року торгова дебіторська заборгованість пов’язаних сторін є
незабезпеченою і безпроцентною. Торгова дебіторська заборгованість, як правило, погашається грошовими
коштами в строк до 120 днів. Компанія може надавати відстрочку у погашенні торгової дебіторської заборгованості
від пов’язаних сторін понад узгоджені договірні терміни. Станом на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська
заборгованість у сумі 6 250 тис. грн. була прострочена більше 60 днів (31 грудня 2020 року: 38 407 тис. грн.). Станом
на 31 грудня 2021 року резерв під очікувані кредитні збитки за торговою та іншою дебіторською заборгованістю від
пов’язаних сторін становив 4 446 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 4 973 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року кредиторська заборгованість Компанії була деномінована в
гривнях, євро та доларах США та обліковувалась за номіналом.

18. Податок на прибуток (рядки 1045 та 2300)
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, були
представлені таким чином:
Витрати з поточного податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток за результатами попереднього
періоду (виправлення помилок)
Відcтрочений податковий дохід, що відноситься до тимчасових
різниць (рядок 1045)
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності (рядок
2300)

2021 рік
2 847
969

2020 рік
22 132

388

(588)

4 203

21 544

Узгодження між сумою доходу з податку на прибуток від звичайної діяльності та добутком бухгалтерського прибутку
до оподаткування і нормативної ставки податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня:

2021 рік
Прибуток до оподаткування
За нормативною ставкою податку на прибуток
(2021 року: 18%, 2020 року: 18%)
Витрати з податку на прибуток за результатами попереднього
періоду (виправлення помилок)
Вплив тимчасових різниць (витрати, визнані у фінансовому обліку,
але не визнані у податковому)
Ефект постійних різниць, що не оподатковуються та вираховуються
для цілей оподаткування
Витрати з податку на прибуток

10 229

2020 рік
111 744

1 841

20 114

969
(388)
1 781
4 203

588
842
21 544

Внаслідок певних відмінностей в правилах податкового обліку і бухгалтерського обліку за МСФЗ виникають
тимчасові різниці між балансовою вартістю деяких активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності та їх вартістю
для цілей визначення бази оподаткування.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Визнано у звіті Визнано у звіті
31 грудня 2020 про фінансові про сукупний 31 грудня 2021
результати
дохід
року
року
Відстрочені податкові активи,
які виникають із:
Інших поточних зобов’язань (і)
Дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, роботи, послуги (ii)
Забезпечення для відшкодування
наступних витрат (ііі)
Невизнані відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов’язання, які
виникають із:
Основних засобів (іv)
Відстрочені податкові зобов’язання
Чисті відстрочені податкові активи

1 615

(292)

-

1 323

907

(96)

-

811

1 975
4 497
(1 975)
2 522

(1 975)
(2 362)
1 975
(388)

(95)
(95)
(95)

(95)
2 039
2 039

(1)
(1)

-

-

(1)
(1)

2 521

(388)

(95)

2 038

Визнано у звіті Визнано у звіті
31 грудня 2019 про фінансові про сукупний 31 грудня 2020
року
результати
дохід
року
Відстрочені податкові активи,
які виникають із:
Інших поточних зобов’язань (і)
Дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, роботи, послуги (ii)
Забезпечення для відшкодування
наступних витрат (ііі)

985

630

−

1 616

400

507

−

907

Невизнані відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи

957
2 342
(957)
1 385

362
1 499
(1 018)
481

656
656
−
656

1975
4 498
(1 975)
2 522

Відстрочені податкові зобов’язання,
які виникають із:
Основних засобів (іv)
Відстрочені податкові зобов’язання

(108)
(108)

107
107

−
−

(1)
2 521

Чисті відстрочені податкові активи

1 277

588

656

2 521

Сутність тимчасових різниць наведена нижче:
(i)

Інші поточні зобов’язання – відмінності в періоді визнання зобов’язання;

(ii) Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - різниця через визнання резерву
очікуваних кредитних збитків у фінансовому обліку;
(iii) Забезпечення для відшкодування майбутніх наступних витрат – різниці, що виникають при
формуванні забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності (стаття 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України);
(iv) Основні засоби – різниці, що виникають при нарахуванні амортизації основних засобів відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності (стаття 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України).
19. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000)
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по договорах з клієнтами були представлені таким чином:
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Категорії
Тип товару або послуги
Кетчупи
Майонези
Заправки
Готові до споживання соуси (білі та червоні)
Кулінарні соуси
Гірчиці
Соуси «Нестле профешн»
Маринади
Салатні заправки
Всього доходів від реалізації по договорах з клієнтами

2021 рік

2 020 рік

545 761
624 544
134 717
163 821
100 116
101 430
26 914
15 386
5 150
1 717 839

507 478
373 585
210 800
125 983
80 090
66 695
20 550
18 188
5 381
1 408 750

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по договорах з клієнтами по географічному розмежуванні
були представлені таким чином:
Географічний регіон
Східна Європа (включаючи Україну)
Західна Європа
Азія
Північна Європа
Всього доходів від реалізації по договорах з клієнтами

2021 рік
1 601 620
86 007
25 440
4 772
1 717 839

2020 рік
1 323 424
63 065
17 171
5 090
1 408 750

20. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включала:
Сировина та матеріали
Заробітна плата та пов'язані нарахування
Амортизація необоротних активів
Послуги пакування та допоміжні роботи
Послуги зберігання товарно-матеріальних цінностей
Газ, електроенергія
Витрати на послуги по утриманню виробничих приміщень
Ремонт і технічне обслуговування необоротних активів
Витрати по підтвердженню відповідності продукції
Інші накладні виробничі витрати
Всього

2021 рік
1 444 242
140 847
24 630
2 190
11 584
10 906
13 900
5 024
4 606
9 183
1 667 112

2020 рік
1 089 062
102 720
21 240
4 222
11 584
7 420
6 955
4 081
3 334
25 938
1 276 556

21. Адміністративні витрати (рядок 2130)
Адміністративні витрати включали:
Професійні послуги
Заробітна плата і пов’язані нарахування
Амортизація основних засобів
Адміністративні витрати на пенсійне забезпечення
Послуги зв'язку
Відрядження працівників
Загальні корпоративні витрати
Інші адміністративні витрати
Всього

2021 рік
17 992
14 443
5 526
590
287
90
27
(397)
38 558

2020 рік
5 931
11 339
5 480
1061
277
84
13
5 017
29 202

22. Витрати на збут (рядок 2150)
Витрати на збут включали:
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Заробітна плата і пов’язані нарахування
Амортизація основних засобів
Витрати на пакувальні матеріали (піддони)
Транспортно-експедиційні послуги
Інші витрати на збут
Всього

2021 рік
2 008
1 759
491
85
3 680
8 023

2020 рік
1 997
1 808
368
81
1 936
6 191

23. Інші операційні витрати (рядок 2180)
Інші операційні витрати включали:
Придбання ліцензій і дозволів
Харчування працівників
Витрати на страхування
Недостачі та втрати від псування цінностей а
Зберігання, переробка, захоронення, утилізація відходів
Резерв під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю
Інші витрати
Всього

2021 рік
4 888
3 156
2 770
1 654
1 465
(533)
6 447
19 847

2020 рік
3 585
3 465
2 405
3 430
1 466
(40)
4 083
18 394

2021 рік
13 804
9 063
2 210
1 596
26 673

2020 рік
13 866
13 622
1 872
4 590
345
34 295

24. Інші операційні доходи (рядок 2120)
Інші операційні доходи включали:
Дохід від операційної оренди
Дохід від реалізації запасів, послуг
Інші доходи
Дохід від операційних курсових різниць
Дохід від реалізації необоротних активів
Всього

25. Фінансові витрати (рядок 2250)
Фінансові витрати у 2021 році включали фінансові витрати на пенсійне забезпечення у розмірі 707 тис. грн. (2020
рік: 948 тис. грн.).
26. Інші витрати (рядок 2270)
Інші витрати у 2021 році включали витрати від списання необоротних активів у розмірі 36 тис. грн. (2020 рік: 10 тис.
грн).

27. Операційні ризики, фактичні та умовні зобов’язання
Податкове та інше законодавство
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Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності
компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і
нормативних документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними
органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є
непоодинокими. Керівництво вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, що регулюють діяльність
Компанії, є правильною і Компанія дотрималась всіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством
податки були сплачені або нараховані.
У податковому законодавстві України передбачені деякі обмеження щодо трансфертного ціноутворення, а також
деякі інші обмеження при проведенні подібних торгових операцій з пов’язаними сторонами. Історичні торгові
операції Компанії можуть підпадати під дію цих правил трансфертного ціноутворення. Порядок ціноутворення навіть
між сторонами, які не є пов’язаними, може також підпадати під дію положень з трансферного ціноутворення. Діюче
українське законодавство з податку на прибуток підприємств не передбачає жодних виключень, якщо ціна продажу
суттєво відрізняється від ціни, що визначається на звичайних комерційних умовах. Крім цього, наразі нема
розробленої надійної методології кількісної оцінки обмежень у сфері трансфертного ціноутворення. Однак якщо
податкові органи виявлять факт недотримання цих правил, вони можуть вимагати провести коригування
трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування. Підтвердження та застосування суттєвих коригувань
трансфертного ціноутворення відповідними податковими органами в судовому порядку може мати негативний
вплив на звіт про сукупний дохід Компанії.
Водночас існує ризик того, що операції та правильність інтерпретацій, які не були оскаржені регулятивними
органами в минулому, будуть поставлені під сумнів в майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином
часу. Визначення сум та ймовірності негативних наслідків можливих незаявлених позовів не є доцільним.
Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює її
діяльність, і що Компанія нарахувала й сплатила усі необхідні податки. У випадках, коли порядок нарахування
податкових зобов’язань був недостатньо чітким, Компанія нараховувала податкові зобов’язання на основі оцінок
керівництва.
Керівництво Компанії оскаржило податкові повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Волинській області
від 23 жовтня 2021 на загальну суму 60 940 тис грн. Судові засідання тривають. Керівництво Компанії очікує, що
справа буде вирішена на користь Компанії.
28. Управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Компанії включають торгову та іншу дебіторську та кредиторську заборгованості,
грошові кошти. Управління фінансовими ризиками здійснює фінансова служба Компанії. Основними ризиками,
пов’язаними з фінансовими інструментами Компанії, є ризик ліквідності, валютний ризик та кредитний ризик.
Підходи до управління кожним із цих ризиків стисло викладені нижче.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності, який притаманний діяльності Компанії, виникає у разі недостатності ліквідних активів для
виконання зобов’язань, за якими настають терміни погашення. Для управління цим ризиком Компанія аналізує свої
активи та зобов’язання за строками погашення і планує грошові потоки залежно від очікуваних термінів виконання
зобов’язань за відповідними інструментами.
Компанія має доступ до достатньої кількості різних джерел фінансування, а заборгованість перед існуючими
кредиторами, що підлягає погашенню протягом 12 місяців, може бути пролонгована.
Концентрація ризику
Концентрація виникає, коли низка контрагентів займаються подібними видами діяльності чи діяльністю у тому
самому географічному регіоні або мають економічні особливості щодо їх здатності виконувати зобов’язання по
договору, на які однаковим чином впливають зміни в економічних, політичних чи інших умовах. Концентрації
вказують на відносну чутливість діяльності Компанії до подій, що впливають на певну галузь.
Щоб уникнути надмірної концентрації ризику, політики та процедури Компанії включають конкретні інструкції,
спрямовані на підтримку диверсифікованого портфеля. Виявлені концентрації кредитних ризиків контролюються та
відповідно регулюються.
У таблиці нижче представлені дані щодо термінів погашення фінансових зобов’язань Компанії на підставі договірних
недисконтованих платежів:
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31 грудня 2021 року

До 3 місяців

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (рядок 1615)
Кредиторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом (рядок 1620)
Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)
Всього

31 грудня 2020 року

Кредиторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом (рядок 1620)
Інші поточні зобов’язання (рядок 1690)
Всього

Від 1 до
3 років

Більше
3 років

Всього

232 328

-

-

-

232 328

2 920

-

-

-

2 920

46
235 294

6 147
6 147

-

-

6 193
241 441

До 3 місяців

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (рядок 1615)

Від 3 до
12 місяців

Від 3 до
12 місяців

Від 1 до
3 років

Більше
3 років

Всього

180 771

13 869

-

-

194 640

2 683

-

-

-

2 683

183 454

5 331
19 200

-

-

5 331
202 654

Валютний ризик
Компанія проводить свої операції переважно в наступних валютах: українська гривня, доларах США та євро.
Обмінні курси цих валют по відношенню до гривні, що встановлені Національним банком України, були
наступними:
Долар США
Євро
На 31 грудня 2021 року
Середній курс за 2021рік
На 31 грудня 2020 року
Середній курс за 2020 рік

27,2782
27,2862
28.2746
26.9575

Євро
31 грудня
2021 року
Грошові кошти та їхні
еквіваленти
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги

30,9226
32,3090
34.7396
30.7879

Долари США

31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

31 грудня 2020
року

146

88

240

744

1 832

-

138

833

2 072

146

138

Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги

1 473

946

169

-

Всього зобов’язань

1 473

946

169

-

Чиста валютна позиція

(640)

1126

(23)

138

Всього активів

-

Валютний ризик, який потенційно може мати найбільший вплив на фінансовий результат Компанії, пов’язаний із
наявністю торгової дебіторської заборгованості та поточними і довгостроковим зобов’язаннями. Процедури Компанії
з управління валютним ризиком включають постійний моніторинг динаміки валютних курсів на валютних ринках.
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У поданій нижче таблиці представлена чутливість фінансового результату до оподаткування Компанії до ймовірної
зміни обмінних курсів (у результаті змін у справедливій вартості монетарних активів і зобов’язань) при постійному
значенні всіх інших змінних.

Послаблення «+» /
зміцнення «-»
обмінного курсу

Збільшення/
(зменшення)
прибутку до
оподаткування

Збільшення/
(зменшення)
власного
капіталу

2021 рік
Зміна курсу валют: гривня / долар США
Зміна курсу валют: гривня / долар США

10%
(10%)

(62)
62

(62)
62

Зміна курсу валют: гривня / євро
Зміна курсу валют: гривня / євро

10%
(10%)

(1 978)
1978

(1 978)
1978

2020 рік
Зміна курсу валют: гривня / долар США
Зміна курсу валют: гривня / долар США

10%
(10%)

391
(391)

391
(391)

Зміна курсу валют: гривня / євро

10%

3 911

3 911

Зміна курсу валют: гривня / євро

(10%)

(3 911)

(3 911)

Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за
контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові інструменти, які зазнають кредитного ризику, в
основному включають грошові кошти та їх еквіваленти в банках та торгову дебіторську заборгованість. Станом на
31 грудня 2021 року максимальний кредитний ризик Компанії становив 4 481 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 5 014
тис. грн.).
Кредитний ризик Компанії, пов'язаний з невиконанням клієнтами своїх зобов’язань і обмежується балансовою
вартістю торгової дебіторської заборгованості та можливим порушенням діяльності Компанії внаслідок можливої
втрати важливих клієнтів. Компанія не вимагає застави за фінансовими активами.
Кредитний ризик Компанії, пов’язаний з грошовими коштами та їх еквівалентами, виникає у результаті
невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик дорівнює їх балансовій вартості на
звітну дату. Інвестиції тимчасово вільних грошових коштів здійснюються лише за рішенням керівництва Компанії
та тільки з ухваленими контрагентами в межах встановлених кредитних лімітів для кожного контрагента. Ліміти
встановлюються з метою мінімізації концентрації ризиків, і таким чином, зменшують фінансові збитки, що
виникають у результаті потенційного невиконання контрагентом своїх зобов’язань.
Інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за торговою та іншою дебіторською заборгованістю з
використанням матриці резерву очікуваних кредитних збитків наведено у Примітці 27.

Компанія здійснює моніторинг капіталу на основі співвідношення власних та залучених коштів. Компанія вважає і
торгову заборгованість та капітал першочерговими джерелами ресурсів капіталу. Коефіцієнт фінансового важелю
на кінець звітного періоду був представлений таким чином:
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