
ПРИВАТНЕ ПЦПРИ€МСТВО (ОЛlЯР)
Фiнансова звiтнiсть

за piK, лцо закiнчuвся 31 еруdня 2021 р,,
mа 3Bim незаJ.еilсноzо ауdumора



ЗМІСТ Сторінка 

  

Звіт незалежного аудитора…………………………………………………………………………………………...1 
Заява про відповідальність керівництва……………………………………………………………........………...8 

Звіт про фінансовий стан ........................................................................................................................... 9 

Звіт про сукупний дохід ............................................................................................................................ 10 

Звіт про рух грошових коштів ................................................................................................................... 11 

Звіт про зміни у власному капіталі ........................................................................................................... 12 

Примітки до річної фінансової звітності ................................................................................................... 13 

1. Загальна інформація ................................................................................................................ 13 

2. Операційне середовище Компанії ............................................................................................ 13 

3. Основа підготовки ..................................................................................................................... 15 

4. Основні положення облікової політики ..................................................................................... 16 

5. Суттєві облікові судження, оцінки і допущення ........................................................................ 22 

6. Дохід від реалізації ................................................................................................................... 24 

7. Собівартість реалізації.............................................................................................................. 24 

8. Витрати на збут ......................................................................................................................... 25 

9. Адміністративні витрати............................................................................................................ 25 

10. Інші операційні доходи/(витрати) .......................................................................................... 25 

11. Прибуток (збиток) від курсових різниць ................................................................................ 26 

12. Інші доходи ............................................................................................................................ 26 

13. Фінансові доходи та витрати ................................................................................................. 26 

14. Податок на прибуток ............................................................................................................. 26 

15. Основні засоби ...................................................................................................................... 27 

16. Нематеріальні активи ............................................................................................................ 28 

17. Довгострокова дебіторська заборгованість .......................................................................... 29 

18. Запаси ................................................................................................................................... 29 

19. Торгова та інша дебіторська заборгованість ........................................................................ 29 

20. Грошові кошти та їх еквіваленти ........................................................................................... 31 

21. Статутний капітал.................................................................................................................. 31 

22. Кредити та позики ................................................................................................................. 31 

23. Торгова та інша кредиторська заборгованість ..................................................................... 33 

24. Залишки і операції з пов’язаними сторонами ....................................................................... 33 

25. Умовні та інші зобов’язання .................................................................................................. 34 

26. Управління фінансовими ризиками ...................................................................................... 35 

27. Управління капіталом ............................................................................................................ 38 

28. Справедлива вартість фінансових інструментів .................................................................. 39 

29. Події після звітної дати ......................................................................................................... 39 

 

ДОДАТКИ 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року……………………………………………….......41 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік………………………………………...43 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік………………………………………………45 
Звіт про власний капітал за 2021 рік…....…………….…...………………………………………………………47 
 

 

 

 



lr
RSп/l

рсм укрАiнА
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Учаснuкалчl rпа Управлiнському персоналу
ПР ИВАТНОГО ПЩПР ИеМСТВД к ОЛIЯР л

ЗВIТ ЩОДО АУД,IТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка

WWW.rSm,Uа

Ми провели аудLlТ рiчноi фiнансовоi звiтностi I]ривАтного пIдПриемстВд (оJПЯР) (далi -
Пiдприемство), що скJIадаеться зi звiry про фiнансовий стан станом на 3l грудн я 2O2l року, звiту про
сукупнi доходи, звiry про рух грошових коштiв (за прямим методом) та з*iry про змiни у "nu""oryкапiталi за piK, що закiнчився зzlзначеною датою, та примiток до рiчноi' фiru""о"оi' звiтностI,
вкJIючzlючи стислий викJIад значущих облiкових полiтик.

на нашу Д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix сут.гсвих аспектах
фiнансовий стан Пiдприсмства станом на 31 грулня 202l року, його фiнансовi рЬзуп"rur, та рух
грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену даry, вiдповiдно до Мiжнароднr* .ru"дарii"
фiнансовоТ звiтностi (даrri - мсФз) та до Закону УкраiЬи кПро бухгалlтерський обпiп ,u фiнансову
звiтнiсть в YKpaTHi>,

Основа для висловлення думки

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА). Нашу вiдповiда_гlьнiсть
згiдно з цими стандартами викJIадено у роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> нашого звiry. Ми е незzrлежними по вiдношенню до Пiдприar"r"ч згiдно з етичними
вимогами, застосовними в YKpaihi до нашого аущпу фiнансовоI звiтностi, а саме: з вимогами Кодексу
етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухга-гlтерiв (КодекЪ
рмсЕБ), а також викон€lли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цI4х вимог.

Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ix
як основи для нашоТдумки.

Суттева невизначенiсть, що стосу€ться безперервностi дiяльностi

Ми звертаемо уваry на примiтки 2 та 29 до фiнансовоi звiтностi, де зазначасться, що Росiйська
Федерацiя здiйснилlа вторгнення на територiю Украiъи. Вiйськовi дii можуть суттсво вплинути на
економiчну сиryацiю в kpaihi, а ix наслiдки неможJIиво оцiнити з достатнiм pi""eM передбачуваностi.
Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та BoeHHi чинники невизначеностi та врахоЪуючи ik
можливий вплив, керiвництво Пiдприемства дiйшло висновку, що приrтущення стосовно
безперервноI дiяльностi пiдпадае пiд невизначенiсть внаслiдок военноi агресii' роьiйськот Федерацiт
проти Украihи.

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

силА в розумlннl
АУДИТ | ПОДАТКИ | КОНСАЛТИНГ

рсм УKPAiHA е фiрмою-членом мережi РСМ, яка дiе пiд торгiвельною маркою РСМ. Кожна фiрма-член РсМ е незалежною фiрмою, яка надао бухгалтерськi
та консультацiйнi послуtи вiд власного iMeHi Мережа РСМ не е окремою юридичною особою в жоднiй юрисдикцiТ
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Ключовi питання аудиту

ключовi питання аушl,гу - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими
пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi Пiдприемства за поточний перiод. цi .,bu"""
розглядiшИсь намИ у KoHTeKcTi нашогО аудитУ фiнансовоТ звiтностi в цiлому та BpaxoByвzulocb при
формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо oKpeMoi думки щодо цих питань.

Оцiнка резерву очiкуванuх креdumнuх збumкiв за mор?овою mа iнuлою dебimорською забореованiсmю,

Розумiння управлiнським персонzlлом вимог стандарту мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) в частинi
оцiнки методiв та методологii моделювання резерву пiд очiкуванi пр.д"."'i збитки потребуе
застосування професiйних суджень персоналу Пiдприемства щодо визначення того, що ввarкаеться
значниМ збiльшеннЯм кредитНого ризикУ, i суб'ективних пригrУщень пiд час здiйснення аналiзу
минулих подiй, поточних умов та прогнозiв економiчних умов. Беручи до уваги cyTTeBicTb залишкiв
торговоТ та iншоТ дебiторсьКоТ заборгоВаностi на балlансi Пiдприемства та невизначенiсть оцiнки i
судження при розрахунку резервУ пiд очiкуванi кредитнi збитки, це розглядaлось як кIIючове питання
аудиту.

основою нашого пiдходу задля оцiнки ризику сутгевих викривлень при оцiнцi резерву очiкуваних
кредитних збиткiв за торговою та iншою дебiторською заборгованiстю було проведення:

- оцiнки вiдповiдностi обраноi облiковоi полiтики;
- аналiзу обrрунтованостi суджень та оцiнок, використаних для розрzлхунку ймовiрностi

настаннЯ дефолry, та застосованоi прогнозноi iнформацiТ для моделювання резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки;

- тестування залишкiв торговоТ та iншоi дебiторськоi заборгованостi на ocHoBi вибiрки та
альтернативного перерахунку суми сформованого резерву на звiтну лаry;- оцiнки повноти та достовiрностi розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi та примiтках,

Креdumu mа позuкu. Станом :наЗ1,12.2027 gа балансi Пiдприемства облiковуються icToTHi зzlлишки
фiнансових зобов'язань, якi с одним iз основних факторiв, що впливають на фiнансовий стан та
визначення результатiв дiяльностi Пiдприемства.

Визнання та оцiнка зzuIучених кредитiв та позик в цiлому та KopeKTHicTb подання у фiнансовiйзвiтностi Tiei частини боргу, на погашення якого очiкуетьЬя " п"iiод до року пiсля ЪвiЪноТ дати,лежитЬ в ocHoBi визнаннЯ здатностi Пiдприсмства виконувати зобовiязання за укJIаденими
договорами фiнансуван}UI та впливае на твердженЕя щодо можJIивостi пiдприемства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

основою нашого пiдходу задlя оцiнки ризику суттевих викривлень при визнаннi та оцiнцi
фiнансових зобов'язань Пiдприемства було проведення :

- аналiзу застосовних Пiдприемством процедур внутрiшнього контролю щодо умов
кредитування;

- перевiрки повноти вiдображення у бухгалтерському облiку зобов'язань Пiдприемства по
кредитах та позиках i пов'язаних з ними фiнансових витрат;

- ана"гliзу сформованоi BapTicHoi оцiнки боргових зобов'язань з урахування умов кредитування;- оцiнкИ повнотИ та достовiрностi розкриття iнформацiТ у фiнансовй з"iт"остi,а пр"мiтках.

Пояснювальний параграф

М_и звертаемо уваry на ПримiткУ 24 до фiнансовоi звiтностi, в якiй розкрита iнформацiя про cyTTeBi
об'еми операцiй Пiдприемства iз пов'язаними сторонами.

Нацту Думку щодо цього питання не було модифiковано.
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Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
скJIадасться зi звiту про управлiння, який складений Пiдприемством на пiдставi вимог ЗаконуУкраТни
<про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi> та який не е фiнансовою звiтнiстю
пiдприсмства та не мiстить нашого Звiry незале*"ого аудитора щодо Hei. Наша думка щодо
фiнансовоi звiтностi не поширЮеться на Звiт прО управлiннЯ i ми не робимо висновок . буд"-"*r"
piBHeM впевненостi щодо цього Звiry про управлiння на дату цього ЗBiry незал9жного аиитора, У
зв'язкУ з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с Ьзнайомлення зi ЭвirоЙ про
управлiння та розгляд, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння та фiнансовоюзвiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи з;iт;р; управлiння ,u" 

"""r"дтакого, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами робоr, ми доходимо
висновку, що icHye суттеве викривлення у Звiтi про управлiння, ми зобов'язЙ повiдомити про цей
факт тих, кого надiлено найвищими повнова)кеннями, Ми не виявили таких фактiв arо рaaуrrЪr-u*
ознайомлення зi Звiтом про управлiння, якi потрiбно було б вкJIючити до цього Звiry незалежного
аудитора.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Пiдприсмства та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання
фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до мсФЗ та за такУ системУ внутрiшнього контролю, яку
управлiнсЬкий персонatл визначае потрiбною дIя того, щоб .чб"arr"r"iи скJIадання фiнансовоТзвiтностi, яка не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, При скпаданнi
фiнансовоi звiтностi управлiнсЬкий персоНал Пiдприемства несЪ вiдповiда_гlьнiсть за оцiнку здатностi
Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на беЪперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи приrryщення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, o*pi" випадкiв, якщо управлiнський
персонал або плануе лiквiдувати Пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iн-йх реальних
альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновzDкеннями, несуть вiдповiдапьнiсть за нагляд за процесом
ф iнансового звiryвання Пiдприемства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтпостi

нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, Та виtD/ск звiry аудитора, що мiстить
нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якIцо воно iфе. Ъ"пр"urr""rr"
можуть бути результатоМ шахрайства або помилки; вони вва;каються суттевими, 

"пщо 
о*р"rо або в

сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливат" ,ru 
"*о.rЪмiчнi рiшенн" кор"стувачiв,

що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоТ звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. *piM того, ми: 

^

- iдентифiкусмо та оцirпоемо ризики суттевого 
""*рr"пЪп"я фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиrорсь*i процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, Iцо е достатнiми та прийнятними длявикористання ik як основи для нашоi Думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж дtя викривлення внаслiдок norrn*r, оскiльки шахрайство
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може вкпючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролЮ, Що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внугрiшнього контролю Пiдприемства;

- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом Пiдприемства;- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонaUIом Пiдприсмства
приtryщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй
або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Пiдприемства продовжити безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi сутгевоТ невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в свосму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii с нена-пе*rЙr",-rодифiкувати своЙ
ДУмку. Наттri 3цgraвки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до датI,L нашого Звiry
аудитора. BTiM, майбутнi подiТ або умови можуть примусити Пiдприемство припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюеМо загzшьне подання, структурУ та змiст фiнансовоТ звiтностi вкJIючно з розкриттями
iнформацii, а також те, чи покiвуе фiнансова звiтнiсть операцii та подiТ, що покJIаденi в основу iT
скJIадання, так, щоб досяtти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновarкеннями, iнформацiю про запланований
обсяг. i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, вкпючаючи будь-якi cyTTeBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиlry.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повнов€Dкеннями, твердження, що ми викон€чIи
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci aio"y"n" й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано ввzDкатись такими, Що впливають на нашу незrrлежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надав:UIась тим, кого надiлено найвищими
повнов&)кеннями, ми визначили Ti, що ма.пи найбiльше значення пiд час иry фiнансовот звiтностi
звiтного перiоду, тобто Ti, якi були ключовими.

Ми описусмо цi питання в своему Звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним
актом заборонено гryблiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
ВИЗНаЧаеМО, ЩО ТаКе ПИТаННJI Не СЛiД ВИСВiТЛЮВаТИ в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого
висвiтлення можуть очiкувано перевzuкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗЛКОНОДЛВЧИХ I НОРМЛТИВНИХ AKTIB

о 3акон YKpaiHa кПро ауdum фiнансовоI звimносmi па ауdumорську diяльнiсmь> Bid 21 zруdня
2017 року М 2258-VПI

Iнформацiя У чьому роздiлi Звiry незалежного аудитора надаеться у вiдповiдностi до гryнктiв З та 4
:тчi 14 Закону Украihи <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2l грулня
2017 року Ns2258-VШ.

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Пiдприемства
рiшенням позачергових Загальних зборiв Учасникiв вiд 0i ,r""rо.rчдu 2021 року; загаJIьна тривалiсть
виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повновtDкень, якi ма_гlи
мiсце, та повторних призначень становить два роки.
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Аудиторськi оцiнкп

Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттевого викривлення фiнансовоI звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки викJIадено у розлiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансовоТ звiтностi> цього Звiry незалежного аудитора,

опuс mа оцiнка рttзuкiв tцоdо супmево?о вuкрuвлення iнформацii у фiнонсовiй звiпносmi Пiд час
планування аудиту ми визначили, що завдання з аудt.lту фiнансовоТ звiтностi Пiдприсмства
супроводжуеться високим аудиторським ризиком, скJIадовими якого с: бiзнес-ризик Пiдприемства та
притаманний йому облiковий ризик.

Iнформацiя щодо оцiнки ризикiв суттевого викривлення iнформачii у фiнансовiй звiтностi внаслiдок
шахрайства наведена у пiдроздiлi <ocHoBHi застереження щодо ризикiв суттевого викривлення
iнформацii у фiнансовiй звiтностi)) цього роздiлу нашого Звiry неза-llежного аудитора нижче.

за нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягав у:- фiнансовихризиках, притаманнихдiяльностi Пiдприемства;- ризиках, пов'язаних з впливом на врожайнiсть природньо-клiматичних умов, якi е
вa)ккопрогнозованими;

- ризиках державного регулювання роздрiбних цiн на соцiа-гtьно значимi продукти;- ринкових ризиках та iнших ризиках, пов'язаних з економiчною невизначенiстю, результат якоТ
залежить вiд подiй, що не е пiд безпосереднiм контролем Пiдприемства.

облiковий ризик пiд час аудиту нами iдентифiкувався як високий у питаннях, що описанi у роздiлiкключовi питання аудиту) нашого Звiry незалежного аудитора.

посtulання на iнформацiю у фiнансовiй звimносmi dля опuсу mа оцiнка ршаlу суmm€воzо
в uкр uвле ння iH ф орм а цii у ф iHaHc о Bi й з в imHo cmi.

описання бiзнес-ризику наведене у Примiтцi 2 до фiнансовот звiтностi Пiдприсмства. описання
ОбЛiКОВОГО РИЗИКУ НаВедене У Примiтках 4 та 5 до фiнансовоi звiтностi та у роздiлi кКлючовi питання
аудиту) цього Звiту неза-гlежного аудитора, де наводяться посилання на вiдповiднi примiтки
фiнансовоI звiтностi. Iнформацiя щодо ризикiв суттевого викривлення iнформацiТ у фiнансовiйзвiтностi внаслiдоК шахрайства наведена У пiдроздiлi KOcHoBHi застереження щодо ризикiв-суттевого
викривлення iнформацii у фiнансовiй звiтностi> цього роздiлу Звiry нъзалежного аудитора н1a,кче.

опuс захоdiв, внсumuх dля вреzулювання idенtпuфiкованчж разuкiв суmm€воzо вuкравлення
iH ф орма tlit у ф iHaHco вiй з в imно сmi.

на пiдставi iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттевого викривлення фiнансовот звiтностi ми
провели насryпнi аудиторськi процедури:
- пiдвищили piBeHb професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до документацii та

необхiднiсТь у пiдтвеРдженнi поясненЬ чи заяв управлiнсь*ого .rерсЬ"алу Пiдприемства);- призначили вiдповiдного до цих обставин персонал для виконання обов'язкового аудиту, У TOIvry
числi' у вiдповiдностi до керiвництва з аудиту RsM International було призначено другого
партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання;- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду;- дослiджув€Lпи чи були наявнi icToTHi i/чи незвичнi операчii, що вiдбулися близько перед
закiнченням року та на початку насryпного року;- оцiнилИ прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi, зробльних управлiнським персоналом
Пiдприемства;
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- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсry фiнансовоТ звiтностi вкIIючно з
розкриттями iнформацiТ, а також того, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що
покладенi в основу if складання, так, щоб досягти достовiрного ik вiдображення;- проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персонtшом
ПiдприемсТва пригryЩення прО безперервНiсть дiяльНостi яК основИ для бу<гал.,,ер.uпоiо облiку
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, Перiол оцiнки безперервноТ дiяльностi охоплював
перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансовоi'звiтностi;- проанаЛiзувалИ iнформацiЮ про те, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiЙ або умов, якi
поставили б пiд значний cyMHiB моrкпивiсть Пiдприемства продовжити безперервну дiялiнiсть,

OcHoBHi засmеренсення tцоOо рuзuкiв суmпевоzо вuкрuвленнл iнформацit у фiнансовiй звimносmi.

основним застереженням е застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог мсд 240
пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Пiдприемства до шахрайства, з урахуванням
бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, 

"сrано"пе"их 
i пiдтримуваних ynpa"ni"""*",

персонirлоМ, а такоЖ характероМ угод, актиВiв i зобов'яЗань, вiдобРФкених в бухгалтерському облiку,

пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналlу Пiдприсмства
щодо наявностi у нього iнформацiI про будь-якi знання про фактичнi випадкr.а*рuй"r"а, якi мали
мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке мае вплив на Пiдприемство. У вiдповiдь на Taki запити
управлiнський персонuш надав письмову оцiнку ризику шахрайства Пiдприемства, згiдно з якою
ризик шахрайства е контрольованим.

проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на
управлiнському персоналi Пiдприемства, який не повинен покJIадатися на проведення аудиту для
уникнення cBoik обов'язкiв, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильНi твердження або нехтування заходами внутрiшньоaо *опrропю, якi внаслiдок
властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту обмеження вик-паденi упараграфi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностil> ц"о.о Звiry незал"r*"о.ь
аудитора,

результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень

За результатами нашого аудиту у випадку виявлення викривлень, KpiM суто тривiальних помилок, ми
повiдомляемо про них тих, кого надiлено найвищими повнов€Dкеннями, та управлiнський персонал
пiдприемства та застосовуемо професiйне судження для кiлькiснот 

-та 
якiсноi оцiнки ix

кумулятивного впливу на пок€!зники та розкриття у фiнансовiй звiтностi Пiдприемства, а також
розглядасмо питання модифiкацii нашого Звiry незалежного аудитора. За результатами нашого
аудиту ми не виявили невиправлених викривлень, як б потребували молифiкацii нашого Звiry
незzшежного аудитора.

Узгодженiсть ЗвiтУ незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського KoMiTeTy

Наш Звiт незZLIIежного аудитора узгодкуеться з .Щодатковим звiтом аудиторському KoMiTeTy вiд 24
червня 2022 року, який складався у вiдповiдностi до вимог cTaTTi 35 Закону Украiни <Про аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>,

надаппя послуг, заборонених законодавством та незалея(нiсть ключового партнера з аудиту та
аудиторськоi фiрми вц Пцпрпемства при проведеннi аудиту

Нами не надавались Пiдприемству послуги, забороненi законодавством.
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Твердження про нашу незалежнiсть по вiдношенню до Пiдприемства, у тому числi ключового 
партнера з аудиту фiнансово'i звiтностi, викладена у параграфi «Основа для висловлення думки» та 

«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансово'i звiтностi» цього Звiту незалежного аудитора. 

Iнформацiя про iншi наданi Пiдпрщ:мству або контрольованим нею суб'f:ктам господарювання 

послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту 

З дати призначення нас в якостi аудитора фiнансово'i звiтностi Пiдприемства за 2021 рiк та до дати 
цього Звiту незалежного аудитора нами не надавались iншi послуги Пiдприемству або 

контрольованим ним суб'ектам господарсько'i дiяльностi (дочiрнiм пiдприемством). 

Пояснения щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Опис обсягу та властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi «Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансово'i звiтностi» цього Звiту незалежного аудитора. Через властивi для аудиту обмеження 
разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснуе неминучий ризик того, що 
деякi суттевi викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно спланований i виконаний 
вiдповiдно до МСА. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РСМ УКРАIНА»; 
мiсцезнаходження юридичноi' особи та ii' фактичне мiсце розташування: м. Киi:в, 04080, вул. 
Нижньоюркiвська, буд. 47 там. Ки'iв, 03151 вул. Донецька, 37/19 вiдповiдно; 
iнформацiя про включення до Реестру - за №0084 у Реестрi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi· 

дiяльностi, у тому числi у Роздiлi «Суб'екти аудиторсько'i дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансовоУ звiтностi» та у Роздiлi «Суб'екти аудиторськоУ дiяльностi, якi 

мають право проводити обов'язковий аудит фiнансово'i звiтностi пiдприемств, що становлять 

суспiльний iнтерес». 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого е цей Звiт незалежного аудитора, е Яна Сахно. 

Сахно Я.С. 

Ключовий партнер з аудиту 

Номер реестрацii" 
у Реестрi аудиторiв та суб'ектiв аудиторсько'i дiяльностi 100030 

24 червня 2022 року 
Украi'на, м. Киi'в, вул. Донецька, 37/19 
Код за ЕДРПОУ: 31840760 
https://www.гsm . global/ukraine 
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38lT NPO OIHAHCOBI4]I CTAH

craHoM Ha 31 rpyAH, 2021 poKy

(a rrcr. ax rp[BeHb, sru]o He sa3Ha,reHo iHLUe)

flignpueucrso: flprsarireniano-Ig\rcrao(Oriep)
Tany3b: XaoqoBanDoM cnoBicrb
Micqe peecrpallii: c. CraeqaH!4. flvcrolauriscuxr4i parioH. flueiecuxa o6r. 81 1 '18

Koa elPnoy 32461721

llpuuirxa 31 rpyAHF
2021 poxy

31 rpygxn
2020 pory

AKThB14
Heo6oporxi arrneu
OcHoBHi 3aco6
Heuarepiansui arrueu
,[oerocrpoxoaa 4e6iropcuxa saooproBaHicrb

15

16

17

1 969 577
2 610

282 858

1 954 094
3 122

93 993
Bcuoro xeo6opoTH14x aKfl {BiB 2255045 2 051 209
floroqHi aKrr4Btl
3anacu
ToproBa ra irrui gebiropcsxa sa6oproae ricrs
l-pouoei xourr ra ix exaiganeHrl4

18

19

20

3 '161 880
1 027 099

74 685

1 768 796
767 446
181 127

Bcboro noro.rH14x aKruBiB 4263664 27'.t7 369
PagoM axrueig 6 518 709 4768 578
B'IACH14H KANITAJI TA 3060B''3AHHF
Bnacxni xaniran
CraryrH14i Kaniran
Heposnogineuuri npu6yroK (36xroK)

1 491 289
740 129

1 491 289
444 279

Bcuoro enacxoro xanirany 2 231 418 't 975 568
3o6oB'fl3aHHq

AoBrocrpoxoBi go6oa'ssaHHn

Kpequrn ra nosr,t<vr 22
14

463 s20
19 7s9

335 993
23 061Bi4crpoveni nogarxosl 3060B'F3aHH,l

Bcuoro goerocrpoKoBhx lo6oe'nsal:u 483 279 359 054
noro,{Hi 3o6oB'e3aHHq
Kpeguru ra nosuru
Toproaa ra iHUJa KpeAuropcbxa 3a6oproBaHicrb
3o6og'csaHHq 3 no4arKy Ha np[6yroK

3 580 952 2 298 184
207 432 124 783

15 628 10 989
Bcsoro notoqxux 3060B'r3aHb

6 518 709

noAo6a l.P. lBaulurjllaH O.B.

Ha cropiHKax I 3-4(' r' resig'eurorc vacrunorc 4alol +iHaHcoBoi 3BirHocri



3Btr nPo cvKvnH]4F AoxrA

3a pix, rqo 3a(iHquBcr 31 rpyAHe 2021 poxy

(B Tl4ca,{ax rp,4BeHb, 9Ku.lo He 3a3Ha,{eHo iHU]e)

flignpueucrao: flonearHenianoueucrBo(OnirDp KoA eAPnOY 3246172',1

flpuuirxa 2021 2020

EoxiA BiA peafli3aqii
Co6ieapricru peanisaqii

6
7

6 603 601 4 792 654
(5 21e 698) (4 048 252)

BaroBufi npr6yror 1 383 903 744 402

Burpar!4 Ha 36yr
AAM|HicrparxBHi Bl4Tpar

lHui onepaqiiHi,qoxo,qr(errparn), uerro

8 (258 381)

9 (67 232)
10 (2 801)

(241 226)
(67 659)

(422)
npn6yroK (36r4roK) BiA onepaqifHxx xypcoarai pienr,r4u 11 (17 030) 41 680

llpu6yrox(s6urox) Biq Bu6yrrc ocHOeHux saco6ia
llpu6yrox(s6urox)eigxeonepaqifiuuxKypcoBlrxpi3Hnlb 11

hr.!i goxo4r.r 12

OiHaHcoBurZ AoxiA 13

(54) (176)

36 219 (309 430)
- 76 396

2't o49 34 609

OiHaHcoei grrparr ..j 13 (783 687) (84 821)

OiHaHcoBr4i pesynbrar Io_onoAart(yBaHH, 3't1 986 193 353

Burparu 3 noAarKy Ha npr6yroK _ 14 (56 157) (34 803)
qxcrxi npu6yroK 255 829 158 550

luuui cyrynrui goxig
255 429

leauluuur O.B.
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3Btr nPo Pvx rPouoBl4x KoturlB

(npnMuM MerogoM)

3a pix, rqo 3axiH.{racn 31 rpy4xn 2021 pory

(s rucrvax rptaBeHb, flKu.lo ue aa:Ha,rexo itrue)

niAnprleMcrBo: np,laar*LenianDrelrcreo (Ori.flp> xoa CEPIOY 32461721

2020

Onepaqiixa ginnsxicrs

Ha4xo4xexnr si4 :

Peani3arlii roBapiB, nocnyr
floBepHeHHf, noAarKiB Ta 36opiB
HaAxoAxeHH, aeaucia aig noxynqie sa ror,aplr
HaAxoAxeHHs BiA noBepHeHHs aBaHCiB

BiAcorKx orpr,lMaHi
HaAxoAxeHHe BiA onepaqiIHo] opeHAu
llJrpa$u orprMaHi
lHUi HaAxoAxeHHg

Bnrpavauln Ha:
Onnary roBapiB, po6ir, noc..ryr
Onnary npaqi
BiqpaxyBaHHe Ha coqianbHi 3axoAl,
Onflary noAarKiB Ta 36opiB
Onnary nogarxy ua npu6yr.g6
Onnary aBaHciB

'10

10

6 784 748
570 533
o, 1,-7Q

6 467
5 956
4 469

192
1 000

(7 647 354)
(68 70e)
(13 208)
(17 873)
(54 820)
(45 e64)

4 959 356
710 002
43 531
16 180
2 786

681
2 902
3 587

(5 287 947)
(64 641)
(10 398)
(16 637)
(35 059)
(56 554)

ABAHCIB 15 246 61 94
noToKl,t bHocTl 431 205

lHBecr[uiiHa aisnbHicrb
HaAxoAxesHs BiA peafli3aqii Heo6oporuux arrueia 867 1592
Burparr Ha ocHoBHi 3aco6[ ra HeMarepiajrbHi axrt4B (90 543) (268 210 )
gracri rpouroei noroxu aig ingecrraqiixoi einnsxocri (89 676) (266 618)

OiHaHcoBa AiqnbHicrb

lHUi nnarexi _._ (2 239 518\ (957 e75\
.I,tcri rpo'.uoBi noroxh iHaHCoBCi AiqrbHocri 3Ag ZS+ ZOS Sg+

OrprMaHHg no3r,,rK

lHuri HaaxoAxeHHr
flofaueHHg n0314K

Cnrara BiAcorKiB

Llr4cri rpouJoBi noroK!4 3a 3BirHxfi llepioA
KypcoBi pi3HriLli

ToouroBi Korurrl Ha ix exBiBaneHTu craHoM Ha 1 ci,rHr 20

2802773 1 696 589
2170 424 973 770

(2309 746\ (1 454 584)
(3s 67e) (52 206)

(98 853) ',t44 918
(7 589) 16 380

181 127 19 829
fpouoBi Ko,grrl Ha ii exBiBareHTH craHoM Ha 31

noEo6a l.f'.

npuMirKl, Ha cropiHKax 13-40 e HeBirq'eMHoro qacrl4Horc AaHoi Siraucoaoi asirxocri

leaquurax O.B.
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3BIT NPO 3MIHI4 Y BNACHOMY KANITAIII

3a piK, rqo 3aKiH,{hBce 3'l rpyAHe 2021 poriy

(B Txcrqax rp.taBeHb, sKu.lo He ga3HaqeHo iHtue)

niAnpueMcrBo: nD1,|BarHenianp11eMcrBo(Orirp> xo4 eflPflOY 32461721

Crarvrxufi
. KANlTAl.l

Hep03nogifleH1,li
npr6yror ( s6urox)

Bcsoro

Craxou xa 01 ci.tHe 2O2O poxy 1 49'.t 289 325 730 1 817 019
fipu6yrox ea pix

hurfi cyxynxufr goxi4
158 549 158 549

Cyxynnufi npr6yror :a pix 158 549 158 549
nonoBHeHHe craryrHoro KaniTany

Ctanou na 31 rpyAHA 2020
Kopnryaaxur nonepeAHboro nepio4y

llpuoyrox sa pix

lHLur4i cyKynHuf AoxjA

'l 491 289 1 975 568
21

14 255 829 255 829

Cyrynnni npra6yror sa pix 25s829 255 829

Cranou xa 31 rpy4nn 2021 pory 1 491 289 740 '.t29 2 231 4',t8

TofloBH14i 6yxrqnrep

lBaullr-u14H O.B.

npuuirrra xa cropinra'x 13-40 e HeBiA'e[4Hoto qacrfiHorc AaHoi +iHaHcoBoi sBirHocri
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1. Загальна інформація 

Дана на фінансова звітність станом на і за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, відображає фінансову 

інформацію про діяльність ПП «Оліяр» (з цього моменту і надалі – «Компанія»).  

Компанія розпочала свою діяльність у 2003 році. 

Основним напрямком діяльності Компанії є виробництво рафінованої та нерафінованої соняшникової 

олії, нерафінованої соєвої і ріпакової олій, а також фасованої соняшникової олії. Підприємство відоме 

на території України як виробник соняшникової олії під брендами: «Майола», «Оліяр», «Родинна» та 

«Соняшна». 

Місцезнаходження виробничих потужностей Компанії: 81118, с. Ставчани, Пустомитівський р-н, 

Львівська обл., Україна. 

Станом на 31 грудня 2021 року кількість працівників Компанії складала 584 чоловік, на 01 січня 2021 

року - 575 чоловік. 

Власником  компанії є пані Ірина Залізна зі 100 % часткою статутного капіталу. 

2. Операційне середовище Компанії 

Кінець 2021 року характеризувався суттєвим ростом галузі переробки соняшникового насіння. 

Зростання обумовлено найбільшими в історії посівними площами соняшнику в Україні як однієї з 

найприбутковіших культур для аграріїв та близькою до рекорду середньою врожайністю, що була 

спричинена сприятливими погодними умовами протягом сезону. У 2021 році українським аграріями 

було зібрано 16,4 млн тонн насіння соняшника, що на 25% перевищує аналогічний показник 

попереднього року. У 2021 році 48% світового експорту олії належали Україні. 

Протягом року ціни на соняшникову олію та насіння соняшнику залишалися на багаторічних 

максимумах, що, з одного боку підтримало галузь, а з іншого  змусило фермерські господарства неохоче 

реалізовувати сировину у зв’язку із можливим подальшим підвищенням цін. 

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. 

Широкі проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та 

фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і має 

високий рівень невизначеності. 

Для оцінки економічних наслідків, ймовірно, знадобиться час, враховуючи швидкий характер розвитку 

ситуації та непередбачуваність війни. Уряд визначив пріоритетними напрямки оборони і соціальних 

видатків і продовжує виконувати свої зобов'язання щодо зовнішнього боргу. Компанії продовжують 

сплачувати податки, а гроші циркулюють через фінансову систему країни. Після початку 

повномасштабної військової атаки бої досі тривають, спричиняючи тисячі жертв серед цивільного 

населення. 

НБУ ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах, купівлі валюти та переказів 

за кордон. Офіційний курс долара США було зафіксовано на рівні 29,25 гривні для забезпечення 

надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни у зв'язку із введенням воєнного 

стану. Незважаючи на поточну ситуацію, банківська система залишається стійкою. З 21 травня 2022 

року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть 

продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від 

офіційного більш ніж на 10%. 

Загалом експорт олії з України в травні 2022 року значно збільшився, склавши 186 тисяч тонн. Цей 

показник став максимальним місячним з початку війни і свідчить про адаптацію учасників ринку до 

поточних реалій та поступове налагодження ланцюжків поставок продукції через функціонуючі сухопутні 

переходи та порти. У травні 2022 року спостерігалося збільшення країн-імпортерів української олії. Так, 

продукцію було відвантажено у понад 60 країн світу, а це було неможливо зробити після початку 
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повномасштабної війни в Україні. Поточні темпи експорту продукту за межі Європи поки що низькі 

порівняно з довоєнними, і основними імпортерами української олії залишаються країни ЄС (75% — 

частка у травні від загального обсягу відвантажень української олії). У свою чергу, на українську 

соняшникову олію у загальному обсязі імпорту країнами ЄС у вказаному місяці припало 82% (близько 

75% у квітні). У розрізі країн лідером серед покупців української олії у травні стала Польща, на яку 

припало 20% загального експорту цієї продукції з України. Відвантаження у віддалені країни світу (25% 

від українського експорту у травні) обмежене логістикою, збільшенням терміну доставки та її вартістю. 

Серед основних імпортерів після країн ЄС слід виділити Туреччину, куди в травні відвантажено близько 

12 тисяч тонн. 

Блокування морських портів суттєво скоротив експортні відвантаження, тому виробники соняшникової 

олії зменшили обсяги переробки насіння соняшника. Тепер вони орієнтуються на внутрішній попит та 

поточні експортні відвантаження.  

Урожайність соняшникового насіння відповідно до подій, що відбуваються, може значно знизитися, що 

певною долею ймовірності спричинить суттєвий ріст цін як на сировину, так і на готову продукції, що її 

виробляє Компанія. 

З початку вторгнення припинили свою діяльність порти та термінали чорноморського басейну, тому 

Компанія здійснює поставки лише за безпечними маршрутами та враховує це при укладанні нових 

договорів. 

Жоден із об’єктів інфраструктури Компанії не зазнав істотної шкоди. Сировина, готова продукція та 

товари, що належать Компанії, знаходяться в безпечному стані та належним чином зберігаються. 

Керівництво продовжить стежити за потенційним впливом цих подій і вживатиме всіх можливих заходів 

для пом’якшення будь-яких негативних наслідків. 

Вплив COVID-19 

З 11 березня 2020 року, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила спалах коронавірусу 

COVID-19 пандемією. Пандемія призвела до широкомасштабного негативного впливу на світову 

економіку, і існує значна невизначеність щодо того, якою мірою продовжуватиметься поширення 

COVID-19, а також щодо масштабу та тривалості державних та інших заходів щодо уповільнення 

поширення вірусу, такі як карантин, домашній режим, призупинення бізнесу та призупинення уряду. 

Уряд та місцева влада також розробили поетапну карантинну політику. Однак деякі юрисдикції на 

момент виходу з карантину були змушені повернутися до обмежень через збільшення кількості нових 

захворювань на COVID-19. 

Протягом 2021 року ситуація з пандемією COVID-19 знаходилася під контролем, тому суворий карантин 

у другому півріччі 2021 року не вводився. Україна не потрапила до першої хвилі країн, які отримали 

вакцину, але з невеликою затримкою рівень вакцинації досяг майже 50%, а уряд запровадив фінансові 

стимули для підвищення рівня вакцинації. 

В 2021 році економіка України демонструвала позитивну динаміку відновлення від пандемії. Ключовою 

причиною відносно стабільних економічних показників України у 2021 році став макроекономічний 

розвиток країни, який був кращим, ніж очікувалося. На кінець 2021 року міжнародні валютні резерви 

досягли 30.9 мільярда доларів США, що стало найвищим рівнем з 2011 року. Зростання валютних 

резервів стало можливим завдяки вигідним для України високих цін на сировину та значному зростанню 

IT-сектору. Іншою причиною макроекономічної стабільності України було постійне надходження 

іноземної валюти від громадян, які працюють за кордоном, незважаючи на обмеження пандемії, а також 

рекордний експорт сільськогосподарської продукції. 

Керівництво вважає, що ситуація може призвести до непрацездатності або несприятливих умов 

залучення фінансування на світових ринках. Компанія оцінила вплив COVID-19 на знецінення 

діяльності, що приносить дохід від активів, здатність генерувати достатній грошовий потік для 

своєчасного погашення зобов'язань та здатність продовжувати діяльність у найближчому майбутньому. 

На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Компанії не був значним. 

Керівництво продовжує регулярно контролювати вплив COVID-19, а саме його потенційний вплив на 
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фінансовий стан, результати операцій, грошові потоки, знецінення активів та платоспроможність 

контрагентів. 

Остаточний вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, остаточне 

географічне поширення та тяжкість вірусу, наслідки державних та інших заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню вірусу, розробку ефективних методів лікування, тривалість спалаху, дії, що 

здійснюються державними органами, замовниками, постачальниками та іншими сторонами, наявність 

робочої сили, терміни та ступінь відновлення нормальних економічних та експлуатаційних умов. 

Керівництво продовжує працювати над виявленням, управлінням та пом’якшенням наслідків пандемії 

COVID-19 на результати діяльності Компанії; однак існують фактори, які не піддаються знанню та 

контролю, включаючи тривалість та тяжкість спалаху, будь-які такі спалахи, а також подальші урядові 

та регуляторні дії. 

Отже, на дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, наразі 

неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної та політичної ситуації на ліквідність і 

дохід Компанії, стабільність і структуру його операцій із споживачами і постачальниками. В результаті 

виникає істотна невизначеність, пов’язана з непередбачуваним впливом військових дій на території 

України, що тривають, на припущення, що лежать в основі оцінок керівництва Компанії. 

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 

нестабільності середовища. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть 

бути оцінені. 

3. Основа підготовки 

Фінансова звітність Компанії підготовлена у відповідності до принципів Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ)., виданих Радою з міжнародних стандартів  бухгалтерського обліку.  

Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2018 року. Перший повний 

комплект фінансової звітності, що підготовлений відповідно до МСФЗ, поданий за рік , що закінчився 31 

грудня 2019 року. 

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 являється 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. 

При підготовці фінансової звітності Компанія застосовувала всі стандарти МСФЗ, інтерпретації та 

поправки до них,  які вступили  в дію з 1 січня 2021року. 

Звітність згідно з форматом, передбаченим наказом  Міністерства фінансів України №73  від 07.02.2013, 

на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та  фінансову звітність в Україні», 

наведена в додатках до фінансової звітності. 

Безперервність діяльності 

Після дати фінансової звітності, 24 лютого 2022 року, Російська Федерація розпочала неспровоковану 

повномасштабну воєнну агресію в Україні. Негайно після цього урядом України було введено воєнний 

стан та відповідні тимчасові обмеження, які впливають на економічні умови. Додаткову інформацію про 

ці події після закінчення звітного періоду наведено також у Примітці 29. 

Оскільки російське воєнне вторгнення в Україну відбувається з численних напрямків, деякі регіони 

України залишаються ареною інтенсивних бойових дій або тимчасово окуповані. Отже, ці події мають 

суттєвий негативний вплив на українську економіку і, відповідно, на бізнес, фінансовий стан та 

результати діяльності Компанії. 
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Виходячи з прогнозів керівництва, очікується, що Компанія матиме змогу виконати фінансові 

зобов’язання  передбачені договорами  протягом наступних дванадцяти місяців після дати цієї 

фінансової звітності. 

У разі найгіршого сценарію розвитку подій, за якого інтенсивні воєнні дії відбуватимуться по всій 

території України, можна припустити, що це матиме вплив на діяльність Компанії, тривалість якого 

неможливо спрогнозувати. Ці обставини являють собою фактор невизначеності поза контролем 

Компанії. 

Керівництво вжило належних заходів для забезпечення безперервності діяльності Компанії і зробило 

такі припущення у своєму прогнозі на дванадцять місяців з дати цієї фінансової звітності: 

- інтенсивність воєнних дій та обсяг територій України, на які вторглися російські війська, значно 

не збільшаться; 

- сума виручки від надання послуг дозволить Компанії фінансувати операційні витрати та 

продовжувати обслуговувати боргові зобов'язання. 

Керівництво проаналізувало здатність Компанії продовжувати подальшу безперервну діяльність станом 

на дату випуску цієї фінансової звітності та дійшло висновку, що існує лише один суттєвий фактор 

невизначеності щодо подальшої значної ескалації воєнних дій, які можуть призвести до руйнування 

інфраструктури та дестабілізації діяльності Компанії, який може викликати значні сумніви у 

спроможності Компанії продовжувати безперервну діяльність. Спираючись на ці фактори, керівництво 

обґрунтовано очікує наявність у Компанії достатніх ресурсів для управління діяльністю протягом 

наступних дванадцяти місяців після дати цієї фінансової звітності.  

Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив та вживатиме усіх можливих заходів для 

мінімізації будь-яких наслідків. 

З урахуванням цих та інших заходів керівництво Компанія дійшла висновку, що застосування 

припущення про безперервність діяльності для підготовки фінансової звітності є доцільним. 

4. Основні положення облікової політики 

4.1. 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: 

- воно утримується в основному з метою торгівлі; 

- воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду. 

Компанія класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових. 

Відкладені податкові активи і зобов'язання класифікуються як необоротні / довгострокові активи і 

зобов'язання. 
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4.2. Фінансові активи 

Первісне 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. 

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. 

4.3. Аванси видані 

Передоплати відображаються у звітності за первісною вартістю у сумах, що були сплачені, за 

вирахуванням ПДВ та резерву знецінення. Передоплати класифікується як довгострокові, 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. 

4.4. Фінансові зобов’язання 

Кредити та позики класифікуються як короткострокові зобов'язання, крім випадків, коли Компанія має 

право відстрочити зобов'язання принаймні на 12 місяців з дати звітності. 

Припинення визнання 

Фінансові зобов’язання припиняються визнаватись у випадку закінчення терміну договірних 

зобов’язань, їх виконання чи розірвання договору.  
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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. 

4.5. Аванси отримані 

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

4.6. 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. 

4.7. 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. Щороку різниця між амортизацією, розрахованої на основі 

переоцінений балансової вартості і відображеної в звіті про сукупний дохід, і амортизацією, 

розрахованої на основі первісної вартості активу, перекладається з резерву переоцінки в 

нерозподілений прибуток. 

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. 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. 
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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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 

Компанія визнає дохід в основному у певний момент часу, суми доходів, визнаних у зв'язку із 

зобов'язаннями щодо виконання з плином часу, не мають суттєвого значення. 

4.11. 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. 
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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. 

4.12. Грошові кошти 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. 

4.13. Звіт про рух грошових коштів 

Компанія використовує прямий метод для відображення потоків грошових коштів від операційної 

діяльності. 

4.14. Статутний капітал 

Статутний капітал формується з внесків учасників Компанії. Засновником Компанії є Ірина Залізна. 

4.15. 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. 

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. 
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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. 

4.16. 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. 

4.17. 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. 

4.18. 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.  
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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. 

4.19. 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. 

4.20. 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. 

4.21. Прийняття нових і переглянутих МСФЗ 

Наступні стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації були випущені на дату затвердження цієї 

фінансової звітності, але не набрали чинності станом на 31 грудня  2021 року: 

 Вступає в силу для 
звітних періодів, що 

починаються з або після 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо 
класифікації зобов’язань 01 січня 2023 року 
МСФЗ 17 «Страхові контракти» (новий стандарт). 01 січня 2023 року 
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» щодо уточнення ключового 
визначення бізнесу 01 січня 2022 року 
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» 01 січня 2022 року 
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні 
активи» 01 січня 2022 року 
Щорічні поправки (2018-2020) до МСФЗ 1 «Перше застосування 
МСФЗ» 01 січня 2022 року 
Щорічні поправки (2018-2020) до МСФЗ 16 «Оренда» 01 січня 2022 року 
Щорічні поправки (2018-2020) до МСБО 41 «Сільське господарство» 01 січня 2022 року 

Компанія вважає, що вступ в силу зазначених вище стандартів не матиме істотного впливу в 

майбутньому на річну фінансову звітність Компанії. 

5. Суттєві облікові судження, оцінки і допущення 

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. 
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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. 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 2020 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. 
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6. Дохід від реалізації 

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

 2021 2020 

   
Дохід від продажу готової продукції 6 555 596 4 735 806 
Дохід від реалізації послуг 34 584 37 628 
Дохід від реалізації товарів 13 421 19 220 
Всього 6 603 601 4 792 654 

Дохід від продажу готової продукції та товарів представлений наступним чином: 

 2021 2020 

   
Виручка від реалізації олії соняшникової рафінованої наливом 1 240 836 1 338 505 
Виручка від реалізації олії соняшникової нерафінованої 
наливом 1 339 790 977 931 
Виручка від реалізації олії соняшникової фасованої  1 587 725 835 508 
Виручка від реалізації олії ріпакової  нерафінованої 1 189 087 729 840 
Виручка від реалізації соняшникової шроту 832 662 570 091 
Виручка від реалізації ріпакового шроту 284 526 242 394 
Виручка від реалізації лушпиння соняшникового 47 794 21 554 
Виручка від реалізації інших товарів 46 597 39 203 
Всього 6 569 017 4 755 026 

Дохід Компанії за основними географічними сегментами представлений наступним чином : 

 2021 2020 

   
Європа 4 470 080 3 373 957 
Україна 1 587 631 961 250 
США 268 176 134 557 
СНД 201 043 236 322 
Середній Схід  56 214 - 
Азія 20 457 86 568 
Всього 6 603 601 4 792 654 

7. Собівартість реалізації 

Собівартість реалізації за рік, що закінчився 31 грудня, складалась з: 

 2021 2020 

   
Сировина та витратні матеріали (5 114 423) (3 684 671) 
Амортизаційні витрати (157 288) (132 700) 
Транспортні послуги (131 397) (139 756) 
Електроенергія та комунальні послуги (89 990) (59 785) 
Зарплата і нарахування на заробітну плату (42 399) (34 784) 
Вартість реалізованого товару (3 791) (13 051) 
Інші витрати (15 807) (11 935) 
Зміни в готовій продукції  335 397 28 430 
Всього (5 219 698) (4 048 252) 
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8. Витрати на збут 

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

 2021 2020 

   
Транспортні послуги (209 996) (209 961) 
Маркетингові та рекламні послуги  (22 304) (8 972) 
Зарплата і нарахування на заробітну плату (12 258) (10 739) 
Амортизаційні витрати (8 317) (6 878) 
Витрати на лабораторний аналіз і сертифікацію продукції (2 659) (3 248) 
Інші витрати (2 847) (1 428) 
Всього (258 381) (241 226) 

 

9. Адміністративні витрати 

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

 2021 2020 

   
Зарплата і нарахування на заробітну плату (43 993) (48 780) 
Амортизаційні витрати (7 199) (6 735) 
Послуги банків (5 140) (4 096) 
Ремонти і витрати на матеріали (3 544) (1 044) 
Професійні та Інформаційно-консультаційні послуги   (2 271) (2 806) 
Витрати на страхування (1 704) (1 503) 
Місцеві податки  (1 208) (916) 
Інші витрати (2 173) (1 779) 
Всього (67 232) (67 659) 

10. Інші операційні доходи/(витрати) 

Інші операційні доходи/(витрати) за рік, що закінчився 31 грудня, складалися з наступних елементів: 

 2021 2020 

   
Відновлення раніше списаних активів - - 
Дохід від оренди 2 605 1 568 
Штрафи отримані 364 3 421 
Оприбуткування матеріалів  256 364 
Списання кредиторської заборгованості 6 174 
Всього інших операційних доходів 3 231 5 527 

   
Амортизація основних засобів, переданих в операційну оренду (2 469) (1 513) 
Витрати на благодійність (1 307) (1388) 
Знецінення дебіторської заборгованості (954) (475) 
Інші нарахування ПДВ (717) (346) 
Пеня та штрафи (9) (2 450) 
Знецінення авансів виданих (8) (130) 
Інші витрати (568) (597) 
Всього інших операційних витрат (6 032) (5 949) 

   

Всього інші операційні доходи (витрати), нетто (2 801) (422) 
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11. Прибуток (збиток) від курсових різниць 

Прибуток (збиток) від курсової різниці за рік, що закінчився 31 грудня, складався з наступних елементів: 

 2021 2020 

   
Кредити та позики 36 226 (307 013)  
Заборгованість за відсотками нарахованими (7) (2 417)  
Торгова та інша дебіторська заборгованість (7 635) 27 150 
Торгова та інша кредиторська заборгованість (1 813) (832) 
Грошові кошти та їх еквіваленти (7 582) 15 362 
Всього 19 189 (267 750) 

12. Інші доходи 

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

 2021 2020 

   
Дохід від списання заборгованості за нарахованими відсотками 
за користування позиками - 76 396 
Всього - 76 396 

13. Фінансові доходи та витрати 

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

 2021 2020 

   
Дохід від дисконтування довгострокової заборгованості 14 582 27 953 
Дохід з відсотків за поточними рахунками у банках 5 872 2 498 
Дохід від безповоротної фінансової допомоги 595 1 050 
Дохід від отриманого страхового відшкодування - 3 108 
Всього фінансові доходи 21 049 34 609 

   
Сума дисконту від визнання довгострокової заборгованості за 
амортизованою вартістю (747 367) (40 148) 
Відсотки, нараховані за кредитами та позиками (29 974) (38 863) 
Інші витрати по обслуговуванню кредитів (6 346) (5 810) 
Всього фінансових витрат (783 687) (84 821) 

14. Податок на прибуток 

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

 2021 2020 

   
Податок на прибуток (59 459) (37 951) 
Відстрочений податок на прибуток 3 302 3 148 
Всього витрати з податку на прибуток, що вказані у звіті 
про сукупний дохід (56 157) (34 803) 

Витрати з податку на прибуток, обчислені шляхом застосування ставки  податку на прибуток  до  

прибутку  до  оподаткування представлені таким чином: 

 2021 2020 

Фінансовий результат до оподаткування 311 986 193 353 

Ставка податку на прибуток 18% 18% 
Теоретичний податок на прибуток 56 157 34 803 
Всього витрати з податку на прибуток 56 157 34 803 
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Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на звітну дату представлені наступним чином: 

 Станом на 
31 грудня 
2021 року 

Визнано у 
складі 
прибутку 
або збитку 

Станом на 
31 грудня 
2020 року 

Визнано у 
складі 
прибутку 
або збитку 

Станом на 
31 грудня 
2019 року 

      
Торгова та інша дебіторська 
заборгованість 969 194 775 (62) 837 
Всього відстрочені податкові 
активи 969 194 775 (62) 837 

Основні засоби (20 728) 3 108 (23 836) 3 210 (27 046) 
Всього відстрочені податкові 
зобов'язання (20 728) 3 108 (23 836) 3 210  (27 046) 

Всього відстрочені податкові 
активи (зобов'язання), нетто (19 759) 3 302 (23 061) 3 148 (26 209) 

15. Основні засоби 

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року: 

 Земля, 
будівлі 

та 
споруди 

Машини та 
обладнан-

ня 

Транспорт-
ні засоби 

Інші 
Капіталь-

ні 
інвестиції 

Всього 

Первісна вартість       
На 31 грудня 2020 року 1 014 769 1 071 606 38 500 8 724 185 337 2 318 936 

Надходження 317 4 602 - 2 322 177 481 184 722 
Капіталізація відсотків - - - - 5 864 5 864 
Вибуття - (1 148) (38) (386) (283) (1 855) 
Трансфер 69 149 6 576 - - (75 725) - 
На 31 грудня 2021 року 1 084 235 1 081 636 38 462 10 660 292 674 2 507 667 

Амортизація       
На 31 грудня 2020 року 

(91 354) (256 726) (13 126) (3 636) - 
 (364 
842) 

Нарахування (44 135) (123 937) (3 920) (2 204) - (174 196) 
Вибуття -  633 40 275  - 948 
На 31 грудня 2021 року 

(135 489) (380 030) (17 006) (5 565) -   
 (538 
090) 

Балансова вартість       
На 31 грудня 2020 року 923 415 814 880 25 374 5 088 185 337 1 954 094  

На 31 грудня 2021 року 948 746 701 606 21 456 5 095 292 674  1 969 577 
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Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року: 

 Земля, 
будівлі 

та 
споруди 

Машини та 
обладнан-

ня 

Транспорт-
ні засоби 

Інші 
Капіталь-

ні 
інвестиції 

Всього 

Первісна вартість       
На 31 грудня 2019 року 1 006 108 933 352 31 596  5 988 86 139 2 063 183  

Надходження - 16 298 7004 2 933 223 567 249 802 
Капіталізація відсотків - - - - 8 150 8 150 
Вибуття - (1 887) (100) (212) - (2 199) 
Трансфер 8661 123 843 - 15 (132 519) 0 
На 31 грудня 2020 року 1 014 769 1 071 606 38 500 8 724 185 337 2 318 936 

Амортизація       
На 31 грудня 2019 року (54 023) (153 370) (9 827) (2 220) -  (219 440) 

Нарахування (37 331) (104 367) (3 311) (1 601) -  (146 610) 
Вибуття -  1 011 12 185  -  1 208 
На 31 грудня 2020 року 

(91 354) (256 726) (13 126) (3 636) - 
 (364 
842) 

Балансова вартість       
На 31 грудня 2019 року 952 085 779 982 21 769 3 768 86 139 1 843 743 

На 31 грудня 2020 року 923 415 814 880 25 374 5 088 185 337 1 954 094  

Станом на 31 грудня 2021 первісна вартість повністю замортизованих активів була включена до складу 

основних засобів в розмірі 71 850 тис. грн (01 січня 2021: 2 748 тис. грн). 

Станом на 31 грудня 2021 року, об'єкти основних засобів з чистою балансовою вартістю на суму                       

1 153 929 тис. грн. (01 січня 2021 року: 1 092 812 тис. грн.) були закладені в якості забезпечення за 

позиками Компанії. 

Станом на 31 грудня 2021 року Компанія мала невиплачених зобов'язань по укладених контрактах  на 

поставку основних засобів у сумі 2 678 тис. грн.(на 31 грудня 2020р: 2 407 тис. грн). 

16. Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року представлений наступним чином: 

 2021 

Первісна вартість 
 

На 31 грудня 2020 року 6 074  

Надходження 565 

Вибуття  - 

На 31 грудня 2021 року 6 639 

Накопичена амортизація  

На 31 грудня 2020 року (2 952) 

Нарахування (1 077) 

Вибуття  - 

На 31 грудня 2021 року (4 029) 

Балансова вартість  

На 31 грудня 2020 року 3 122  

На 31 грудня 2021 року 2 610 
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17. Довгострокова дебіторська заборгованість 

Станом на звітну дату  довгострокова дебіторська заборгованість  складається з таких позицій: 

 31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

   
Довгострокова заборгованість по позиках  1 066 500  144 850  
Очікувані кредитні збитки під довгострокову дебіторську 
заборгованість (дисконт заборгованості) (783 642) (50 857) 
Всього 282 858 93 993 

18. Запаси 

Станом на звітну дату запаси складаються з таких позицій: 

 31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

   
Сировина та допоміжні матеріали  2 509 012 1 496 843  
Готова продукція 537 758 202 361 
Пакувальні матеріали 30 818 18 204  
Інші запаси 84 292 51 388 
Всього 3 161 880 1 768 796 

Станом на 31 грудня 2021 року запаси на суму 1 232 411 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 723 163 тис. 

грн.) були передані в заставу в якості забезпечення по позиках Компанії. 

19. Торгова та інша дебіторська заборгованість 

Станом на звітну дату торгова та інша дебіторська заборгованість складалась із таких позицій: 

 31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

   
Торгова дебіторська заборгованість 269 272  198 552  
Очікувані кредитні збитки під торгову дебіторську 
заборгованість (1 659) (751) 
Інша фінансова дебіторська заборгованість, у т.ч. 201 144  181 744 

Короткострокові позики видані 199 080 179 288 
Інша фінансова дебіторська заборгованість 2 064 2 456 

Очікувані кредитні збитки під іншу фінансову дебіторську 
заборгованість (2 000) (2 000) 
Всього фінансова  дебіторська заборгованість 466 757 377 545 

ПДВ до відшкодування 488 720 342 872 
Аванси видані  71 512 46 958 
Заборгованість за податками та іншими платежами 110 71 
Всього торгова та інша дебіторська заборгованість 1 027 099 767 446 

Станом на 31 грудня 2021 року торгова дебіторська заборгованість від п’яти найбільших дебіторів 

Компанії склала 131 258 тис. грн. або 48,7 % (на 01 січня 2021: 103 532 тис. грн. або 52 %). 

Торгова дебіторська заборгованість від третіх  осіб є безвідсотковою і надається на умовах кредиту на 

10-60 днів.  

Управлінський персонал вважає, що безвідсоткові позики видані будуть повернуті Компанії в повному 

обсязі на вимогу Компанії. Ці безвідсоткові позики за оцінками Компанії не є такими, що підлягають 

знеціненню. Компанія не утримує будь-якого забезпечення стосовно цих непогашених залишків. 
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Безвідсоткові позики були надані пов’язаним сторонам з правом повернення на вимогу. Сума позик, 

наданих пов’язаним сторонам, станом на 31 грудня 2021 становила 85 453 тисяч гривень (31 грудня 

2020 року: 124 865 тисяч гривень). 

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 2021 року, сума відшкодування ПДВ податковими органами склала 570 533 тис. грн. (протягом 

2020 року: 710 002 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 станом на 31 грудня 2019 року (3 137) 

Зміна очікуваних кредитних збитків 386 
Використання резерву - 
Резерв на знецінення станом на 31 грудня 2020 року (2 751) 

Зміна очікуваних кредитних збитків (908)                                                                     
Використання резерву - 
Резерв на знецінення станом на 31 грудня 2021 року (3 659) 

Аналіз торгової  та  іншої  дебіторської  заборгованості  за  строками  погашення: 

 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 Торгова 
дебіторська 
заборгованість 

Інша фінансова 
дебіторська 
заборгованість  

Торгова 
дебіторська 
заборгованість 

Інша фінансова 
дебіторська 
заборгованість 

Не прострочена та не 
знецінена 247 009 199 144 111 468 179 436 

Всього прострочена 
але не знецінена 18 945 - 86 333 308 

До 30 днів 16 386 - 74 383 - 
Від 30 до 90 днів 1 684 - 10 225 - 
Від 91  до 180 днів  - - 684 - 
Більше 180 днів  875 - 1 041 308 
Всього прострочена та 
знецінена 1 659 2 000 751 2 000 

До 30 днів - - - - 
Від 30 до 90 днів - - - - 
Від 91  до 180 днів - - - - 
Більше 180 днів 1 659 2 000 751 2 000 
Ставка очікуваних 
кредитних збитків      
Не прострочена 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
До 30 днів 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% 
Від 30 до 90 днів 0,19% 0,00% 0,19% 0,00% 
Від 91  до 180 днів 1,79% 0,00% 1,79% 0,00% 
Більше 180 днів 65,28% 65,28% 65,28% 65,28% 

За вирахуванням 
резерву на знецінення (1 659) (2 000) (751) (2 000) 
Всього фінансова 
дебіторська 
заборгованість  267 613 199 144 197 801 179 744 
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20. Грошові кошти та їх еквіваленти 

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

 31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

   
Грошові кошти в банках 74 685 181 127 
Всього 74 685 181 127 

21. Статутний капітал 

Статутний капітал формується з внесків Учасників Компанії. Станом на 31 грудня 2021 року статутний 

капітал Компанії склав 1 491 289 тис. грн. (на 01 січня 2021 року: 1 491 289 тис. грн.). Протягом 2021 

року змін в статутному капіталі не було. Статутний капітал є повністю сплачений. 

Станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2020 року власником компанії є пані Ірина Залізна                

зі 100 % часткою статутного капіталу. Станом на звітні дати статутний капітал є повністю сплачений. 

22. Кредити та позики 

Станом на звітну дату кредити та позики включали: 

 31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

   
Довгострокові кредити банків 627 616 691 640 
Поточна частина довгострокових кредитів банків (164 096) (355 647)   
Всього довгострокові позики 463 520  335 993  

Короткострокові кредити банків 1 848 689 1 247 082  
Позики від пов`язаних сторін 1 565 208 692 621  
Поточна частина довгострокових кредитів банків 164 096  355 647   
Зобов’язання по відсоткам нарахованим 2 959 2 834 
Всього короткострокові позики 3 580 952 2 298 184  

   
Всього позики 4 044 472 2 634 177 

Основні умови довгострокових позик були такими: 

 
Валюта 

Ставка 
відсотка 

Строк 
погашення 

31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

АБ «ПІВДЕННИЙ» EUR 3,8% 07. 07 2023 449 261 408 190 
Raiffeisen Bank 
International EUR 

6M-EURIBOR 
+ 1.9% 31.10.2026 138 999 71 254 

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК»  EUR 2,7% 30.06.2024 39 356 - 
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» EUR 4,0% 30.08.2023 - 150 938  
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» USD 4,9% 30.08.2023 - 49 310 
АТ «ОТП БАНК» EUR 4,5% 12.03.2021 - 7 990  
АТ «ОТП БАНК» USD 4,5% 12.03.2021 - 3 958  
Всього    627 616  691 640   

Поточна частина 
довгострокових кредитів 
банків    (164 096) (355 647)  
Всього довгострокові 
позики    463 520 335 993 
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Основні умови короткострокових були такими: 

 

Валюта 

Ставка 
відсотка 

станом на 
31.12.2021 

Ставка 
відсотка 

станом на 
31.12.2020 

Строк 
погашення 
станом на 
31.12.2021 

Строк погашення 
станом на 
01.01.2021 

31 грудня 

2021 року 

31 грудня 

2020 року 

АТ "Райффайзен Банк" USD 3,00% - 18.04.2022 - 402 326 - 
АТ “АЛЬФА-БАНК” USD 3,30% - 31.08.2022 - 358 337 - 
АТ "Райффайзен Банк" EUR 2,50% - 20.05.2022 - 297 893 - 
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" EUR 2,70% 4,50% 10.07.2022 01.07.2021 205 635 291 812 
АТ “АЛЬФА-БАНК” USD 3,50% - 29.04.2022 - 153 164 - 
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" USD 3,20% - 10.07.2022 - 122 140 - 
АТ “ОТП БАНК” EUR 2,50% 4,00% 05.08.2022 07.06.2021 101 382 97 028 
АТ “ОТП БАНК” USD 3,00% - 05.08.2022 - 60 487 - 
АТ “ПРАВЕКС БАНК” EUR 2,50% - 13.05.2022 - 57 207 - 
АТ “ПРАВЕКС БАНК” USD 3,00% - 09.03.2022 - 49 919 - 
АТ “ОТП БАНК” EUR 2,50% 4,00% 05.08.2022 06.08.2021 40 199 88 586 
АТ “АЛЬФА-БАНК” EUR - 4,00% - 31.08.2021 - 198 016 
АТ “АЛЬФА-БАНК” EUR - 4,00% - 12.04.2021 - 172 135 
АТ "Райффайзен Банк" EUR - 3,75% - 01.07.2021 - 151 117 
АТ "Райффайзен Банк" EUR - 4,00% - 01.06.2021 - 86 849 
АТ "Райффайзен Банк" EUR - 3,30% - 01.07.2021 - 52 109 
АТ "Райффайзен Банк" EUR - 3,50% - 01.07.2021 - 57 320 
АТ "Райффайзен Банк" EUR - 4,00% - 01.06.2021 - 34 740 
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" EUR 3,50% - - 01.05.2021 - 17 370 
Позики від пов’язаних сторін UAH 0,00% 0,00% На вимогу На вимогу 1 565 208 692 621 
Всього      3 413 897 1 939 703 

        
Поточна частина довгострокових кредитів банків    164 096  355 647 
Зобов’язання по відсоткам нарахованим    2 959 2 834 
        
Всього короткострокові позики      3 580 952 2 298 184 
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Станом на 31 грудня банківські кредити і позики та відсотки по ним були забезпечені наступним чином: 

 
Примітка 

31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

    
Основні засоби 15 1 153 929 1 092 812 
Запаси  18 1 232 411 723 163 
Всього  2 386 340 1 815 975 

У наведеній нижче таблиці докладно розшифровано рух зобов’язань Компанії, пов’язаних з фінансовою 
діяльністю, за рік що закінчився 31 грудня: 

 Всього 

Кредити та позики станом на 31 грудня 2019 року 1 916 445 

Надходження від отриманих позик 1 696 589 
Погашення позик (1 454 584) 
Негрошові операції 472 893 
Кредити та позики станом на 31 грудня 2020 року 2 631 343 

Надходження від отриманих позик 4 571 308 
Погашення позик (3 205 009) 
Негрошові операції 43 871 
Кредити та позики станом на 31 грудня 2021 року 4 041 513 

23. Торгова та інша кредиторська заборгованість 

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

 31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

   
Торгова кредиторська заборгованість 100 165  69 824  
Всього фінансові зобов’язання 100 165 69 824 

Аванси отримані 93 091  41 534 
Зобов'язання по оплаті праці 5 412 4 475 
Інші податки до сплати 1 075 907 
Забезпечення виплат невикористаних відпусток 7 682  8 041  
Інша поточна кредиторська заборгованість 7 2 
Всього торгова та інша кредиторська заборгованість 207 432 124 783 

Станом на 31 грудня 2021 року торгова кредиторська заборгованість від п’яти найбільших кредиторів 
Компанії склала 59 056 тис. грн. або 59 % (31 грудня  2020 року : 40 417 тис. грн. або 58 %). 

24. 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. 

Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня представлені таким чином: 

 
Примітка 

31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

    
Активи    
Торгова дебіторська заборгованість 19 422 3 932  
Аванси видані 19 - - 
Інша фінансова дебіторська заборгованість 19 85 453 124 865 
Всього  85 875 128 797 
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 Примітка 
31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

Зобов'язання    
Кредити та позики 22 (1 565 208) (692 621) 
Торгова кредиторська заборгованість 23 (51 190) (32 430) 
Заборгованість по відсоткам нарахованим 23 - - 
Аванси отримані 23 - - 
Всього  (1 616 398) (725 051) 

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

 
Примітка 

31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

    
Господарські операції    
Дохід від продажу готової продукції та товарів  6 15 351 10 254 
Дохід від реалізації послуг 6 199 9 047 
Інший операційний дохід 10 2 486 1 428 
Закупівля товарів 7 (66 760) (23 937) 
Транспортні послуги 7, 8 (284 147) (258 594) 
Послуги ремонту автомобілів та обладнання  (2 612) - 
Нарахування (сторно) резерву на знецінення 
дебіторської заборгованості 

19 
- (207) 

Дохід від списання заборгованості за нарахованими 
відсотками за користування позиками  

12 
595 76 396 

Операції з фінансування    

позики надані пов'язаним сторонам  (252 523) (219 380) 
повернуто пов'язаними сторонами  291 935 205 595 
позики отримані від пов'язаних сторін  1 769 065 721 525 
повернуто пов'язаним сторонам   (895 884) (600 526) 

Умови угод з пов'язаними сторонами.  

Балансові залишки на кінець року не є забезпеченими, в основному є безпроцентними, 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 2021 року, винагорода ключовому управлінському персоналу у складі 
18 осіб (31 грудня 2020 року: 19 осіб), включаючи заробітну плату, дискреційні премії та інші 
короткострокові винагороди складали 34 643 тис. грн. (2020: 37 552 тис. грн.). 

Надання гарантій та забезпечень 

Станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 грудня 2020 року частина забезпечених кредитних 
договорів з українськими банками було особисто гарантовано Бенефіціарним власником. Крім того, 
кілька позик від українських банків були забезпечені ТОВ «Транс-Сервіс-1». 

25. Умовні та інші зобов’язання 

Умови здійснення господарської діяльності в Україні 

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні останнім часом, тривала 
у 2021 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 2014-2021 роках Україна перебувала у стані політичних та економічних потрясінь. Автономна 
Республіка Крим була фактично анексована Російською Федерацією. Україна також сильно 
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постраждала в результаті розгортання сепаратистських рухів і розвалу системи правопорядку в 
Луганській та Донецькій областях. У 2014-2021 роках політичні та економічні відносини між Україною та 
Російською Федерацією залишалися напруженими, що призвело до суттєвого скорочення торгово-
економічного співробітництва. Всесвітня  пандемія  короно вірусу COVID - 19 , наявність  карантинних 
обмежень  внесли корективи в діяльність компанії. 

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 2021 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 2021 роки не був нарахований. 

Трансфертне ціноутворення 

Компанія здійснює  операції, які потенційно можуть бути об’єктом українського законодавства щодо 
трансфертного ціноутворення («ТЦ»). Станом на 31 грудня 2021 року Керівництво Компанії вважає, що 
воно відповідає концепції інтерпретації відповідних законів і що ставлення Компанії до податкових 
питань буде підтримано. 

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 2021 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 2021 року 
та станом на 31 грудня 2020 року забезпечення під майбутні виплати за даними судовими справами не 
створювалися. 

26. 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. 
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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 19. 

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.  

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.  

Валютний ризик 

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

Компанія здійснює свої операції в гривнях, доларах США та Євро. Діючі ринкові валютні курси іноземних 
валют до гривні були наступними: 

 Євро Долар США 

   
На 31 грудня 2021 року 30,9226 27,2782 
Середній курс за 2021 рік 32,3009 27,2835 

   

На 31 грудня 2020 року 34,7396 28,2746 
Середній курс за 2020 рік 30,8019 26,9639 
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У таблиці нижче представлений ризик Компанії щодо зміни обмінного курсу валют станом на 31 грудня 
2021 року: 

 Євро Долар США 

   
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 31 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 85 534 46 894 
Торгова та інша кредиторська заборгованість (494) - 
Кредити та позики (1 329 932) (1 146 374) 
Зобов’язання по відсоткам нарахованим (881) (2 078) 
Чиста позиція (1 245 772) (1 101 527) 

У таблиці  нижче  представлений ризик Компанії щодо зміни обмінного курсу валют станом на 31 грудня 
2020 року 

 Євро Долар США 

   
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 054 155 259 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 10 622 75 652 
Торгова та інша кредиторська заборгованість - - 
Кредити та позики (1 885 453) (53 269) 
Зобов’язання по відсоткам нарахованим (2 808) (26) 
Чиста позиція (1 871 585) 177 616 

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: 

 Вплив на прибуток/(збиток) 

 (Укріплення) Послаблення 

Станом на 31.12.2020   
USD (укріплення)/послаблення на 10% (17 762) 17 762 
EUR (укріплення)/послаблення на 10% 187 159 (187 159) 
Всього 169 397 (169 397) 

Станом на 31.12.2021   
USD (укріплення)/послаблення на 10% 110 153 (110 153) 
EUR (укріплення)/послаблення на 10% 124 577 (124 577) 
Всього 234 730 (234 730) 

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 2021 року та 31 грудня 2020 року за їх строками 
погашення. Суми, розкриті у таблиці, являють собою контрактні недисконтовані потоки грошових коштів, 
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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 виплат 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 2021 року виглядає наступним чином: 

 

Примітка 
До 

запитання 

Від 1 до 
12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 
років 

Більше 
5 років 

Всього 

Кредити та позики 22      
Тіло  1 565 208 2 012 785 463 520 - 4 041 513 
Відсотки  - 36 202 17 996 - 54 198 

Торгова кредиторська 
заборгованість 23 100 165 - - - 100 165 

Всього майбутні 
виплати  1 665 373 2 048 987 481 516 - 4 195 876 

Аналіз за строками погашення зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року виглядає наступним чином: 

 

Примітка 
До 

запитання 

Від 1 до 
12 

місяців 

Від 12 
місяців 

до 5 
років 

Більше 
5 років 

Всього 

Кредити та позики 22      
Тіло  692 623 1 602 729 264 739 71 252 2 631 343 
Відсотки   54 092 17 995 819 72 906 

Торгова кредиторська 
заборгованість 23 69 824 - - - 69 824 

Всього майбутні 
виплати  

762 447 1 656 821 282 734 72 071 2 774 073 

27. 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. 

 
Примітка 

31 грудня  
2021 року 

31 грудня  
2020 року 

Кредити та позики 22 4 041 513 2 631 343  
Зобов'язання по відсоткам нарахованим 23 2 959  2 834 
Мінус: грошові кошти та їх еквіваленти 20 (74 685) (181 127) 
Чистий борг  3 969 787 2 453 050 

Всього власного капіталу  2 231 418 1 975 568  
Всього   6 201 205 4 428 628 

Коефіцієнт фінансового важеля   64 % 55% 

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 
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настроїв або стратегії розвитку. При управлінні структурою капіталу менеджмент Компанії здійснює 
контроль над обсягом позик, отриманих від пов'язаних сторін. 

28. 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. 

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. 

29. Події після звітної дати 

Вторгнення Росії та війна в Україні 

Як зазначено в Примітці 2, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне 
військове вторгнення в Україну. Широкі занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого 
стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді 
залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. 

Станом на дату цієї фінансової звітності воєнні дії тривають, але доцільно зазначити такі події:  

24 лютого 2022 року в Україні у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації Указом Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України 
було введено воєнний стан. У банківській системі введено обмеження на окремі види операцій, 
включаючи, крім іншого, мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів, крім платежів за 
придбання життєво важливих товарів.  

Компанія продовжує свою діяльність та виплати своїм співробітникам. Війна призвела до значного 
переміщення громадян України, переважно до сусідніх країн Європейського Союзу. За оцінками, більше 
5 мільйонів громадян були змушені виїхати закордон, і приблизно 9 мільйонів громадян полишили свої 
звичайні місця проживання. Така значна та неочікувана міграція спричинила значний тиск на трудові 
колективи компаній. Війна з Росією та шкода, яка завдається Україні щодня, є значним фактором 
невизначеності. На дату затвердження цієї фінансової звітності Компанія не може прогнозувати 
тривалість війни, можливість посилення її інтенсивності або вплив міграції на свою діяльність. 

Подіями та обставинами, що можуть стати підставою для значних сумнівів у здатності Компанії 
продовжувати діяльність на безперервній основі є: 
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- просування військ агресора вглиб території України; 
- ракетні обстріли території Західної України, наслідком яких може стати знищення або часткове 

пошкодження майна Підприємства (виробничих та складських приміщень); 
- втрата персоналу Підприємства внаслідок наступних етапів мобілізації населення до Збройних 

сил України та Сил Територіальної оборони; 
- значний ризик використання матеріальних та людських ресурсів Підприємства для 

забезпечення воєнних потреб; 
- ймовірний сумнів у майбутній здатності Підприємства, його покупців та постачальників  виконати 

умови діючих та майбутніх контрактів. 

На момент затвердження цієї фінансової звітності, керівництво не може оцінити подальший вплив даних 
подій на операційну та господарську діяльність Компанії та її майбутню фінансову звітність. 

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



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Приватне підприємство "Оліяр"  за ЄДРПОУ 32461721
Територiя ЛЬВІВСЬКА  за КАТОТТГ 1 UA46060310060020988

Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство  за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Виробництво олії та тваринних жирів  за КВЕД 10.41
Середня кількість працівників 2 584
Aдреса, телефон с. Ставчани, Пустомитівський р-н., Львівська обл., 81118 2382398
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2021  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 3 122 2 610
первісна вартість 1001 6 074 6 639
накопичена амортизація 1002 2 952 4 029

Незавершені капітальні інвестиції 1005 185 337 292 674
Основні засоби 1010 1 768 757 1 676 903

первісна вартість 1011 2 133 599 2 214 993
знос 1012 364 842 538 090

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 93 993 282 858
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 2 051 209 2 255 045

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 1 768 796 3 161 880

виробничі запаси 1101 1 566 435 2 624 122
незавершене виробництво 1102  -  -
готова продукція 1103 202 361 537 758
товари 1104  -  -

Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 197 801 267 613
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 46 958 71 512
з бюджетом 1135 342 943 488 743

у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 148 64
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 179 596 199 167
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 181 127 74 685

готівка 1166  -  -
рахунки в банках 1167 181 127 74 685

Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181  -  -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183  -  -



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 2 717 369 4 263 664

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 4 768 578 6 518 709

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 491 289 1 491 289
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -

емісійний дохід 1411  -  -
накопичені курсові різниці 1412  -  -

Резервний капітал 1415  -  -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 484 279 740 129
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 1 975 568 2 231 418

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 23 061 19 759
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510 335 993 463 520
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -

довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -

благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -

Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 359 054 483 279

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1 247 082 1 848 689
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 355 647 164 096
товари, роботи, послуги 1615 69 824 100 165
розрахунками з бюджетом 1620 11 896 16 703

у тому числі з податку на прибуток 1621 10 989 15 628
розрахунками зі страхування 1625 621 887
розрахунками з оплати праці 1630 3 839 4 525
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 41 534 93 091
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -
Поточні забезпечення 1660 8 041 7 682
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 695 472 1 568 174
Усього за розділом ІІІ 1695 2 433 956 3 804 012

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 4 768 578 6 518 709

Керiвник Подоба Ірина Романівна

Головний бухгалтер Іващишин Ольга Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Приватне підприємство "Оліяр"  за ЄДРПОУ 32461721
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2021  р.

                                             Форма № 2  Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6 603 601 4 792 654
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 5 219 698 ) ( 4 048 252 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 1 383 903 744 402
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 3 147 72 885
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 67 232 ) ( 67 659 )
Витрати на збут 2150 ( 258 381 ) ( 241 226 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23 062 ) ( 28 416 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 1 038 375 479 986
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Дохід від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 21 049 30 450
Інші доходи 2240 36 249 140 469

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 783 687 ) ( 84 821 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 (  - ) ( 372 731 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 311 986 193 353
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (56 157) (34 803)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 255 829 158 550
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 255 829 158 550

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 4 921 122 3 851 161
Витрати на оплату праці 2505 86 228 84 075
Відрахування на соціальні заходи 2510 12 601 10 389
Амортизація 2515 175 257 147 834
Інші операційні витрати 2520 373 165 292 094
Разом 2550 5 568 373 4 385 553

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Подоба Ірина Романівна

      Головний бухгалтер Іващишин Ольга Володимирівна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Приватне підприємство "Оліяр"  за ЄДРПОУ 32461721
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2021 р.

                                                Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 784 748 4 959 356
Повернення податків і зборів 3005 570 533 710 002
у тому числі податку на додану вартість 3006 570 533 710 002
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 92 378 43 531
Надходження від повернення авансів 3020 6 467 16 180
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 5 956 2 786
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 192 2 902
Надходження від операційної оренди 3040 4 469 681
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050 90 3 108
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 910 479
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 7 646 873 ) ( 5 287 947 )
Праці 3105 ( 68 709 ) ( 64 641 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13 208 ) ( 10 398 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 72 693 ) ( 51 696 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 54 820 ) ( 35 059 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 17 873 ) ( 16 637 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 45 964 ) ( 56 554 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 15 246 ) ( 61 947 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 481 ) (  - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -397 431 205 842

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205 867 1 592
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 ( 90 543 ) ( 268 210 )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -89 676 -266 618

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305 2 802 773 1 696 589
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340 2 170 424 973 770
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350 2 309 746 1 454 584
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 35 679 ) ( 52 206 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 ( 2 239 518 ) ( 957 875 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 388 254 205 694
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -98 853 144 918
Залишок коштів на початок року 3405 181 127 19 829
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (7 589) 16 380
Залишок коштів на кінець року 3415 74 685 181 127

Керiвник Подоба Ірина Романівна

Головний бухгалтер Іващишин Ольга Володимирівна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство Приватне підприємство "Оліяр" за ЄДРПОУ 32461721
(найменування)

Звіт про власний капітал
за Рік 2021 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 1 491 289  -  -  - 484 279  -  - 1 975 568

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  - 21  -  - 21

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 1 491 289  -  -  - 484 300  -  - 1 975 589

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 255 829  -  - 255 829

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  -  -  -  -  -  -  -

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  -  -  -  - 255 829  -  - 255 829

 Залишок на кінець
 року 4300 1 491 289  -  -  - 740 129  -  - 2 231 418

Керiвник Подоба Ірина Романівна

Головний бухгалтер Іващишин Ольга Володимирівна
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