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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА 

 

Щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 
року  

 

Керівництво ПП «Оліяр» (далі - Підприємство) несе відповідальність за підготовку фінансової 
звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2019 

року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, 

що закінчився 31 грудня 2019 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(далі - МСФЗ). 

 

Під час підготовки фінансової звітності керівництво Підприємства відповідає за: 

 належний вибір та застосування облікової політики;  
 представлення інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її 

доцільність, достовірність, співставність та зрозумілість; 
 додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог МСФЗ є 

недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на 
фінансовий стан та фінансові показники діяльності Компанії; 

 здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі; 

 облік і розкриття в фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами; 
 бухгалтерський облік та розкриття в фінансовій звітності всіх наступних подій, які потребують 

коригування або розкриття; 
 розкриття всіх претензій, пов'язаних з попередніми або потенційними судовими процесами; 
 розкриття в фінансовій звітності всіх позик або гарантій від імені керівництва. 

 

Керівництво Підприємства також відповідає за: 
 

 створення, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього 
контролю; 

 ведення облікової документації у відповідності до законодавства та стандартів 
бухгалтерського обліку країни реєстрації Підприємства; 

 застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії; 
 виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень. 

 

Ця фінансова звітність станом на 31 грудня 2019 року підготовлена у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності і затверджена до випуску керівництвом Підприємства  29 травня 
2020 року 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Дана на фінансова звітність станом на і за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, відображає 
фінансову інформацію про діяльність ПП «Оліяр» (надалі Компанія). Компанія є дочірнім 
підприємством Демелс Сервіс Лімітед, що зареєстрована на Кіпрі, якій належить 100% долі участі 
в Компанії. Кінцевим власником є пані Ірина Залізна. 
Основним напрямком діяльності Компанії є виробництво рафінованої та нерафінованої 
соняшникової олії, соєвої і ріпакової олії, а також фасованої соняшникової олії.  
Компанія почала свою діяльність у 2003 році. 
Місцезнаходження виробничих потужностей Компанії: 81118, с. Ставчани, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., Україна. 

Станом на 31 грудня 2019року кількість працівників Компанії складала 559 чоловік, на 31 грудня 
2018 року -  481 чоловік, 01 січня 2018 року – 388 чоловік. 
Фінансова звітність за 2019 рік затверджена Керівництвом Компанії 29 травня 2020 року. 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ 
2.1. Основа підготовки фінансової звітності 

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 
Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2018 року відповідно до 
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».  
Перший повний комплект фінансової звітності, що підготовлений відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), поданий за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року у 
відповідності до МСФЗ 1 і містить звіти про фінансовий стан станом на 01 січня 2018 року, станом 
на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року, звіти про сукупні доходи за рік, що закінчився 31 
грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 
грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року, звіт про зміни у власному капіталі за вказані періоди та 
примітки, що включають порівняльну інформацію. 
Дана  фінансова звітність була підготовлена у відповідності з принципом оцінки по історичній 
вартості, за виключенням основних засобів, які оцінюються по справедливій вартості. 
Фінансова звітність представлена в українській гривні, яка є функціональною валютою Компанії, всі 
суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. Операції в валютах, відмінних від 
функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземній валюті. 
 

2.2.  Поправки, нові стандарти та тлумачення МСФЗ 

При підготовці фінансової звітності починаючи з 01 січня 2018 року Компанія достроково 
застосовувала всі стандарти МСФЗ, інтерпретації та поправки до них,  які вступили  в дію з 1 січня 
2019 року. 
Наступні стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації були випущені на дату затвердження 
цієї фінансової звітності, але не набрали чинності станом на 31 грудня 2019 року: 
 Вступають в силу для 

звітних періодів, що 
починаються з або 
після: 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації 
зобов’язань 

01 січня 2022 року 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» (новий стандарт). 01 січня 2021 року 

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка» щодо попередніх питань в контексті реформи IBOR 

01 січня 2020 року 

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» щодо уточнення ключового 
визначення бізнесу 

01 січня 2020 року 

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

01 січня 2020 року 

Поправки до посилань в Концептуальній основі фінансової звітності 01 січня 2020 року 
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Компанія очікує, що вступ в силу зазначених вище стандартів не матиме істотного впливу в 
майбутньому на річну фінансову звітність Компанії. 
 

2.3. Безперервність діяльності 
Фінансова звітність підготована на основі припущення безперервності діяльності, в рамках якого 
активи продаються і зобов'язання погашаються в ході звичайної діяльності. що дозволить 
забезпечити стабільне функціонування Компанії протягом більше одного року, починаючи зі звітної 
дати. Дана фінансова звітність не включає коригування, які необхідно буде внести у випадку, якщо 
Компанія не зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. 
 

2.4. Перше застосування МСФЗ 

Дата переходу на МСФЗ – 01 січня 2018 року. Компанія застосувала МСФЗ 1 «Перше 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ) під час підготовки цих перших 
фінансових звітів за МСФЗ. Вплив переходу на МСФЗ на Звіт про фінансовий стан, на Звіт про 
сукупний дохід та узгодження власного капіталу представлені в цьому розділі. 
Звірка капіталу Компанії на 01 січня 2018 року(дата переходу на МСФЗ). 
 

 

01.01.2018 
(згідно з 
П(с)БО) 

Виправлення 
помилок 

Коригування 
01.01.2018 

(згідно з 
МСФЗ) 

АКТИВИ     
Необоротні активи     
Основні засоби 790 183 - 556 243 1 346 426 
Нематеріальні активи 1 515 - - 1 515 

Довгострокова дебіторська заборгованість - 107 463 (73 304) 34 159 

Всього необоротних активів 791 698 107 463 482 939 1 382 100 

 
Поточні активи    

 

Запаси 600 197 - 2 600 199 
Торгова та інша дебіторська 
заборгованість 

395 106 - (4 767) 390 339 

Акредитив - - 10 719 10 719 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Витрати майбутніх періодів 
Інші оборотні активи 

32 073 
595 735 
147 445 

- 
(595 409) 

- 

(10 718) 
(326) 

(147 445) 

21 355 
- 
- 

Всього поточних активів 1 770 556 (595 409) (152 535) 1 022 612 

 
ВСЬОГО АКТИВІВ 2 562 254 (487 946) 330 404 

 
2 404 712 

     

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Власний капітал     
Статутний капітал 38 776 - - 38 776 
Нерозподілений прибуток (збиток) 80 318 500 127 335 160 915 605 

Всього власного капіталу 119 094 500 127 335 160 954 381 

     
Зобов’язання     
Довгострокові зобов’язання     
Кредити та позики 1 845 381 (1 312 945) - 532 436 
Відстрочені податкові зобов’язань  - - - - 

Всього довгострокових зобов’язань 1 845 381 (1 312 945)  532 436 

 
Поточні зобов’язання 

    

Кредити та позики 39 294 268 211 163 318 470 823 
Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 

557 939 56 661 (168 074) 446 526 

Зобов’язань з податку на прибуток 546 - - 546 

Всього поточних зобов’язань 597 779 324 872 (4 756) 917 895 

Всього зобов’язань 2 443 160 (988 073) (4 756) 1 450 331 

ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

2 562 254 (487 946) 330 404 2 404 712 
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Звірка капіталу Компанії на 31 грудня 2018 року. 

 

 

31.12.2018 
(згідно з 
П(с)БО) 

Виправлення 
помилок 

Коригування  31.12.2018 
(згідно з МСФЗ) 

АКТИВИ     
Необоротні активи     
Основні засоби 1 752 713 (345 146) 536 464 1 944 031 
Нематеріальні активи 3 972 - 109 4 081 

Всього необоротних активів 1 756 685 (345 146) 536 573 1 948 112 

 
Поточні активи 

    

Запаси 929 537 - - 929 537 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 298 064 - 249 807 547 871 
Акредитив - - 5 550 5 550 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Витрати майбутніх періодів 
Інша оборотні активи 

35 384 
410 

278 246 

- 
- 
- 

(5 550) 
(410) 

(278 246) 

29 834 
- 
- 

Всього поточних активів 1 541 641 - (28 849) 1 512 792 

 
ВСЬОГО АКТИВІВ 

3 298 326 (345 146) 507 724 3 460 904 

     
     

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Власний капітал     
Статутний капітал 38 776 - - 38 776 
Нерозподілений прибуток (збиток) 127 936 (401 021) 485 285 212 300 

Всього власного капіталу 166 712 (401 021) 485 285 251 076 

     
Зобов’язання     
Довгострокові зобов’язання     
Кредити та позики 2 619 514 (2 026 297) - 593 217 
Відстрочені податкові зобов’язань  - - 28 636 28 636 

Всього довгострокових зобов’язань 2 619 514 (2 026 297) 28 636 621 853 

 
Поточні зобов’язання 

    

Кредити та позики - 2 026 297 378 844 2 405 141 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 505 991 55 875 (385 141) 176 725 
Зобов’язань з податку на прибуток 6 109 - - 6 109 

Всього поточних зобов’язань 512 100 2 082 172 (6 297) 2 587 975 

Всього зобов’язань 3 131 614 55 875 22 339 3 209 828 

ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА 
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

3 298 326 (345 146) 507 724 3 460 904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                                                             ПП «ОЛІЯР» 
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

18 

 

Звірка іншого сукупного доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 

 

2018  
(згідно з 

П(с)БО 

Виправлення 
помилок 

Коригування 
2018  

(згідно з 
МСФЗ) 

Дохід від реалізації  3 817 054 - 38 234 3 855 288 

Собівартість реалізації (3 430 430) - (38 485) (3 468 915) 

Валовий прибуток 386 624 - (251) 386 373 

     

Витрати на збут (42 906) - (173) (43 079) 

Адміністративні витрати (25 667) - 862 (24 805) 

Інші операційні доходи (витрати), нетто 3 613 - (11 323) 
 

(535) 

(7 710) 

Прибуток (збиток) від операційних курсових 
різниць 

- - (535) 

Прибуток від операційної діяльності 321 664 - (11 420) 310 244 

Прибуток (збиток) від вибуття основних засобів 
- - (6 920) (6 920) 

Прибуток від неопераційних курсових різниць - 13 907 138 285 152 192 

Інші доходи (237 854) 250 262 (12 408)  - 

Фінансовий дохід 910 - 1 
- 

911 

Фінансові витрати (26 365) (55 062) (81 427) 

Фінансовий результат до оподаткування 58 355 209 107 107 538 375 000 

     

Витрати з податку на прибуток (12 044) (107 463) 43 994 (75 513) 

Прибуток за рік 46 311 101 644 151 532 299 487 

     

Інший сукупний дохід  - - - - 

Сукупний прибуток за рік 
46 311 101 644 151 532 299 487 

 

3. СТИСЛИЙ ОГЛЯД ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

3.1 Класифікація активів і зобов'язань на поточні / короткострокові і необоротні / 
довгострокові.  

У звіті про фінансовий стан Компанія представляє активи і зобов'язання на основі їх класифікації 
на поточні / короткострокові і необоротні / довгострокові. 
Актив є поточним, якщо: 

- він призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операційного циклу; 
- він утримується в основному з метою торгівлі; 
- його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного 
періоду;  
- 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. 

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

 його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу; 
 воно утримується в основному з метою торгівлі; 
 воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; 

або 

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

Компанія класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових. 
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Відкладені податкові активи і зобов'язання класифікуються як необоротні / довгострокові активи і 
зобов'язання 

3.2 Фінансові активи 

Первинне визнання й оцінювання 

Компанія класифікує фінансові активи за категоріями позики видані і дебіторська заборгованість, 
які складають в основному торгівельну та іншу дебіторську заборгованість. Фінансові активи 
включаються до складу поточних активів, за винятком активів з терміном погашення більше 12 
місяців після звітної дати. Такі активи класифікуються як необоротні активи. Керівництво приймає 
рішення про класифікацію фінансових активів при первісному визнанні і переглядає таку 
класифікацію на предмет доречності на кожну звітну дату. 
Всі фінансові активи початково визнаються за справедливою вартістю плюс понесені витрати на 
операцію. Позики і дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з 
фіксованими або обумовленими платежами. Дебіторська заборгованість включає торгову та іншу 
дебіторську заборгованість. Позики являють собою фінансові активи, що виникають в результаті 
надання коштів позичальнику. 
Подальше вимірювання 

Після первісного визнання фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, яка 
визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням знецінення. 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 
комісій або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на 
основі використання ефективної процентної ставки включається до складу фінансових доходів і 
витрат у звіті про сукупний дохід. Збитки, зумовлені знеціненням, визнаються в звіті про сукупний 
дохід у складі інших операційних витрат. 
Знецінення фінансових активів 

Компанія відображує оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за всіма позиками і іншим 
борговими фінансовими активами, які не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток.  
Очікувані кредитні збитки розраховуються як різниця між грошовими потоками, що належать 
Компанії відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які Компанія очікує отримати. 
Недоотримання потім дисконтується за ставкою, яка приблизно дорівнює первісній ефективній 
процентній ставці для даного активу. 
Припинення визнання фінансових активів 

Фінансові активи перестають визнаватись, якщо термін дії договірних прав на рух грошових коштів 
від фінансових активів закінчується, або Компанія передає всі істотні ризики та вигоди від 
володіння активами. 

3.3 Аванси  видані 
Передоплата відображається у звітності за первісною вартістю у сумах, що були сплачені, за 
вирахуванням ПДВ та резерву знецінення. Передоплата класифікується як довгострокова, якщо 
очікуваний термін отримання товарів або послуг, що відносяться до неї, перевищує один рік, або 
якщо передоплата відноситься до активу, який буде відображений в обліку як необоротний при 
первісному визнанні. Сума передоплати за придбання активу включається в його балансову 
вартість при отриманні Компанією контролю над цим активом і існує ймовірність, що майбутні 
економічні вигоди, пов'язані з ним, будуть отримані Компанією. Якщо є ознака того, що активи, 
товари або послуги, які стосуються передоплати, не будуть отримані, балансова вартість 
передоплати підлягає зменшенню і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку 
чи збитку за рік. 

3.4 Фінансові зобов’язання  
Первісне визнання та оцінка 

Усі фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю, а у випадках кредитів 
та запозичень за вирахуванням безпосередньо віднесених трансакційних витрат. 
Кредити та позики класифікуються як короткострокові зобов'язання, крім випадків, коли Компанія 
має право відстрочити зобов'язання принаймні на 12 місяців з дати звітності. 
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Подальше вимірювання 

Після первісного визнання процентні позики та запозичення згодом оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки 
відображаються у звіті про сукупний дохід, коли відбувається припинення визнання зобов'язань, а 
також за допомогою методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується 
з урахуванням будь-якої дисконту або премії на придбання та комісії або витрат, що є невід'ємною 
частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається 
до фінансових витрат у звіті про сукупні доходи.  
Припинення визнання 

Фінансові зобов’язання припиняються визнаватись у випадку закінчення терміну договірних 
зобов’язань, їх виконання чи розірвання договору.  
Взаємозалік 

Фінансові активи і зобов'язання згортаються, і в звіті про фінансовий стан відображається чиста 
величина тільки в тих випадках, коли існує юридично визначене право провести взаємозалік 
відображених сум, а також намір або зробити взаємозалік, або одночасно реалізувати актив і 
врегулювати зобов'язання. 

3.5 Аванси отримані 
Отримані аванси відображаються у сумах, що були отримані, за вирахуванням ПДВ. 

3.6 Операції та залишки на рахунках у іноземній валюті 
Операції в валютах, відмінних від функціональної валюти (іноземної валюти) суб'єкта 
господарювання, обліковуються за курсами, що діють на день здійснення операцій. Усі грошові 
активи та зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються за курсами валют, що 
склалися на кожну звітну дату. Немонетарні статті, що обліковуються за історичною вартістю, 
перераховуються за курсом, що склався на дату здійснення операції. Немонетарні статті, що 
обліковуються за справедливою вартістю, перераховуються за курсом, що склався на дату, коли 
була визначена остання справедлива вартість. Курсові різниці, що виникають унаслідок змін 
валютних курсів, визнаються у звіті про сукупний дохід. 

3.7 Основні засоби 

Основні засоби оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 
та/або накопичених збитків від знецінення, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка 
проводиться з достатньою періодичністю для того щоб забезпечити впевненість у тому, що 
справедлива вартість переоцінених активів істотно не відрізняється від їх балансової вартості, але 
не рідше ніж раз на 5 років. 
Збільшення балансової вартості основних засобів, що виникає внаслідок переоцінки, визнається в 
іншому сукупному прибутку і акумулюється у власному капіталі за статтею "Резерв переоцінки", 
крім тих випадків, коли таке збільшення визнається в прибутку чи збитку, якщо воно корегує 
раніше визнане в прибутку чи збитку зменшення від переоцінки цих же активів. Зменшення 
балансової вартості основних засобів відображається як зменшення резерву переоцінки, але в 
межах суми попередніх збільшень балансової вартості цих же активів. Вся решта суми зменшення 
балансової вартості активу відображається у звіті про сукупний дохід.  
Земля і об'єкти незавершеного будівництва не амортизуються.  
Амортизація інших об'єктів основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом 
строку корисного використання активу в такий спосіб: 
 

Група основних засобів                                                                 Строки корисного використання 

Будівлі і споруди                                                                                                                      20 - 80 років 

Машини, обладнання та транспортні засоби                                                                           5 -25 років 

Інше обладнання                                                                                                                       2 - 15 років 

 

Об'єкт основних засобів або будь-яка первісно визнана значна його частина списується при 
вибутті або коли отримання економічної вигоди не очікується від його використання або продажу. 
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Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від 
продажу та їх балансовою вартістю і включається до складу статті «Прибуток (збиток) від вибуття 
основних засобів». Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання 
переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. 
Незавершене будівництво включає в себе передоплати за основні засоби і витрати на основні 
засоби, будівництво та спорудження яких не завершено. Незавершене будівництво не підлягає 
амортизації до моменту, коли вони використовуються в господарській діяльності. 

3.8 Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною 
вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 
Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом протягом від 1 до 6 
років і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки зменшення корисності нематеріального 
активу. Термін і метод амортизації для нематеріального активу переглядаються як мінімум в кінці 
кожного звітного періоду. 
Визнання нематеріального активу припиняється при його вибутті (тобто на дату, на яку його 
одержувач набуває контроль), або коли від його використання або вибуття не очікується ніяких 
майбутніх економічних вигід. Прибуток або збиток, що виникають в результаті припинення 
визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та 
балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід. 

3.9  Запаси  
Оцінка запасів проводиться за методом середньозваженої вартості.  
Компанія періодично аналізує запаси, щоб визначити ознаки їх пошкоджень, старіння або 
неліквідності, або ознаки зниження чистої вартості реалізації, а також формує резерв знецінення 
під такі запаси. 

3.10 Визнання доходів 

Весь дохід від звичайних операцій, визнається як «Дохід від реалізації» у звіті про сукупний дохід. 
Усі інші доходи відображаються як «Інші операційні доходи». Дохід від реалізації та інші операційні 
доходи визнаються у звіті про сукупний дохід відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами». Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди, отриманої або 
той, що підлягає отриманню, від продажу товарів або надання послуг в ході звичайної діяльності. 
Дохід від реалізації визнається за вирахуванням ПДВ і знижок. 
Дохід від продажу продукції (товарів) визнається в момент переходу контролю на продукцію 
(товари), зазвичай в момент відвантаження продукції (товарів). Якщо Компанія бере на себе 
зобов'язання доставити продукцію (товари) до певного місця, дохід визнається на момент передачі 
продукції (товарів) покупцеві в пункті призначення. Компанія визнає дохід в момент, коли сума 
доходу може бути надійно визначена, і існує ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з 
операцією, будуть отримані. 
Дохід від реалізації послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були надані, 
виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється пропорційно частці фактично 
наданих послуг в загальному обсязі послуг, які повинні бути надані за договором. 
Терміни та визначення, представлені в МСФЗ 15 та застосовані Компанією під час підготовки цієї 
фінансової звітності, є наступними: 

- контрактний актив являє собою право на винагороду в обмін на товари та послуги, які 
Компанія передає клієнту, коли це право обумовлено чимось іншим, ніж час. Станом на 31 
грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року сума таких активів відображена в сумі торгової та 
іншої дебіторської заборгованості в звіті про фінансовий результат; 

- контрактне зобов’язання являє собою зобов’язання передати товари або послуги клієнтові, 
за які Компанія отримала від клієнта компенсацію (або настав строк сплати такої суми). 
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року такі зобов’язання відображаються у 
складі іншої кредиторської заборгованості і звіті про фінансовий стан як Аванси отримані. 
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Процентні доходи визнаються пропорційно протягом часу фінансування з використанням методу 
ефективної ставки відсотка. 

3.11 Оренда 

Компанія в якості орендаря 

Договори  оренди  відображаються, оцінюються і представлені відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 
«Оренда».  Компанія застосувала єдину облікову модель, відповідно до якої орендарі повинні 
відображати активи і зобов'язання за всіма договорами оренди. Орендні платежі, включені в оцінку 
орендного зобов'язання Компанії, як правило, включають тільки фіксовані платежі. 
Орендні платежі не включають змінні елементи, які залежать від зовнішніх факторів таких, як, 
наприклад, використання електроенергії. Змінні орендні платежі, не включені в первісну оцінку 
орендних зобов'язань, визнаються безпосередньо у звіті про прибутки і збитку. 
Орендні платежі дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в договорі оренди, 
якщо ця ставка може бути визначена, або ставки залучення додаткових позикових коштів 
Компанією. Кожен орендний платіж розподіляється між зобов'язанням і фінансовими витратами. 
Фінансові витрати відносяться на прибуток або збиток протягом терміну оренди з метою 
забезпечення постійної процентної ставки до залишку зобов'язання за кожен період. Актив у формі 
права користування амортизується лінійним методом протягом строку корисного використання 
активу або терміну оренди в залежності від того, який з них закінчиться раніше. 
Компанія не застосовує дані вимоги до короткострокової оренди чи оренди, за якою базовий актив 
є малоцінним. В такому випадку орендні платежі, пов’язані з такою орендою, визнаються як 
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.  
Компанія як орендодавець 

Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
активом, класифікується як операційна оренда. Орендний дохід враховується лінійним методом 
протягом терміну оренди і включається до складу операційних доходів. 

3.12 Гроші та їх еквіваленти  
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в банку, грошові кошти в касі, депозити 
на вимогу у фінансових установах, овердрафти, а також високоліквідні фінансові інструменти з 
низьким ступенем ризику та терміном дії не більше трьох місяців.  

3.13 Звіт про рух грошових коштів 

Компанія використовує прямий метод для відображення потоків грошових коштів від операційної 
діяльності. 

3.14 Статутний капітал 

Статутний капітал формується з внесків учасників Компанії. 

3.15 Податки  
Податок на прибуток 

Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства, які 
діють або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду. Доходи / (витрати) з податку на 
прибуток включають поточний і відстрочений податки і визнаються в прибутку чи збитку за рік, 
якщо тільки вони не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу в 
зв'язку з тим, що відносяться до операцій, що відображається також в складі іншого сукупного 
доходу або капіталу в тому ж або в будь-якому іншому звітному періоді. 
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або відшкодувати з 
бюджету стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. 
Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі оцінки, якщо фінансова звітність 
ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій. Податки, відмінні від 
податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат. 
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Відстрочений податок на прибуток розраховується балансовим методом в частині перенесеного 
на майбутні періоди податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою 
активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до 
виключення, існуючим для первісного визнання, відстрочені податки не визнаються для 
тимчасових різниць, що виникають при первісному визнанні активу або зобов'язання по операціях, 
не пов'язаних з об'єднаннями бізнесу, якщо такі не впливають ні на бухгалтерський, ні на 
оподатковуваний прибуток. 
Балансова величина відстроченого  податку розраховується за податковими ставками, які діють 
або по суті вступили в силу на кінець звітного періоду і застосування яких очікується в період 
відновлення тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди податкових 
збитків. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання Компанії 
відображаються у фінансовій звітності на нетто основі. Відстрочені податкові активи щодо 
тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються лише в тому 
випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка 
може бути зменшена на суму таких накопичених податкових збитків. 
 

Податок на додану вартість (ПДВ) 
В Україні, де сконцентровано більшість операцій Компанії, ПДВ стягується за двома ставками: 20% 
на внутрішні продажі та імпорт товарів, робіт і послуг та 0% на експорт товарів. Зобов'язання 
платника податків з ПДВ дорівнюють загальній сумі ПДВ, отриманої протягом звітного періоду, і 
виникає на найбільш ранню з дат: дати відвантаження товарів клієнту або дати отримання оплати 
від клієнтів, а для експортних операцій на дату митного оформлення товарів, що експортуються. 
Кредит з ПДВ - це сума, за якою платник податків має право на залік ПДВ за зобов'язанням в 
звітному періоді. Для внутрішніх і експортних операцій право на відшкодування суми ПДВ 
виникають при реєстрації податкової накладної, яка видається на більш ранню з дат: на дату 
оплати постачальнику або дати отримання товару. При визнанні знецінення дебіторської 
заборгованості збиток від знецінення відображається на повну суму заборгованості, включаючи 
ПДВ. ПДВ, що відшкодовується в грошовій формі державою, включається в активи Компанії. Всі 
інші активи і зобов'язання по ПДВ згортаються. 

3.16 Кредити та позики 

Кредити і позики спочатку визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням операційних 
витрат. Згодом, кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю; будь-яка різниця між 
доходами (за вирахуванням операційних витрат) і сумою погашення боргу відображається у звіті 
про сукупний дохід за період, в якому кредити і позики видаються, з використанням методу 
ефективної ставки відсотка. Кредити і позики класифікуються як короткострокові зобов'язання, 
якщо Компанія не має безумовного права відкласти оплату боргових зобов'язань мінімум на один 
рік після дати складання балансу. 
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом 
активу, який вимагає значного періоду часу для підготовки до його передбаченого використання 
або продажу, капіталізуються в складі вартості відповідних активів. Всі інші витрати на позики 
відносяться на витрати в періоді їх понесення. Витрати на позики складаються з відсотків та інших 
витрат, які підприємство несе в зв'язку із запозиченням коштів. 

3.17 Резерви майбутніх витрат і платежів 

Резерви майбутніх витрат і платежів є зобов'язаннями нефінансового характеру із невизначеним 
строком або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанія внаслідок певної події в минулому має 
юридично обґрунтовані або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з 
великим ступенем ймовірності буде потрібно відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, і 
величину зобов'язання можна оцінити в грошовому вираженні з достатнім ступенем надійності. 
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3.18 Виплати працівникам 

Нарахування заробітної плати, єдиних соціальних внесків, оплачуваної щорічної відпустки та 
відпустки через хворобу, премій, а також негрошових пільг проводиться в тому році, коли послуги, 
що визначають дані види винагороди, були надані співробітниками Компанії. Компанія не має 
будь-яких правових або тих, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов'язань по 
виплаті пенсій або аналогічних виплат, понад платежів за державним планом з встановленими 
внесками. Компанія сплачує обов'язкові внески до Пенсійного фонду України щодо своїх 
співробітників. Внески розраховуються як відсоток від поточної заробітної плати до вирахування 
податків і зборів, і відносяться на витрати в момент їх виникнення. 

3.19 Умовні активи і зобов'язання 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в примітках в тій мірі, в 
якій існує ймовірність, що Компанія отримає економічні вигоди. 
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються в 
примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що 
відображають економічні вигоди, є незначною. 

3.20 Пов'язані сторони і кінцева контролююча сторона 

Для цілей фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зі сторін (в тому числі 
фізична особа) має можливість контролювати або суттєво впливати на операційні та фінансові 
рішення Компанії. При розгляді будь-яких відносин, які можуть бути визначені як операції з 
пов'язаними сторонами береться до уваги зміст операції, а не тільки їх юридичну форму. 
 

4. ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ 

Підготовка фінансової інформації вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на 
розкриття суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, і розкриття інформації про умовні 
зобов'язання, в кінці звітного періоду. Однак, через невизначеність цих оцінок, фактична 
інформація, облікована у майбутніх періодах, може потребувати суттєвих коригувань.  
Облікова політика Компанії передбачає наступні припущення, застосування яких може призвести 
до суттєвого впливу на інформацію відображену у фінансовій звітності: 
Оцінка очікуваних кредитних збитків 

Оцінка очікуваних кредитних збитків - значне оцінюване значення, для отримання якого 
використовується методологія оцінки, моделі і вихідні дані. Деталі методології оцінки очікуваних 
кредитних збитків розкриті в Примітці 18. Компанія регулярно перевіряє і підтверджує моделі і 
вихідні дані для моделей з метою зниження розбіжностей між розрахунковими очікуваними 
кредитним збитками і фактичними кредитними збитками. 
Політика списання 

Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Компанія вичерпала всі практичні 
можливості по їх стягненню і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо 
стягнення таких активів. Визначення грошових потоків, за якими немає обґрунтованих очікувань 
щодо відшкодування, вимагає застосування суджень. Керівництво розглянуло наступні ознаки 
відсутності обґрунтованих очікувань щодо стягнення таких активів: прострочення дебіторської 
заборгованості понад 360 днів, процес ліквідації, процедура банкрутства, справедлива вартість 
забезпечення нижче витрат на стягнення або продовження заходів щодо примусового стягнення. 
Податкове законодавство 

Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розроблятися. Спірні правила і 
норми допускають можливість різних тлумачень. Керівництво вважає, що його інтерпретація є 
відповідною і надійною. 
Операції з пов'язаними сторонами 

В ході своєї звичайної діяльності Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами. Судження 
застосовується при визначенні здійснювалися такі операції за ринковими або неринковими 
ставками, при відсутності активного ринку для таких операцій.  
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Фінансові інструменти відображаються на момент отримання за справедливою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Облікова політика Компанії полягає в 
відображенні доходів і збитків від операцій з пов'язаними сторонами, крім об'єднання бізнесу або 
інвестиції в акціонерний капітал, в звіті про сукупний дохід. Підставою для судження є 
ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної 
процентної ставки. 
ПДВ до відшкодування 

Компанія у значній сумі здійснює експорт продукції, придбання, ремонт та будівництво основних 
засобів, тому ПДВ сплачений при придбанні основних засобів та послуг які підлягають капіталізації 
не може бути повністю компенсовано зобов'язаннями з ПДВ від продажу на внутрішньому ринку, і 
Компанія покладається на відшкодування ПДВ, яке здійснюється українськими державними 
податковими органами. Станом на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2018 року Компанія 
мала значне сальдо з ПДВ до відшкодування. Терміни врегулювання цієї заборгованості є 
невизначеними і залежать від наявності державних коштів і не перебуває під контролем 
Керівництва. Керівництво класифікувало заборгованість з ПДВ до відшкодування як оборотний 
актив, ґрунтуючись на очікуваннях, що даний актив буде відшкодовано протягом 12 місяців після 
звітної дати. 
Оцінка знецінення запасів 

На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку резерву по забезпечення товарно-
матеріальних запасів. Оцінка чистої можливої ціни реалізації товарно-матеріальних запасів 
ґрунтується на самому достовірному підтверджені, доступному в момент оцінки. Ці оцінки 
враховують коливання цін або витрат, що стосуються безпосередньо подій, що відбуваються на 
кінець кожного звітного періоду для підтвердження умов, існуючих в кінці звітного періоду. Зміни 
попиту та пропозицій на товари, будь-які наступні зміни цін або витрат можуть призвести до 
корегувань очікуваного резерву під знецінення товарно-матеріальних запасів. 
Справедлива вартість основних засобів 

Компанія оцінює усі основні засоби за справедливою вартістю. Для проведення переоцінок 
Компанія залучає зовнішніх незалежних оцінювачів. Оскільки більшість основних засобів Компанії 
є вузькоспеціалізованими, вони оцінюються за методом амортизованої вартості заміщення. 
 

5. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

Дохід від реалізації за рік, що закінчився 31 грудня, складався з:   

 
 

2019 2018 
Дохід від продажу готової продукції 
Дохід від реалізації послуг 
Дохід від реалізації товарів 

3 478 048        
23 846       

187 635 

3 664 661 
13 157 

177 470     

Всього дохід від реалізації 3 689 529 3 855 288        
 

Дохід від продажу готової продукції  та товарів  представлений наступним чином: 

 
2019 2018 

Виручка від реалізації олії соняшникової рафінованої наливом 
Виручка від реалізації олії соняшникової нерафінованої наливом 
Виручка від реалізації олії соняшникової фасованої  
Виручка від реалізації олії ріпакової нерафінованої 
Виручка від реалізації соняшникової шроту 
Виручка від реалізації соєвого шроту  
Виручка від реалізації ріпакового шроту 
Виручка від реалізації соєвої олії 
Виручка від реалізації лушпиння соняшникового 
Виручка від реалізації інших товарів 

782 464  
750 084 
510 522 
639 716 
304 124 
273 220 
189 801 
126 659 
17 569 
71 524 

815 229 
892 220 
592 867 
614 693 
369 263     
143 616 
203 138 
67 937 
46 295 
96 873  

Всього дохід від продажу   3 665 683 3 842 131 
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Дохід Компанії за основними географічними сегментами представлений наступним чином: 
 

  2019 2018 

Європа 1 923 762  - 

Україна 1 293 447 3 855 288        

СНД 312 240  - 

Азія 150 833  -  

США  9 247  - 

Всього дохід від реалізації 3 689 529 3 855 288        

 

6. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Собівартість реалізації за рік, що закінчився 31 грудня, складалась з: 
 

 2019 2018 

Сировина та витратні матеріали 
Вартість реалізованого товару 
Амортизаційні витрати 
Транспортні послуги 
Електроенергія та комунальні послуги 
Зарплата і нарахування на заробітну плату 
Інші витрати 
Зміни в готовій продукції 

(2 747 981)       
(178 315)        
(117 735) 

      (86 598) 
      (57 937) 
      (27 891) 
      (10 535) 
      (27 903) 

     (3 074 900) 
(160 823) 

(83 579) 
(70 992) 
(59 075) 
(17 544) 
(12 452) 

10 450 

Всього собівартість реалізації (3 254 895) (3 468 915) 

 

7. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних елементів 

 2019 2018 

Транспортні послуги 
Роялті 
Амортизаційні витрати 
Зарплата і нарахування на заробітну плату 
Маркетингові  та рекламні послуги 
Витрати на лабораторний аналіз і сертифікацію продукції 
Інші витрати 

(148 550) 
(13 231) 
(8 034) 
(7 325) 
(6 302) 
 (3 224) 
 (1 361) 

(28 538) 
- 

(6 124) 
(1 277) 
(4 443) 
 (1 311) 
 (1 385) 

Всього витрати на збут (188 027)  (43 079) 

 

8. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних елементів : 
 

  2019 2018 

Зарплата і нарахування на заробітну плату (41 551) (15 451) 

Амортизаційні витрати (4 195) (3 187) 

Послуги банків (3 240) (1 862) 

Професійні та інформаційно-консультаційні послуги   (2 117) (1 355) 

Ремонти і витрати на матеріали (1 581) (703) 

Витрати на страхування (1 065) (813) 

Місцеві податки  (960) (796) 

Інші витрати (1 574) (638) 

Всього адміністративні витрати (56 283)  (24 805) 
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9. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ) 
Інші операційні доходи/(витрати) за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних 
елементів: 
 2019 2018 

Штрафи отримані 
Дохід від оренди 
Відновлення раніше списаних активів 
Списання кредиторської заборгованості 
Інші прибутки 

577 
374 
369    
224 

-  

818 
962 

2 119 
388 

2 

 Всього інших операційних доходів  1 544  4 289 

Витрати на благодійність 
Амортизація основних засобів, переданих в операційну оренду 
Знецінення дебіторської заборгованості 
Інші нарахування ПДВ 
Знецінення авансів виданих 
Пеня та штрафи 
Інші витрати 

(322) 
(278) 
(271) 
(172) 

(86) 
(77) 

 (976) 

(245) 
- 

(5 534) 
(1 829) 
(3 190) 

(357) 
(844) 

Всього інших операційних витрат (2 182) (11 999) 

Всього інші операційні доходи (витрати), нетто (638)  (7 710) 

 

10. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД КУРСОВОЇ РІЗНИЦІ 
Прибуток (збиток) від курсової різниці за рік, що закінчився 31 грудня, складався з наступних 
елементів:  
 2019 2018 

Кредити та позики 
Заборгованість за відсотками нарахованими 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

10 239  
20 361  

(10 013) 
192 

(5 028) 

151 408 
784 

- 
1 138 

(1 673) 

Всього прибуток від курсових різниць 15 751   151 657 

 

11. ІНШІ ДОХОДИ 

Інші доходи за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних елементів: 

  2019 2018 

Дохід від списання заборгованості за нарахованими відсотками 
за користування кредитами та позиками 

5 549 - 

Всього інші доходи 5 549 - 
 

У вересні 2019 року було підписано Договір прощення боргу до Договору позики, за яким  
позичальник звільняє ПП «Оліяр» від сплати грошових коштів – процентів, нарахованих за 
користування позикою, у розмірі 5 549 тис. грн. 
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12. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Фінансові витрати та доходи за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних елементів: 

  2019 2018 

Дохід з відсотків за поточними рахунками у банках 2 233 694 
Дохід з відсотків за депозитними рахунками у банках 495 217 

Всього фінансові доходи 2 728 911 

Сума дисконту від визнання довгострокової дебіторської 
заборгованості за амортизованою вартістю 

(38 662) - 

Відсотки нараховані за кредитами та позиками (33 918) (77 792) 

Інші витрати по обслуговуванню кредитів (2 992) (3 635) 

Всього фінансові витрати (75 572)  (81 427) 

 

13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Витрати з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних елементів: 
 
 2019 2018 

Податок на прибуток 
Відстрочений податок на прибуток 

(27 326) 
2 427 

(12 718) 
(62 795) 

Всього витрати з податку на прибуток, що вказані в звіті про 
сукупний дохід 

(24 899) (75 513) 

Витрати з податку на прибуток  обчислені шляхом застосування ставки  податку на прибуток  до  
прибутку  до  оподаткування: 

 2019 2018 
Фінансовий результат до оподаткування 138 329 375 000 

Ставка податку на прибуток 18% 18% 

Теоретичний податок на прибуток 

Вплив від: 
Витрат, що не враховуються при визначенні оподаткованого 
прибутку 

24 899 

 

- 

67 500 

 

8 013 

Всього витрати з податку на прибуток 24 899 75 513 

 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на звітну дату представлено наступним 
чином: 

 На 
31.12.2019 

Визнано у 
складі 

прибутку 
та збитку 

На 
31.12.2018 

Визнано у 
складі 

прибутку 
та збитку На 01.01.2018 

Накопичені збитки та витрати - - - (107 113) 107 113 

Торгова та інша дебіторська 
заборгованість 

837 (1 042) 1 879 1 529 350 

Всього відстрочені 
податкові активи 

837 (1 042) 1 879 (105 584) 107 463 

Основні засоби (27 046) 3 469 (30 515) 42 789 (73 304) 

Всього відстрочені 
податкові зобов'язання 

(27 046) 3 469 (30 515) 42 789 (73 304) 

Всього відстрочені 
податкові активи 
(зобов'язання), нетто 

(26 209) 2 427 (28 636) (62 795) 34 159 
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14. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Зміни основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня:  

 
Земля, 

будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання  

Транспортні 
засоби 

Інші Капітальні 
інвестиції 

Всього 

Первісна вартість 
      

На 01.01.2018 394 374 385 187 10 839 1 936 554 090 1 346 426 

Надходження 173 675 45 889 5 523 1 217 317 678 543 982 

Капіталізація 
процентів 

27 299 2 217 - - 7 694 37 211 

Капіталізація 
курсових різниць 

114 976 917 8 - - 115 901 

Вибуття (75) (911) - (189) (6 486) (7 661) 

Трансфер 239 036 130 186 - 1 222 (370 443) - 

На 31.12.2018 949 285  563 485  16 370  4 186 502 533 2 035 859  

Надходження 
Капіталізація 
процентів 
Капіталізація 
курсових різниць 
Вибуття 
Трансфер  

- 
 

26 855  
 

(115 901) 
- 

145 868 

7 925 
 

-  
 

- 
(4 652) 

366 594 

15 534 
 

- 
 

- 
(323)   

15 

1 925 
 

- 
 

- 
(123) 

- 

95 255 
 

1 145 
 

- 
(316) 

(512 477) 

120 639 
 

28 000  
 

(115 901) 
(5 414) 

- 

На 31.12.2019 1 006 107 933 352 31 596 5 988 86 140 2 063 183 
 

Накопичена 
амортизація 

      

На 01.01.2018 - - - - - - 

Нарахування (20 749) (64 953) (5 293) (1 254) - (92 249) 

Вибуття - 298 - 123 - 421 

На 31.12.2018 (20 749) (64 655) (5 293) (1 131) -   (91 828) 

Нарахування 
Вибуття 

(33 274) 
-   

(89 761) 
1 046 

(4 848) 
314 

(1 202) 
113  

-   
-   

(129 085) 
1 473 

На 31.12.2019 (54 023) (153 370) (9 827) (2 220) -   (219 440) 

Балансова 
вартість 

      

На 01.01.2018 394 374 385 187 10 839 1 936 554 090 1 346 426 

На 31.12.2018 928 536 498 830 11 077 3 054 502 533 1 944 031 

На 31.12.2019 952 084 779 982 21 769 3 768 86 140 1 843 743  

 

Станом на 31 грудня 2019 первісна вартість повністю замортизованих активів була включена до 
складу основних засобів в розмірі 2 748 тис. грн ( 31 грудня 2018 р: 2 448 тис. грн, на 01 січня 2018: 
0 тис. грн). 

Станом на 31 грудня 2019 року, об'єкти основних засобів з чистою балансовою вартістю на суму   
890 839 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 676 596 тис. грн., на 01 січня 2018 року: 422 748 тис. грн) 
були закладені в якості забезпечення за позиками Компанії. 
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала невиплачених зобов'язань щодо укладених 
контрактів на поставку основних засобів  у сумі 2 407 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 1 016 тис. грн) 
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15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Зміни нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня: 
 

  
Всього 

Первісна вартість   

На 01.01.2018  1 515 

Надходження  3 207 

На 31.12.2018   4 722  

Надходження  842 

На 31.12.2019   5 564 

   

Накопичена амортизація   

На 01.01.2018  - 

Нарахування  (641) 

На 31.12.2018   (641)   

Нарахування  (1 157) 

На 31.12.2019   (1 798) 

   

Балансова вартість   

На 01.01.2018  1 515 

На 31.12.2018   4 081  

На 31.12.2019   3 766 

 

16. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
Станом на звітну дату довгострокова дебіторська  заборгованість складається з таких позицій: 
 
  Прим. 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Довгострокова заборгованість по позиках 
(справедлива вартість)  66 423 - - 

Сума дисконту від визнання 
довгострокової дебіторської 
заборгованості за амортизованою 
вартістю 

12 (38 662) - - 

Всього довгострокова дебіторська 
заборгованість за амортизованою 
вартістю 

 
27 761 - - 

 

17. ЗАПАСИ 

Станом на звітну дату запаси складалися із таких позицій: 
   31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Сировина та допоміжні матеріали  
Готова продукція 
Пакувальні матеріали 
Інші запаси 

 

1 097 064 
173 931 
11 682 
65 404 

626 231  
201 834 

7 315  
94 157 

330 759 
191 384 

6 468 
71 588 

Всього запаси   1 348 081 929 537 600 199 

 

Запаси на суму 496 006 тис. грн. (31 грудня 2018: 124 870 тис. грн., 01 січня 2018 року: 163 786 тис. 
грн.) були передані в заставу в якості забезпечення по позиках Компанії. 
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18. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом на звітну дату торгова та інша дебіторська заборгованість  
складалась із таких позицій: 
 Прим. 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Торгова дебіторська заборгованість 
Очікувані кредитні збитки під торгову 
дебіторську заборгованість 
Інша фінансова дебіторська заборгованість 
Очікувані кредитні збитки під іншу 
фінансову дебіторську заборгованість 

 

136 932  
(960) 

 
154 355 
(2 177) 

78 431  
(5 144) 

 
259 117 
(2 400) 

32 121 
(2 075) 

 
144 396 

- 
 

Всього фінансова дебіторська 
заборгованість 

  
288 150 330 004 174 442 

Аванси видані          
ПДВ до відшкодування    
Заборгованість за податками та іншими 
платежами 

 

67 505 
337 155 

64 

18 009 
199 710 

148 

42 460 
173 403 

34 

Всього торгова та інша дебіторська 
заборгованість 

 
692 874 547 871 390 339 

 

Станом на 31 грудня 2019 року торгова дебіторська заборгованість від п’яти найбільших дебіторів 
Компанії склала 78 444 тис. грн. або 57 % (31 грудня 2018 року: 53 156 тис. грн. або 64%, та на 01 
січня 2018 року: 20 442 тис. грн. або 64%) 
Торгова дебіторська заборгованість від  третіх  осіб є безвідсотковою  і  надається на умовах 
кредиту на 10-60 днів. 

Податок на додану вартість до відшкодування, що представляє суми, що підлягають сплаті чи 
сплачені постачальникам, підлягає відшкодуванню від податкових органів шляхом заліку ПДВ, що 
підлягає сплаті у відношенні податкових зобов'язань Компанії або шляхом прямого отримання 
грошових коштів від податкових органів. Керівництво періодично  аналізує можливість 
відшкодування балансу ПДВ і вважає, що він відшкодовується протягом одного року. 
Протягом 2019 року, сума відшкодування ПДВ податковими органами склала 361 926 тис. грн. 
(протягом 2018 року: 57 051 тис. грн). 
Торгова та інша дебіторська заборгованість відображається за вирахуванням резерву під очікувані 
кредитні збитки.  
 

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки за рік, що закінчився 31 грудня: 
   Всього 

Резерв на знецінення на 01.01.2018  (2 075) 

Зміна очікуваних кредитних збитків 
Використання резерву 

                                      (5 534) 
65 

Резерв на знецінення на 31.12.2018                 (7 544) 

Зміна очікуваних кредитних збитків 
Використання резерву 

                                          (197) 
4 604 

Резерв на знецінення на 31.12.2019   (3 137) 
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Аналіз торгової та іншої фінансової дебіторської заборгованості за строками погашення: 
 

 На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 01.01.2018 

 Торгова 
дебіторська 
заборгова-
ність 

Інша 
фінансова 
дебіторська 
заборгова-
ність 

Торгова 
дебіторська 
заборгова-
ність 

Інша 
фінансова 
дебіторська 
заборгова-
ність 

Торгова  
дебіторська  
заборгова-
ність 

Інша 
фінансова 
дебіторська 
заборгова-
ність 

Не прострочена 
та не знецінена 

125 109 152 073 34 781 256 717 17 424 144 396 

Всього 
прострочена, 
але не 
знецінена 

10 863 105 38 506 - 12 622 - 

до 30 днів 9 424 5 36 144 - 11 864 - 

від 31 до 90 днів 1 030 4 2 362 - 583 - 

від 91 до 180 
днів 

18 5 - - 72 - 

більше 180 днів 391 91 - - 103 - 

Всього 
прострочена та 
знецінена 

960 2 177 5 144 2 400 
 

2 075 - 

е прострочена 187 - 48 - 22 - 

до 30 днів 18 - 96 - 36 - 

від 31 до 90 днів 19 - 98 - 28 - 

від 91 до 180 
днів 

- - - - 14 - 

більше 180 днів 736 2 177 4 902 2 400 1 975 - 

Ставка 
очікуваних 
кредитних 
збитків 

1% 1% 7% 1% 6% 0% 

не прострочена 0,15% 0,00% 0,14% 0,00% 0,13% 0,00% 

до 30 днів 0,19% 0,00% 0,26% 0,00% 0,30% 0,00% 

від 31 до 90 днів 1,79% 0,00% 3,98% 0,00% 4,58% 0,00% 

від 91 до 180 
днів 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,28% 0,00% 

більше 180 днів 65,28% 95,99% 100,00% 100,00% 95,04% 0,00% 

За вирахуванням 
резерву на 
знецінення 

(960) (2 177) (5 144) (2 400) (2 075) - 

Всього 
фінансова 
дебіторська 
заборгованість 

135 972 152 178 73 287 256 717 30 046 144 396 

 

19. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Станом на звітну дату грошові кошти та їх еквіваленти складалися із таких позицій: 
 

   31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Поточний рахунок 
Депозити до 3 місяців 

 
19 829  

-  
29 824 

10 
7 254 

14 101 

Всього грошові кошти та їх еквіваленти   19 829  29 834  21 355 

 

Згідно договору на придбання послуг по проектуванню, виготовленню та монтажу обладнання 
Компанія відкрила акредитив. Балансова вартість акредитива станом на 31 грудня 2018 року 
склала 5 550 тис. грн.( на 01 січня 2018 року 10 719 тис. грн.). Акредитив був погашений в лютому 
2019 року .   
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20. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал формується з внесків Учасників Компанії. На 31 грудня 2019 статутний капітал 
Компанії склав 1 491 289 тис. грн. (на 31 грудня 2018 року та на 01 січня 2018 року: 38 776 тис. 
грн.). У грудні 2019 року  Компанія  уклала додаткову угоду  про припинення зобов’язання з 
повернення позики материнській компанії в розмірі 1 452 513  тис. грн   шляхом  зарахування  
вказаної суми в статутний капітал  ПП «Оліяр» (Примітка 21). Статутний  капітал є повністю 
сплачений. Інформація щодо частки материнської компанії та Кінцевого власника представлена в 
Примітці 1.  
 

21. КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ 

Станом на звітну дату кредити та позики 
включали: 
 

Прим. 
31.12.2019 31.12.2018 

 
 

01.01.2018 

Довгострокові кредити банків 
Поточна частина довгострокових кредитів 
банків 

Позики від материнської компанії 

 

393 535   
(233 743) 

 
- 

715 382 
(122 165) 

 
-   

135 076 
- 
 

397 360 

Всього довгострокові позики   159 792  593 217  532 436 

Короткострокові кредити банків 
Позики від материнської компанії 
Позики від пов`язаних сторін 
Поточна частина довгострокових кредитів 
банків 

 

951 288 
- 

571 622  
233 743  

389 974  
1 422 623   

470 379  
122 165   

202 836 
- 

267 987 
- 

Всього короткострокові позики   1 756 653  2 405 141  470 823 

Всього позики   1 916 445  2 998 358  1 003 259 

 

Основні умови позик були такими:  

  Валюта 
Ставка 

відсотка 
Строк 

погашення 31.12.2019 31.12.2018 
 

01.01.2018 

 
Банк 1 ОТП 
Банк 1 ОТП 
Банк 2 Південний 
Банк 2 Південний 
Банк 3 Аваль 
Банк 3 Аваль 
Позики від 
материнської 
компанії 

EUR 
USD 
EUR 
USD 
EUR 
USD 

 
USD 

4,5% 
4,5% 
6,8% 
6,8% 
4,0% 
4,9% 

 
1,0% 

12.03.2021 
12.03.2021 
09.07.2020 
09.07.2020 
30.08.2023 
30.08.2023 

 
15.07.2033 

30 385 
16 581  
49 556  
87 781  

144 319  
64 913 

 
- 

65 648  
34 887  
93 480 

196 563 
220 468  
104 336 

 
- 

 
- 
- 

101 395 
33 681 

- 
- 
 

397 360 
 

Всього       393 535  715 382  532 436 

Поточна частина 
довгострокових 
кредитів банків       

(233 743) (122 165) - 

Всього 
довгострокові 
позики 

           
159 792 593 217  

 
532 436 
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Валю-

та 

Ставка 
відсот-

ка 

Строк 
погашення 

на 
31.12.2019 

Строк 
погашення 

на 
31.12.2018 

Строк 
погашення 

на 
01.01.2018 

31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Банк 1 Креді 
Агріколь 

EUR 4,5% 31.01.2020 30.09.2019 30.09.2018 221 945 264 575 97 723 

Банк 2 Південний  USD 6,75% 09.07.2020 - - 226 677 - - 

Банк 2 Південний USD 5,8% - - 31.05.2018 - - 39 294 

Банк 3 ОТП  EUR 4,0% 05.06.2020  - 93 111 -  

Банк 4 Аваль USD 4,5% - - 05.11.2018 - - 65 818 

Банк 4 Аваль USD 4,85% 28.02.2020 31.12.2019  16 580 69 221 - 

Банк 4 Аваль EUR 4,0% 28.02.2020 31.12.2019  154 569 56 178 - 

Банк 5 Альфа EUR 5,0% 28.02.2020 -  238 406 - - 

Позики від 
материнської 
компанії 

USD 1,0% - 20.12.2019  - 1 422 622 - 

Позики від 
пов`язаних 
сторін  

USD 3,5% - 01.09.2019 15.11.2017 - 49 673 60 457 

Позики від 
пов`язаних 
сторін  

EUR 3,5% - 01.09.2019 15.11.2017 - 41 863 44 214 

Позики від 
пов`язаних 
сторін  

UAH 0,0% На вимогу На вимогу На вимогу 571 622 378 844 163 317 

Всього      1 522 910 2 282 976 470 823 

Поточна 
частина 
довгострокових 
кредитів банків 

     

233 743 122 165 - 

Всього 
короткострокові 
позики 

     

1 756 653 2 405 141 470 823 

 

У грудні 2018 року були суттєво переглянуті умови надання довгострокової позики від 
материнської компанії. Строки погашення були скорочені з липня 2033 року до грудня 2019 року. 
Ефект від модифікації в сумі 1 002 792 тис. грн. визнано як ефект від операцій з власниками та 
відображено у складі нерозподіленого прибутку у звіті про зміни в капіталі. У грудні 2019 року  
Компанія  уклала додаткову угоду  про припинення   зобов’язання з повернення позики 
материнській компанії в розмірі 1 452 513  тис. грн   шляхом  зарахування  вказаної суми в 
статутний капітал  ПП «Оліяр» . 
Забезпечення за банківськими кредитами. Відсотки кредити і позики були забезпечені наступним 
чином:  

 Прим. 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Основні засоби 

Запаси 

14 

17 

890 839 

496 006 

676 596  

124 870 

422 748 

163 786 

Всього   1 386 845 801 466 586 534 
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У наведеній нижче таблиці докладно розшифровано рух зобов’язань Компанії, пов’язаних з 
фінансовою діяльністю, за рік що закінчився 31 грудня: 

   Всього 

На 01 січня 2018 року  1 003 259 

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності   

Надходження від отриманих позик  2 513 325 

Погашення позик  (1 540 574) 

   

Негрошові операції  1 022 348 

На 31 грудня 2018 року  2 998 358 

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності   

Надходження від отриманих позик  1 768 751  

Погашення позик  (1 262 263) 

   

Негрошові операції:   (1 588 401) 

На 31 грудня 2019 року   1 916 445   

 

22. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом на звітну дату торгова та інша кредиторська заборгованість складалася із таких позицій: 
 

 Прим. 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Торгова кредиторська заборгованість 
Зобов'язання по відсоткам нарахованим 

 
63 165  
76 252 

64 438  
76 244  

380 492 
58 592 

Всього фінансові зобов'язання   139 417  140 682 439 084 

Аванси отримані 
Зобов'язання по оплаті праці 
Інші податки до сплати 
Забезпечення виплат невикористаних 
відпусток 

 

19 654  
5 512 
1 332 
2 378  

31 799  
2 675  

589  
980  

6 164 
814 
173 
291 

Всього торгова та інша кредиторська 
заборгованість 

  
168 293  176 725 

 
446 526 

Станом на 31  грудня 2019 р. торгова кредиторська заборгованість від п’яти найбільших кредиторів 
Компанії склала  43 935  тис. грн. або 70 %   (31 грудня 2018 року: 31 757 тис. грн. або 49%, на 01 
січня 2018 року 354 432 тис. грн. або 93%). 

 

23. ЗАЛИШКИ І ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо знаходяться під загальним контролем або якщо одна 
сторона має можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив або спільний контроль 
над іншою стороною при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної 
можливої пов'язаної сторони, особлива увага надається змісту відносин, а не лише їх юридичній 
формі. 
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Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня представлені таким 
чином: 

  Прим. 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Активи 
Торгова дебіторська заборгованість 
Інша фінансова дебіторська 
заборгованість 
Аванси видані 

 

 
18 
18 
18 

 
52 518 

110 902 
- 

 
14 496  

256 771 
- 

 
1 933 

143 957 
9 648 

   163 420 271 267 155 538 

Зобов'язання 
Позики від материнської компанії 
Кредити та позики 
Торгова кредиторська заборгованість 
Заборгованість по відсоткам 
нарахованим 
Аванси отримані 

 

 
21 
21 
22 
22 
 

22 

 
- 

(571 622) 
(37 807) 
(74 011) 

 
- 

 
(1 422 622)   

(470 380) 
(12 847) 
(75 258) 

 
(29 919) 

 
- 

(267 988) 
(340 330) 

(58 592) 
 

(4 586) 

   (683 440 ) (2 011 026) (671 496) 

 
 

Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня представлені таким чином: 
 

 
 

Прим. 2019 
 

2018 
Дохід від продажу готової продукції та товарів  
Дохід від реалізації послуг 
Дохід від списання заборгованості за нарахованими 
відсотками за користування кредитами та позиками 
Інший операційний дохід 
Адміністративні витрати 
Закупівля товарів 
Транспортні послуги 
Роялті 
Нарахування (сторно) резерву на знецінення дебіторської 
заборгованості 

5 
5 

11 
 
9 
6 
 
7 
7 

1 012 188 
900  

5 549 
 

234 
- 

( 6 591) 
(110 647) 

(13 231) 
30  

2 910 097 
2 250 

- 
 

762 
(3 046) 

(242 392) 
(26 127) 

- 
2 346 

    

Операції з фінансування 
позики надані пов'язаним сторонам 
повернуто пов'язаними сторонами 
позики отримані від пов'язаних сторін 
повернуто пов'язаним сторонам 

  
(386 966) 

532 833  
620 614 

(509 659) 

 
(1 196 924)  

1 081 764 
691 963 

(488 050) 

Умови угод з пов'язаними сторонами. Балансові залишки на кінець року не є забезпеченими, в 
основному є процентними, і оплата за них проводиться грошовими коштами. Оцінка резерву 
очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості від пов'язаних сторін проводиться 
кожен звітний рік за допомогою аналізу фінансового становища пов'язаної сторони та ринку, на 
якому вона функціонує. 
Виплати ключовому управлінському персоналу 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, винагорода ключового управлінського персоналу у 
складі 23 осіб (31 грудня 2018: 12 осіб), включаючи заробітну плату, дискреційні премії та інші 
короткострокові винагороди склала 36 757 тис. грн (2018: 11 352 тис. грн) 
Надання гарантій або забезпечень 

Станом на 31 грудня 2019 року та станом на 31 грудня 2018 року частина забезпечених кредитних 
договорів з українськими банками були особисто гарантованими Бенефіціарним власником. Крім 
того, кілька позик від українських банків були забезпечені ТОВ «Транс-Сервіс-1». 
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24. УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Умови здійснення господарської діяльності в Україні 
Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні останнім часом, 
тривала у 2019 році та призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності 
фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації 
національної валюти по відношенню до основних іноземних валют. 
У 2014-2019 роках Україна перебувала у стані політичних та економічних потрясінь. Автономна 
Республіка Крим була фактично анексована Російською Федерацією. Україна також сильно 
постраждала в результаті розгортання сепаратистських рухів і розвалу системи правопорядку в 
Луганській та Донецькій областях. У 2014-2019 роках політичні та економічні відносини між 
Україною та Російською Федерацією залишалися напруженими, що призвело до суттєвого 
скорочення торгово-економічного співробітництва. 
В 2019 році середній рівень інфляції склав 4,1% (2018: 9,8%). Економіка України продовжувала 
відновлення від наслідків економічної та політичної кризи попередніх років, що вплинуло на 
помірне зростання ВВП в 2019 році на 3,3% (2018: 3,4%) та стабілізацію національної валюти. У 
міжнародній торгівлі економіка України демонструвала переорієнтацію співпраці на ринки країн-

членів Європейського Союзу у спосіб, що є результатом впровадження взаємних торгових 
обмежень встановлених між Україною та Російською Федерацією. 
З метою подальшого розвитку бізнес-середовища в Україні, Національний Банк України (НБУ) зняв 
обмеження з обов’язкового продажу валютної виручки. Обмеження, яке зобов’язувало 
підприємства продавати валютну виручку було скасовано, починаючи з 20 червня 2019 року 

В рамках проведення валютної лібералізації Національний Банк України (НБУ) збільшив термін 
розрахунків за валютними операціями з експорту та імпорту зі 120 до 365 днів та скасував 
обмеження на репатріацію дивідендів починаючи з липня 2019 року. 
Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай 
складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес 
Компанії. 
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також 
те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. 
Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної 
діяльності та розвитку Компанії. 
Податкове законодавство 

Українські податкові органи все частіше спрямовують свою увагу на бізнес-співтовариство. В 
результаті, українська податкове середовище схильне до частих змін і непослідовного 
застосування, тлумачення. Недотримання українських законів і правил може призвести до 
застосування суворих санкцій та пені. 
У той же час існує ризик того, що операції та інтерпретації, які в минулому не оскаржувалися, 
можуть бути оскаржені податковими органами в майбутньому. Податкові органи мають право 
перевіряти податкові періоди протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних 
обставин перевірка може стосуватися більш тривалі періоди. Однак цей ризик значно зменшується 
з плином часу. Неможливо визначити суму претензій або ймовірність будь-якого несприятливого 
результату за судовими позовами, які можуть мати місце. 
Станом на 31 грудня 2019 року Керівництво Компанії вважає, що воно виконує всі вимоги 
відповідних законів і що підхід Компанії до податкових питань не буде оскаржений. У цій  
фінансовій звітності резерв під податкові зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року та станом на 
31 грудня 2018 року не був нарахований. 

Трансфертне ціноутворення 

Компанія здійснює  операції, які потенційно можуть бути об’єктом українського законодавства 
щодо трансфертного ціноутворення («ТЦ»). Станом на 31 грудня 2019 року Керівництво Компанії 
вважає, що воно відповідає концепції інтерпретації відповідних законів і що ставлення Компанії до 
податкових питань буде підтримано. 
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Керівництво вважає, що Компанія дотримується вимог ТЦ. Оскільки практика впровадження нових 
правил трансфертного ціноутворення ще не розроблена, і формулювання деяких положень може 
піддаватися різним тлумаченням, неможливо достовірно оцінити можливий ефект при оскарженні 
підходів до трансферного ціноутворення Компанії з боку податкових органів. 

Судові позови 

Протягом 2019 року Компанія брала участь у ряді судових розглядів (як в якості позивача, так і 
відповідача), що виникають в ході звичайної господарської діяльності. Станом на 31 грудня 2019 
року та станом на 31 грудня 2018 року забезпечення під майбутні виплати за даними судовими 
справами  не створювалося.  
 

25. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Функція управління ризиками Компанії здійснюється щодо фінансових, операційних та юридичних 
ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентної ставки 
та ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Головною метою управління фінансовими 
ризиками є визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів. 
Управління операційним та юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функціонування 
внутрішньої політики та процедур Компанії з метою мінімізації цих ризиків. Управління ризиками 
здійснюється Керівництвом Компанії на підставі політики, затвердженої власниками. В рамках 
даної політики Керівництво визначає, оцінює і пропонує методи управління ризиками для їх 
мінімізації. 
Кредитний ризик 

Компанії властивий кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона за фінансовим 
інструментом принесе фінансовий збиток іншій стороні, так як не зможе виконати своє 
зобов'язання.  
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Компанію на значну концентрацію кредитного 
ризику, складаються головним чином з грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої 
дебіторської заборгованості.  
Грошові кошти розміщені у фінансових установах, які, як вважається, мають мінімальний ризик 
дефолту під час дії депозиту.  
Керівництво використовує кредитну політику на місцях, кредитний ризик контролюється на 
постійній основі. Кредитна оцінка проводиться по всіх замовників, які вимагають кредит на певну 
суму. Велика частина продажів Компанії проводиться тільки покупцям з відповідною кредитною 
історією або на умовах передоплати. Санкціонують обмеження визначаються для рівня кредитного 
ризику. Значні операції затверджуються керівництвом Компанії. Компанія не вимагає застави щодо 
своїх фінансових активів. 
Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку на 
індивідуальній основі, і на основі історичного збору статистики, Керівництво Компанії вважає, що 
немає істотного ризику збитків понад суму очікуваних кредитних збитків, визнаних щодо 
фінансових активів. 
Максимальний розмір схильності Компанії до кредитного ризику за класами активів обмежений 
балансовою вартістю фінансових активів в звіті про фінансовий стан. Керівництво Компанії 
розглядає аналіз за строками дебіторської заборгованості і стежить за простроченою 
заборгованістю. Тому керівництво вважає за доцільне надати інформацію про терміни 
прострочення та іншу інформацію про кредитний ризик, як описано в Примітці 18. 

Керівництво використовує кредитну політику на місцях, кредитний ризик контролюється на 
постійній основі. Кредитна оцінка проводиться по усім замовникам, які потребують кредит на певну 
суму. Більша частина продажів Компанії проводиться тільки покупцям з відповідною кредитною 
історією або на умовах передоплати. Штрафні обмеження визначаються для рівня кредитного 
ризику. Значні операції затверджуються Керівництвом Компанії.  
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Ринковий ризик 

Компанія може бути об'єктом впливу ринкових ризиків. Ринковий ризик являє собою ризик того, що 
зміни ринкових цін, обмінних курсів іноземних валют і процентних ставок вплинуть на прибуток 
Компанії або вартість наявних у неї фінансових інструментів. Керівництво встановлює ліміти щодо 
сум прийнятного ризику і контролює їх дотримання на щоденній основі. Однак застосування 
даного підходу не може запобігти збиткам понад даних лімітів у випадку більш суттєвих змін на 
ринку. 
Валютний ризик 

Відносно валютного ризику керівництво встановлює обмеження за рівнем ризику по кожній валюті і 
в цілому. Моніторинг зазначених позицій здійснюється на постійній основі. 
 

У таблиці нижче представлений ризик Компанії щодо зміни обмінного курсу валют станом на 
кінець звітного періоду: 

    31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Фінансові активи   335 740 365 675  206 629 

UAH   241 785 360 125 195 890 

USD  40 993 - 20 

EUR   52 962 5 550  10 719 

Фінансові зобов'язання   (2 055 862) (3 139 039) (2 487 077) 

UAH   (645 595) (436 953) (540 980) 

USD  (474 950) (1 950 362) (1 699 584) 

EUR  (935 317) (751 724)   (246 513) 

Чиста позиція   (1 720 122) (2 773 364) (2 280 448) 

 

У наступній таблиці представлена чутливість прибутку і збитку та власних коштів в результаті 
можливих змін обмінних курсів, які використовуються на кінець звітного періоду по відношенню до 
функціональної валюти Компанії, а всі інші змінні показники залишаються незмінними: 
 

  (укріплення) Послаблення 

  

  

Вплив на 
прибуток/ 

(збиток) 

Вплив на 
прибуток/ 

(збиток) 
На 01.01.2018     

USD (укріплення)/ послаблення на 10%  169 956 (169 956) 

EUR (укріплення)/ послаблення на 10%   23 579 (23 579) 

Всього  193 535 (193 535) 

На 31.12.2018     

USD (укріплення)/ послаблення на 10%  195 036 (195 036) 

EUR (укріплення)/ послаблення на 10%   74 617 (74 617) 

Всього  269 653 (269 653) 

На 31.12.2019     

USD (укріплення)/ послаблення на 10%   43 396 (43 396) 

EUR (укріплення)/ послаблення на 10%  88 236 (88 236) 

Всього   131 632 (131 632) 
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Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності - це ризик який виникає, коли строки погашення активів і зобов'язань не 
збігаються. Розбіжність даних позицій потенційно підвищує прибутковість, але може також 
збільшити ризик виникнення збитків. Компанія використовує процедури з метою мінімізації втрат, 
такі як підтримка достатньої кількості грошових коштів та інших високоліквідних активів та 
наявність в своєму розпорядженні достатньої кількості відкритих кредитних ліній. Керівництво 
здійснює моніторинг щомісячних прогнозів грошових потоків Компанії.  
Керівництво Компанії аналізує терміни активів і дати погашення своїх зобов'язань і планує 
ліквідність залежно від очікуваного погашення різних інструментів.  
Компанія прагне підтримувати стійку базу фінансування, в першу чергу, що складається з торгової 
та іншої кредиторської заборгованості та позик. Компанія інвестує кошти в ліквідні активи, для 
того, щоб мати можливість швидко і без труднощів виконати зобов'язання. Керівництво вважає, що 
грошова ліквідність портфеля і банківських депозитів може бути реалізована в грошовій формі з 
метою задоволення непередбачених вимог по ліквідності. Позиція і вплив ризику ліквідності 
контролюється і регулярно тестується керівництвом Компанії за різноманітними сценаріями, що 
охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови. 
У таблицях нижче наведені зобов’язання на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 01 січня 
2018 року за їх строками погашення. Суми, розкриті у таблиці, являють собою контрактні 
недисконтовані потоки грошових коштів, в тому числі валові кредитні зобов’язання і кредиторську 
заборгованість. Такі недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум, відображених у звіті про 
фінансовий стан, тому що сума в порівняльному звіті про фінансовий стан заснована на 
дисконтованих грошових потоках. Коли сума до виплати не є фіксованою, сума в таблиці 
визначається виходячи з умов, існуючих на кінець звітного періоду. Валютні виплати 
перераховуються з використанням обмінного курсу на кінець звітного періоду. 
Аналіз за строками погашення зобов’язань станом на 31 грудня 2019 року виглядає наступним 
чином: 

  

  Прим. До 
запитання 

Від 1 до 
12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 
років 

Більше 
5 років 

Всього 

Кредити та позики   21      

 Тіло    571 622 1 185 031 159 792 - 1 916 445 

 Відсотки   76 252 26 061 22 815 - 125 128 

Торгова кредиторська 
заборгованість 

  
22 

63 165 - - - 63 165 

Всього майбутні 
виплати, включаючи 
майбутні виплати 
відсотків 

  

 

711 039 1 211 092 182 607 - 2 104 738 

 

Аналіз за строками погашення зобов’язань станом на 31 грудня 2018 року виглядає наступним 
чином: 

  

  Прим 
До 

запитання 
Від 1 до 12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 
років 

Більше 
5 років 

Всього 

Кредити та позики   21      

 Тіло    378 844 2 026 297 593 217 - 2 998 358 

 Відсотки   26 651 61 629 33 594 - 121 874 

Торгова кредиторська 
заборгованість 

  
22 

64 438 - - - 64 438 

Всього майбутні 
виплати, включаючи 
майбутні виплати 
відсотків 

  

 

469 933 2 087 926 626 811 - 3 184 670 
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Аналіз за строками погашення зобов’язань станом на 01 січня 2018 року виглядає наступним 
чином: 

  

  Прим 
До 

запитання 
Від 1 до 12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 
років 

Більше 5 
років 

Всього 

Кредити та позики   21      

 Тіло    267 988 202 835 135 076 397 360 1 003 259 

 Відсотки   2 793 27 477 71 573 1 199 759 1 301 602 

Торгова кредиторська 
заборгованість 

  
22 

380 492 - - - 380 492 

Всього майбутні 
виплати, включаючи 
майбутні виплати 
відсотків 

  

 

651 273 230 312 206 649 1 597 119 2 685 353 

 

 

26. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Компанія розглядає заборгованість і статутний капітал як основні джерела капіталу. Завданням 
Компанії в галузі управління капіталом є забезпечення здатності Компанії продовжувати 
безперервну діяльність, забезпечуючи власникам Компанії прийнятний рівень прибутковості і 
підтримуючи оптимальну структуру капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал. 
Політика Компанії з управління капіталом спрямована на забезпечення і підтримання оптимальної 
структури капіталу для зниження загальної вартості капіталу, і гнучкість доступу Компанії до ринків 
капіталу. Компанія здійснює моніторинг капіталу з використанням коефіцієнта фінансового важеля, 
який є відношенням чистої заборгованості до загального капіталу з урахуванням чистого боргу. 
Компанія включає в чистий борг свої короткострокові і довгострокові позики за вирахуванням 
грошових коштів та їх еквівалентів. 
 

 

 Прим. 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Кредити та позики 21 1 916 445 2 998 358  1 003 259 

Зобов'язання по відсоткам нарахованим 22 76 252  76 244 58 592 

Мінус: грошові кошти та їх еквіваленти 19 (19 829) (29 834) (21 355) 

Чистий борг  1 972 868 3 044 768 1 040 496 

Всього власного капіталу  1 817 019 251 076  954 381 

Всього   3 789 887 3 295 844 1 994 877 

Коефіцієнт фінансового важеля   52% 92% 52% 

 

Керівництво здійснює на регулярній основі моніторинг структури капіталу Компанії та може 
коригувати свою політику управління капіталом і свої цілі після змін в операційному середовищі, 
змін ринкових настроїв або стратегії розвитку. При управлінні структурою капіталу менеджмент 
Компанії здійснює контроль над обсягом позик, отриманих від пов'язаних сторін. 
 

27. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент в ході 
поточної операції між зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або 
ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмент, що 
котирується на активному ринку. 
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Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначалася Компанією виходячи з 
наявної ринкової інформації (якщо вона існувала) і належних методів оцінки. Однак для 
інтерпретації ринкової інформації з метою визначення розрахункової справедливої вартості 
необхідно застосовувати професійні судження. Економіка продовжує проявляти деякі характерні 
особливості, властиві ринкам, що розвиваються, а економічні умови продовжують обмежувати 
обсяги активності на фінансових ринках. Ринкові котирування можуть бути застарілими або 
відображати вартість продажу за заниженими цінами і, з огляду на це, чи не відображати 
справедливу вартість фінансових інструментів. При визначенні справедливої вартості фінансових 
інструментів Керівництво використовувало всю наявну ринкову інформацію. 
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю. Балансова вартість 
грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої фінансової дебіторської заборгованості 
приблизно дорівнює справедливій вартості. 
Зобов'язання, що відображаються за справедливою вартістю. Оціночна справедлива вартість 
інструментів з фіксованою процентною ставкою і встановленим терміном погашення була 
визначена на підставі очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ставкою відсотка 
для нових інструментів з аналогічним кредитним ризиком та строком погашення. Справедлива 
вартість зобов'язань, що погашаються на вимогу або після закінчення терміну («безстрокові 
зобов'язання»), розраховується як сума, що підлягає виплаті на вимогу, дисконтована починаючи з 
першої дати, на яку сума може бути пред'явлена до оплати. Балансова вартість позик і 
кредиторської заборгованості приблизно дорівнює справедливій вартості. 
 

28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

У лютому 2020 року відбулися зміни в складі засновників компанії: засновником ПП «Оліяр» стала 
пані Ірина Залізна. 
У березні 2020 року було підписано додаткову угоду до договору позики від материнської компанії, 
відповідно до якої позичальник звільняє від сплати грошових коштів – процентів, нарахованих  за 
користуванням позикою в розмірі 11 938 тис. грн та 2 621 тис. дол. США. 
З 11 березня 2020 року, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила спалах коронавірусу 
COVID-19 пандемією. Кабінетом Міністрів України на території України було введено карантин з 12 
березня 2020 року, який встановлює ряд обмежень в діяльності підприємств та життєдіяльності 
громадян. Це призвело до порушень операційної діяльності, а також до сповільнення економічного 
зростання і значної волатильності на фінансових ринках. 
На момент затвердження цієї фінансової звітності, керівництво не може оцінити подальший вплив 
даних подій на діяльність компанії та її майбутню фінансову звітність. 

Керівництву Компанії не відомо про інші події після звітної дати, що потребують розкриття чи 
коригування.  
 

 


