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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Власникам і управлінському персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Глобинський 
свинокомплекс»» 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства 
з обмеженою відповідальністю «НВП «Глобинський 
свинокомплекс»» (далі – «Товариство»), що 
складається зі: 

- звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 
р.; 

- звіту про сукупний дохід, звіту про власний 
капітал та звіту про рух грошових коштів за 
рік, що закінчився зазначеною датою; та  

- приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р. 
та його фінансові результати і грошові потоки за рік, 
що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з 
цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики Професійних 
Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 
етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примітку 30 «Цілі та політика управління фінансовими ризиками» до цієї фінансової 
звітності, що розкриває високу концентрацію рівня кредитного ризику щодо виручки та торгової 
дебіторської заборгованості, отриманих від пов’язаної особи, який може суттєво вплинути на операційну 
діяльність Товариства. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 

Ключові питання аудиту, що включають найзначніші оцінені ризики суттєвого викривлення, у тому 
числі оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

вул. Фізкультури, 28 
Київ, 03150 

Україна 

 
Т: + 380 (44) 284 18 65 

Ф: + 380 (44) 284 18 66 

 
info@bakertilly.ua 

www.bakertilly.ua 
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висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими 
питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання 
аудиту 

Визнання доходів, 1 471 736 тис. гривень  

Дивіться Примітку 19 

Ми зосередили свою увагу на цій області в якості 
ключового питання аудиту в зв'язку з тим, що певні умови 
договорів з клієнтами, зокрема, умови поставки і кількість 
товару впливають на час та оцінку визнання доходів. 

Наші процедури включали, серед іншого: 

- Ми проаналізували облікову політику, яку 
Товариство застосувало стосовно визнання 
доходів; 

- ми протестували внутрішні контролі за процесом 
визнання доходів; 

- ми проаналізували умови договорів на 
реалізацію продукції і зосередилися на часі та 
оцінці визнання доходу; 

- ми порівняли доходи, визнані в результаті 
поставок, що відбулися наприкінці року, до 
супровідної документації, зокрема, ми 
зосередилися на часі визнання доходів. 

Наше тестування не виявило суттєвої невідповідності. 

Оцінка біологічних активів, 297 636 тис. гривень  

Дивіться Примітку 8 

Біологічні активи оцінюються за справедливою вартістю 
за вирахуванням витрат на продаж відповідно до МСБО 
41 «Сільське господарство». 

Біологічні активи в основному представлені свинями. 

Ми вважаємо, що дане питання є ключовим питанням 
для нашого аудиту, тому що оцінка справедливої вартості 
вимагає застосування великої кількості інформації, 
значного судження та інших припущень, що ведуть до 
додаткової невизначеності, в зв'язку з коливаннями 
поточних ринкових цін на дану продукцію. 

Керівництво подає більш детальну інформацію щодо 
зазначеного вище в Примітці 5 «Істотні облікові 
судження, оцінки та припущення» та в Примітці 8 
«Біологічні активи» цієї фінансової звітності. 

Ми здійснили серед інших наступні аудиторські 
процедури з метою усунення ризиків суттєвих 
викривлень, пов’язаних з цим ключовим питанням аудиту: 

- Отримали розуміння системи внутрішніх 
контролів процесу оцінки біологічних активів та здійснили 
оцінку їх розробки та застосування.  

- Оцінили чи відповідають застосовані методи 
оцінки вимогам МСБО 41, та міжнародним стандартам 
оцінки та галузевим нормам. 

- Провели аналіз чутливості для виявлення 
суттєвих вхідних даних та допущень, та оцінили точність 
розкриття аналізу чутливості у фінансовій звітності. 

- Здійснили перерахунок справедливої вартості 
біологічних активів на звітну дату. 

- Провели оцінку повноти та точності відповідних 
приміток наданих до фінансової звітності. 

Ми не виявили суттєвої невідповідності в цих тестах. 

Інші питання 

Фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою 
не підлягала аудиту. 
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Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 
інформації, яка міститься в Звіті про управління, підготовленому у відповідності до вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших застосовних законодавчих і 
нормативних вимог, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми 
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей 
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 
фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
щодо складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує 
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 
відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, 
а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю; 
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- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 
може поставили під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. 
Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі;  

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію 
про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо 
відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто 
ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки 
негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Інша інформація, яка вимагається статтею 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» 

У відповідності до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» ми наводимо в нашому звіті незалежного аудитора наступну інформацію, яка вимагається на 
додаток до вимог Міжнародних стандартів аудиту: 

Призначення і тривалість аудиторського завдання 

Нас було призначено аудиторами Товариства 21 жовтня 2019 р. рішенням загальних зборів учасників  
Товариства для виконання обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 
грудня 2019 р. Це перший рік нашого призначення на завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
Товариства. 

 



 

ADVISORY  ASSURANCE  TAX  ACCOUNTING 
 

ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», що провадить свою діяльність під брендом «Baker Tilly», є членом глобальної мережі Baker Tilly 
International Ltd., членами якої є окремі та незалежні юридичні особи. 

Надання неаудиторських послуг та незалежність 

Ми підтверджуємо, що наскільки ми знаємо і переконані, ми не надавали Товариству або контрольованим 
ним суб’єктам господарювання заборонені законодавством неаудиторські послуги, зазначені у четвертій 
частині статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Ми, включаючи 
ключового партнера з аудиту, були незалежними по відношенню до Товариства при проведенні нашого 
аудиту. Крім того, ми не надавали Товариству або контрольованим ним суб’єктам господарювання інші 
послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не були розкриті у фінансовій звітності або у Звіті про 
управління. 

Узгодженість з додатковим звітом для аудиторського комітету 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена в цьому звіті 
незалежного аудитора, узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету або його еквіваленту. 

Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю 

Ґрунтуючись на результатах проведеної в ході аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесі аудиту 
знань і розуміння діяльності Товариства та умов його роботи, в усіх суттєвих аспектах: 

- Звіт про управління складено у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та інших застосовних законодавчих і нормативних актів, а наведена в 
ньому інформація узгоджується з фінансовою звітністю; 

- ми не виявили суттєвих викривлень інформації у Звіті про управління. 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 
шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому 
обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання 
належних аудиторських процедури у відповідь на ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо 
фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту. Однак основну 
відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими 
повноваженнями, і управлінський персонал Товариства. 

Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, 
пов'язаних з порушеннями 

Дії у відповідь на оцінені ризики 

При ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення 
в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 
шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та 
нормативних актів, наші процедури, серед іншого, 
включали наступне: 

- запити управлінському персоналу та тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, 
включаючи отримання та перегляд 
підтверджувальної документації стосовно 
політики та процедур Товариства, щодо: 

- ідентифікації, оцінювання та 
дотримання вимог законодавчих і 
нормативних актів, а також наявність 
відомостей про будь-які випадки їх 
порушення; 

- виявлення та реагування на ризики 
шахрайства та наявність відомостей про 

В результаті виконаних нами процедур з ідентифікації і 
оцінки ризиків ми визначили оцінку біологічних активів та 
визнання доходів, як ключове питання аудиту. Розділ 
«Ключові питання аудиту» нашого звіту більш детально 
пояснює ці питання, а також описує виконані нами 
конкретні процедури у відповідь на оцінені ризики. 

Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані 
ризики, серед іншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттів до фінансової звітності та 
тестування підтверджувальної документації для 
того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних 
законів і нормативних актів, розглянутих в цьому 
розділі; 

- запит управлінському персоналу, тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, та 
внутрішнім юристам щодо існуючих та 
потенційних судових позовів та претензій; 
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ТОВ «НВП «ГЛОБИНСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 
 (в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 

1. Загальна інформація про ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»» 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс» 
(надалі – Товариство) створене та зареєстроване відповідно до законодавства України у вересні 2005 року. 
Юридична адреса та місце діяльності Товариства:  м.Глобине, Полтавської області, вул. Володимирівська, буд 
61. Статутний капітал товариства складає 44 250 тис. грн. та повністю сплачений. Материнською компанією 
Товариства, що володіє 100% статутного капіталу є ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат». Кінцевим власником 
Товариства є Кузьмінський Олександр Васильович.  

Свинарство було і залишається головною галуззю національного сільгоспвиробництва.Впродовж 14 років 
фахівці «Глобинського свинокомплексу» підтримують сталий розвиток підприємства користуючись як 
вітчизняним так і закордонним досвідом,  

Основною діяльністю Товариства є розведення поголів’я свиней для їх реалізації живою вагою або у вигляді 
м’ясних напівфабрикатів. 

Основними покупцями Товариства в 2019-2018 роках були: ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат ", ТОВ "Метро Кеш 
Енд Кері Україна", ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Фора»,ТОВ «ЕКО». 

ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» дотримується високих стандартів вирощування поголів’я, без 
використання хімічних стимуляторів росту для тварин. Досвід нашого свинокомплексу показує, що найкращих 
результатів у загальній схемі виробництва можна досягти при замкнутому циклі існування і відтворення свиней 
та з власним виробництвом кормів. 

Протягом 2019 року середня кількість працівників  Товариства склала  604 (2018: 625) особи.  

 

2. Основа підготовки фінансової звітності 

2.1. Мета фінансової звітності та перше застосування Міжнародних стандартів  

До 1 січня 2018 року Товариство не готувало свою фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ»), а готувало фінансову звітність у відповідності до національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку України (П(с)БО). 

Починаючи з 1 січня 2019 року, Товариством прийнято рішення подавати фінансову звітність згідно з МСФЗ. З 
цією метою Товариство підготувала порівняльну фінансову інформацію станом на 31 грудня 2018 року та 1 січня 
2018 року відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» 
(«МСФЗ 1»). Цей стандарт вимагає, щоб фінансова звітність була підготовлена відповідно до облікової політики, 
яка відповідає кожному МСФЗ, що діє на дату складання першого повного комплекту фінансової звітності. Датою 
першого застосування МСФЗ є 1 січня 2018 року. 

Пояснення як перехід з П(с)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан та фінансові результати Товариства за рік, 
який закінчився 31 грудня 2018, його власний капітал станом на 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 наведено у 
Примітці 3. 

2.2. Заява про відповідність 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог всіх Міжнародних стандартів фінансової звітності 
та бухгалтерського обліку і тлумачень, випущених Міжнародним комітетом з інтерпретацій МСФЗ («IFRIC»). Ця 
фінансова звітність була підготовлена відповідно до МСФЗ в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ), з використанням облікових політик, описаних у Примітці 6 даної 
фінансової звітності. 

2.3. Основа підготовки фінансової звітності 

Дана фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю , 
за виключенням наступних статей: основні засоби, біологічні активи та фінансові інструменти, що оцінені за 
справедливою вартістю. Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всі 
суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

Товариство при застосуванні МСФЗ вперше не використовувало визначені МСФЗ (IFRS) 1 винятки щодо 
застосування вимог інших МСФЗ, крім визначення зобов’язань за орендою та активів з права користування за 
теперішньою вартістю орендних платежів, що залишилися до сплати, дисконтованих з використанням 
середньозваженої ставки кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній валюті, 
на дату переходу на МСФЗ. 
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Використана для цілей визначення зобов’язань за орендою та активів з права користування відсоткова ставка 
дисконтування, для договорів, які до дати першого застосування МСФЗ визнавались як операційна оренда, 
склала 15,835 %.  

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає використання певних важливих бухгалтерських 
оцінок. Вона також вимагає від керівництва використання суджень в процесі застосування облікової політики 
Товариства. Області, які відрізняються більш високим ступенем судження або складності, або області, які 
потребують припущень і оцінок, розкриті в Примітці  5. 

Функціональна валюта та валюта подання  

Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства є українська гривня. Операції у 
валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах. 

Операції в іноземних валютах  

Операції Товариства, деноміновані у валютах, які відрізняються від функціональної валюти, перераховуються у 
функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який був встановлений НБУ на дату, коли операція 
вперше задовольняє критеріям визнання. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, 
перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну, які діяли на звітну дату. Курсові різниці, що 
виникають при погашенні або перерахунку монетарних статей, визнаються на нетто-основі у тому періоді, в 
якому вони виникають в складі прибутку чи збитку. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються із 
використанням курсів обміну валют станом на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються із використанням курсів обміну валют на дату 
визначення справедливої вартості.  

 

2.4. Принцип безперервності діяльності 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво Товариства та 
власник мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства. На думку керівництва, 
застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі в 
майбутньому є обґрунтованим. 

Керівництво Товариства не припускає загрози безперервності діяльності, оскільки Керівництвом здійснюється 
безперервній контроль фінансового положення Товариства та впроваджуються заходи щодо його поліпшення. 
Крім того, керівництво вважає, що Товариство має надійний доступ до джерел фінансування і здатне 
підтримувати відповідну операційну діяльність.  

Отже, Керівництво вважає, що Товариство зможе реалізувати свої активи і виконати зобов'язання на момент 
настання терміну їх погашення і продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця фінансова звітність 
не містить жодних коригувань на той випадок, якщо Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервної 
діяльності. 
 

3. Перше застосування МСФЗ 

До 1 січня 2019 року Товариство вело свій бухгалтерський облік відповідно до українських Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку ("П(с)БО"). Принципи та процедури бухгалтерського обліку за П(с)БО можуть відрізнятися 
від загальноприйнятих принципів та процедур згідно з МСФЗ. Відповідно, порівняльна інформація в цій 
фінансовій звітності, яка була підготовлена на основі бухгалтерських записів Товариства згідно з П(с)БО, містить 
коригування, необхідні для представлення такої фінансової звітності згідно з МСФЗ, що пов'язані як з 
відмінностями в концептуальних основах, так і з виявленими помилками обліку. 

Станом на 01 січня 2018 року, на дату першого застосування МСФЗ, вартість основних засобів була визначена 
як справедлива вартість відповідно до переоцінки проведеної станом на 31 грудня 2016 року за вирахуванням 
накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

Станом на 31 грудня 2016 року незалежна оцінка основних засобів Товариства була проведена незалежною 
оціночною компанією – ТОВ «Есет Ентерпрайз» у відповідності до Міжнародних Стандартів Оцінки. 
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Узгодження власного капіталу, відображеного згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб: 
 

  

31 січня 2018 
року 

 

01 січня 2018 
року  

(не підлягало 
аудиту) 

Показник власного капіталу за даними за даними П(С)БО  2 031 457  1 360 630 

Відмінності в концептуальних основах  -  - 
Переоцінка біологічних активів та первісне визнання сільськогосподарської 
продукції за справедливою вартістю  

83 278 
 

128 068 

Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків відповідно МСФЗ 9 
"Фінансові інструменти"  

(127 749) 
 

(108 898) 

Застосування МСФЗ 16 "Оренда"  (1 105)  -      
Виправлення помилок  

 

 

 

Коригування переоцінки основних засобів, проведеної до 01 січня 2018 року  -  (8 196) 
Знецінення запасів  (3 884)  (4 087) 
Нарахування кредитної комісії 2018 рік  (5 461)  - 
Знецінення нефінансових активів  (3 956)  (3 008) 

Показник власного капіталу за даними за даними МСФЗ  1 972 580  1 364 509 

 
Узгодження сукупного доходу Товариства, відображених згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб:  

 

  

2018  
 (не підлягало 

аудиту) 

Показник сукупного доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року за даними П(С)БО  670 029 
Відмінності в концептуальних основах  

 

Переоцінка біологічних активів та первісне визнання сільськогосподарської продукції за 
справедливою вартістю  

(44 785) 

Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків відповідно МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"  (18 851) 
Застосування МСФЗ 16 "Оренда"  (1 105)    
Виправлення помилок  

 

Коригування переоцінки основних засобів, проведеної до 01 січня 2018 року  5 715 
Нарахування комісії по кредиту за 2018 рік  (5 461) 
Знецінення запасів  204 
Інші коригування  2 325 

Показник сукупного доходу за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року за даними МСФЗ  608 071 

 
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року перехід на МСФЗ вплив на окремий звіт про рух грошових коштів 
Товариства внаслідок застосування МСФЗ 16 «Оренда» представлено наступним чином:  
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1 2 4       

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності           

Витрачання на оплату:           

Товарів (робіт, послуг) 3100 (1 342 115)  4 195  (1 337 920) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 178 991  4 195  183 186 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

    
 

  
 

  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295         

Інші платежі 3390 (7 776)  (4 195)  (11 971) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності           

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (178 495)  (4 195)  (182 690) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 496  -  496 
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Станом на 01 січня 2018 року вплив переходу на МСФЗ на звіт про фінансовий стан Товариства представлено 
наступним чином: 
 

Актив К
о

д
 р

я
д

к
а
 

В
ід

п
о

в
ід

н
о

 

д
о

 П
(С

)Б
У

 

 

Коригування відповідно до 
МСФЗ  

В
ід

п
о

в
ід

н
о

 

д
о

 М
С

Ф
З

 

 (н
е

 

п
ід

л
я

га
л

о
 

а
у

д
и

т
у

) 

 

Рекласи-
фікація 
статей 

Коригування, 
що впливають 

на чистий 
фінансовий 
результат  

I. Необоротні активи              

Нематеріальні активи 1000 419  - -  419 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 575  - -  25 575 

Основні засоби 1010 731 713  - (409)  731 304 

 первісна вартість  1011 766 725  - (6 613)  760 112 

 знос  1012 35 012  - (6 204)  28 808 

Довгострокові біологічні активи 1020 28 513  - 57 215  85 728 

Інші необоротні активи  1090 -  4 683 -  4 683 

Усього за розділом I  1095 786 220  4 683 56 806  847 709 

II. Оборотні активи       -      

Запаси  1100 97 498  - (4 087)  93 411 

Виробничі запаси 1101 75 988  2 (4 087)  71 902 

Незавершене виробництво 1102 16 129  1 -  16 130 

Готова продукція 1103 5 381  (2) -  5 379 

Товари 1104 -  - -  - 

Поточні біологічні активи  1110 160 092  - 70 853  230 945 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 962 257 
 

- (108 898) 
 

853 359 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:          

за виданими авансами 1130 20 190  (4 038) -  16 152 

з бюджетом 1135 3 039  (2 967) -  72 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 509  45 -  554 

Гроші та їх еквіваленти  1165 1 505  - -  1 505 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 141  (645) -  2 495 

Інші оборотні активи  1190 2 355  (2 355) -  - 

Усього за розділом II  1195 1 250 586  (9 960) (42 133)  1 198 493 

Баланс  1300 2 036 806  (5 277) 14 673  2 046 202 

        

Пасив        

I. Власний капітал         

Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 44 250  - -  44 250 

Капітал у дооцінках 1405 319 906  - (4 761)  315 145 

Резервний капітал  1415 668  (668) -  - 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  

1420 995 807  668 8 640  1 005 115 

Усього за розділом I 1495 1 360 630  - 3 879  1 364 509 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Довгострокові кредити банків 1510 572 605  (572 605) -  - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 -  (423) 7 786  7 364 

Довгострокові забезпечення 1520 4 587  (4 587) -  - 

Усього за розділом II 1595 577 192  (577 615) 7 786  7 364 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення        

довгостроковими зобов’язаннями  1610 -  573 028 -  573 028 

товари, роботи, послуги  1615 85 835  41 -  85 876 

розрахунками з бюджетом 1620 6 800  (3 049) 3 007  6 758 

розрахунками зі страхування 1625 614  (14) -  600 

розрахунками з оплати праці 1630 2 617  - -  2 617 

за одержаними авансами 1635 171  - -  171 

Поточні забезпечення 1660 -  4 587 -  4 587 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 946  (2 255) -  691 

Усього за розділом IІІ 1695 98 983  572 337 3 007  674 328 

Баланс 1900 2 036 806  (5 277) 14 673  2 046 202 
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Станом на 31 грудня 2018 року вплив переходу на МСФЗ на звіт про фінансовий стан Товариства представлено 
наступним чином:  
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на чистий 
фінансовий 
результат  

1  2 3          

I. Необоротні активи              

Нематеріальні активи 1000 1 085  (839) -  246 

 первісна вартість  1001 1 970  (849) -  1 121 

 накопичена амортизація  1002 885  (10) -  875 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 25 250  0 -  25 250 

Основні засоби 1010 952 690  9 198 7 905  969 792 

 первісна вартість  1011 959 842  2 078 8 705  970 625 

 знос  1012 7 152  (7 120) 801  833 

Довгострокові біологічні активи 1020 38 154  (0) 50 451  88 605 

Первісна вартість довгострокових 
біологічних активів 

1021 62 176 
 

24 022 (86 198) 
 

- 

Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 

1022 24 022 
 

(24 022) - 
 

- 

Інші необоротні активи  1090 -  14 004 -  14 004 

Усього за розділом I  1095 1 017 179  22 363 58 356  1 097 897 

II. Оборотні активи              

Запаси  1100 121 368  (8 358) (3 884)  109 126 

Виробничі запаси 1101 95 916  (8 358) (3 884)  83 674 

Незавершене виробництво 1102 19 329  1 -  19 330 

Готова продукція 1103 6 123  (1) -  6 122 

Поточні біологічні активи  1110 207 441  - 32 831  240 272 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 1 088 027 
 

- (127 749) 
 

960 278 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 

    
 

  - 
 

  

за виданими авансами 1130 43 920  (19 589) (948)  23 383 

з бюджетом 1135 3 030  (1 216) -  1 814 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 87 118  (152) -  86 966 

Гроші та їх еквіваленти  1165 1 814  (0) -  1 814 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 852  33 -  1 885 

Усього за розділом II  1195 1 554 570  (29 283) (99 749)  1 425 538 

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200 1 734 
 

(1 734) - 
 

- 

Баланс  1300 2 573 483  (8 654) (41 394)  2 523 435 

 
Пасив             

I. Власний капітал              

Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 44 250  - -  44 250 

Капітал у дооцінках 1405 539 195  - (6)  539 189 

Резервний капітал  1415 668  (668) -  - 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  

1420 1 447 344 
 

668 (58 871) 
 

1 389 141 

Усього за розділом I 1495 2 031 457  - (58 876)  1 972 580 

II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення 

    
 

    
 

  

Довгострокові кредити банків 1510 424 302  (424 302) -  - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 -  (1 672) 9 965  8 293 

Довгострокові забезпечення 1520 5 997  (5 997) -  - 

Усього за розділом II 1595 430 299  (431 971) 9 965  8 293 
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1  2 3          

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення             

довгостроковими зобов’язаннями  1610 3 673  424 426 736  428 835 

товари, роботи, послуги  1615 84 531  553 (599)  84 484 

розрахунками з бюджетом 1620 8 830  (2 009) 1 920  8 741 

розрахунками зі страхування 1625 765  (11) -  754 

розрахунками з оплати праці 1630 3 100  - -  3 100 

за одержаними авансами 1635 767  (71) -  696 

Поточні забезпечення 1660    5 997 -  5 997 

Інші поточні зобов’язання 1690 10 061  (5 568) 5 461  9 954 

Усього за розділом IІІ 1695 111 727  423 317 7 517  542 561 

Баланс 1900 2 573 483  (8 654) (41 394)  2 523 435 

 

4. Нові стандарти, тлумачення і поправки до чинних стандартів і тлумачень 

Застосування переглянутих Стандартів та Тлумачень, які не мали істотного впливу на фінансову звітність 
Товариства 

У поточному році Товариство застосувало низку поправок до стандартів МСФЗ та тлумачень, виданих Радою з 
МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається 1 січня 2019 року, або пізніше. Їх застосування не 
мало суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, які відображаються у цій фінансовій звітності. 

- Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»– Характеристики передоплати із негативною компенсацією. 

- Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові частки участі в 
асоційованих компаніях та спільних підприємствах. 

- Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років – цикл поправок до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 
МСФЗ 11 «Спільна діяльність», МСБО 12 «Податки на прибуток» та МСБО 23 «Витрати на позики». 

- Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Поправки, скорочення або погашення пенсійних планів. 

- КІМФЗ 23 «Невизначеність при обліку податку на прибуток». 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності 

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Товариство не застосовувало жоден з наведених нових або 
переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в силу: 

- МСФЗ 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, які починаються на або 
після 1 січня 2021 року). 

- МСФЗ 10 та МСБО 28 (поправки) – Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство 
інвестором (вступають у силу для річних періодів, які починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або 
після цієї дати). 

- Поправки до МСФЗ 3 – Визначення бізнесу (вступають у силу для угод придбання з початку річного звітного 
періоду, який починається з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 

- Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 – Визначення суттєвості (вступають у силу для річних періодів, які починаються 
з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 

- Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 – Реформа базової процентної ставки (вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 

- Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (поправки, які фактично є оновленнями, вступають у силу 
для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив 

на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. 
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5. Істотні облікові судження, оцінки та припущення 

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва винесення суджень, оцінок та 
припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та потенційних зобов'язань, які представлені у звітності 
на дату фінансової звітності та відображених сум витрат й доходів від реалізації товарів, робіт та послуг за 
звітний період. Невизначеність по відношенню до цих припущень та оцінок може призвести до результатів, які 
можуть вимагати в майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активів або зобов’язань, у відношенні 
до яких приймаються припущення та оцінки. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися від 
оціночних.  

Основні припущення щодо майбутніх подій та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які 
мають істотний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів і 
зобов'язань протягом наступного фінансового року, наведено нижче. Керівництво проводить таку оцінку на 
постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших 
методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як 
вони можуть змінитися у майбутньому. Існуючі обставини і припущення щодо майбутніх подій, однак, можуть 
змінитися у зв'язку із змінами на ринку або обставинами, що виникли поза контролем Товариства. Такі зміни 
відображаються у припущеннях тоді, коли вони відбуваються. Результати переглядів облікових оцінок 
визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд оцінки, якщо цей перегляд впливає як на 
поточний, так і майбутні періоди. 

Судження  

В ході застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім облікових оцінок, були зроблені певні 
судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження, зокрема, 
включають припущення щодо безперервності діяльності Товариства (Примітка 2.4). 

Оцінки та припущення  

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності 
оцінок на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань 
до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року. 

Визнання виручки 

В момент укладення договору реалізації Товариство визначає чи передає воно контроль над обіцяними 
активами або послугами та, відповідно, визнає виручку впродовж періоду або в певний момент часу. Сума 
виручки, що визнається впродовж періоду, визначається відповідно до ступеня завершення обов’язків до  
виконання. Для визначення ступеня завершення обов’язків до виконання необхідне судження керівництва при 
виборі методу та  вихідних даних для здійснення такої оцінки. 

Оцінка основних засобів 

При визначенні справедливої вартості основних засобів керівництво покладається на незалежного оцінювача, 
який має відповідну визнану професійну кваліфікацію і актуальний досвід в оцінці необхідної категорії основних 
засобів. Справедлива вартість базується на ринковій вартості і являє собою передбачувану суму коштів, на яку 
основний засіб може бути обміняно станом на дату оцінки в ході ринкової угоди між зацікавленими продавцем і 
покупцем, які попередньо провели належне дослідження ринку і діють усвідомлено, обачно і без примусу. У разі, 
якщо немає ринкового підтвердження справедливої вартості, вона визначається дохідним методом. 

Як описано в Примітці 6, Товариство застосовує модель справедливої вартості для основних засобів. На кожну 
звітну дату Товариство проводить оцінку для визначення наявності істотних відмінностей балансової вартості 
основних засобів від їх справедливої вартості. Така оцінка здійснюється Товариством шляхом підготовки аналізу 
майбутніх дисконтованих грошових потоків і ґрунтуючись на припущеннях щодо прогнозованих доходів і витрат, 
а також ставки дисконтування. Крім того, Товариство розглядає економічну стабільність і доступність транзакцій 
з подібними активами на ринку для визначення необхідності оцінки справедливої вартості на даний час. 

Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів 

Основні засоби та нематеріальні активи Товариства амортизуються із використанням прямолінійного методу 
протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах, операційних оцінках 
керівництва та на досвіді роботи з аналогічними активами.  

Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової вартості, 
включають таке: зміни у технологіях; зміни регуляторних актів та законодавства; та непередбачені проблеми з 
експлуатацією. Будь-який із зазначених факторів може вплинути на знос основних засобів та нематеріальних 
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активів у майбутньому та їх балансову і залишкову вартість. Товариство переглядає очікувані строки корисного 
використання основних засобів та нематеріальних активів на кінець кожного річного звітного періоду.  

Під час визначення строків корисного використання активу, керівництво враховує його моральний знос, фізичний 
знос, умови, в яких буде експлуатуватися такий актив та способи отримання економічних вигід для Товариства. 
Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості відображаються на 
перспективній основі від дати зміни. 

Зменшення корисності основних засобів  

Основні засоби перевіряються на предмет зменшення корисності у тих випадках, коли обставини дають підстави 
припустити потенційне зменшення корисності. Серед факторів, які Товариство вважає такими, що дають 
підстави для перегляду зменшення корисності, є наступні: значне падіння ринкових цін; значне погіршення 
операційних результатів у порівнянні з минулими періодами чи прогнозом; значні зміни у використанні активів чи 
усієї стратегії бізнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рішення про поступове виведення з експлуатації 
чи заміну, а також активи, які є пошкодженими чи виведеними з експлуатації; суттєві негативні галузеві чи 
економічні тенденції та інші фактори.  

Оцінки суми відшкодування активів базуються на оцінках керівництва, включаючи оцінки операцій у 
майбутньому, майбутньої прибутковості активів, припущення щодо ринкових умов у майбутніх періодах, розвитку 
технологій, змін у законодавстві та інших факторів. Ці припущення використані у розрахунку вартості 
використання активу та включають прогнози щодо майбутніх грошових потоків і вибір відповідної ставки 
дисконтування. Товариство оцінює ці припущення на дату балансу, тому реальні результати можуть відрізнятись 
від припущень. Зміни обставин, припущень й оцінок керівництва можуть спричинити збитки від зменшення 
економічної корисності активів у відповідних періодах.  

Товариство слідкує за внутрішніми та зовнішніми індикаторами зменшення корисності основних засобів. 
Жодного зменшення корисності основних засобів не було визнано Товариством на кінець звітного періоду. 

Справедлива вартість біологічних активів 

Оцінка справедливої вартості біологічних активів заснована на методі порівняння. На справедливу вартість 
біологічних активів може вплинути те, що фактичні майбутні грошові потоки будуть відрізнятися від поточного 
прогнозу, що зазвичай виникає в результаті значних змін будь-яких чинників або припущень, що 
використовуються для прогнозування. 

Керівництво впевнене, що визначення справедливої вартості біологічних активів найбільш чутливе до змін таких 
припущень, як середня вага однієї голови та вартість м’яса живою вагою. Керівництво вважає, що будь-яка 
достатньо можлива зміна в ключових припущеннях не призведе до суттєвих змін справедливої вартості 
біологічних активів. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

Оцінка очікуваних кредитних збитків – значне оціночне значення, для отримання якого використовується 
методологія оцінки, моделі та інші дані. Товариство використовує матрицю оціночних резервів для розрахунку 
очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською заборгованістю. Ставки оціночних резервів 
встановлюються в залежності від кількості днів прострочки платежу для клієнтів з аналогічними 
характеристиками виникнення збитків. Первісно в основі матриці оціночних резервів лежать спостережувані дані 
виникнення дефолтів в минулих періодах. На кожну звітну дату досліджувані дані про рівень дефолту в 
попередніх періодах оновлюються і ставки оціночних резервів оновлюються. Величина очікуваних кредитних 
збитків є чутлива до змін в обставинах і прогнозованих економічних умовах. Минулий досвід виникнення 
кредитних збитків Товариства і прогноз економічних умов також можуть не бути показовими для фактичного 
дефолту покупця в майбутньому. 

Товариство на регулярній основі перевіряє та підтверджує моделі та висхідні дані для моделей з метою 
зниження розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитними збитками та фактичними збитками за 
фінансовими інструментами внаслідок кредитного ризику. 

Політика списання фінансових активів  

Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Товариство вичерпала всі практичні можливості з їх 
стягнення та прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань відносно стягнення таких активів. 
Визначення грошових потоків, відносно яких відсутні обґрунтовані очікування щодо їх відшкодування, вимагає 
застосування суджень. Керівництво розглянуло наступні ознаки відсутності обґрунтованих очікувань відносно 
відшкодування таких активів: процес ліквідації, процедура банкрутства, справедлива вартість забезпечення 
нижче витрат на стягнення або продовження заходів з примусового стягнення. 
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Поточні податки 

Українське законодавство та його інтерпретації щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, 
включаючи контроль за валютними та митними операціями, схильні до частих змін. Законодавчі та нормативні 
акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних 
органів державної влади та інших органів державного управління. Тлумачення податкового законодавства 
податковими органами стосовно операцій і діяльності Товариство може не співпадати з думкою керівництва 
Товариства. Як наслідок, податкові органи можуть пред'явити претензії до операцій і нарахувати Товариству 
значні додаткові податки, пені та штрафи. Перевірки податковими органами можуть охоплювати три 
календарних роки, що безпосередньо передували року перевірки. За певних умов, перевіркою можуть бути 
охоплені і більш ранні періоди. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась всіх нормативних положень, 
і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані, а також, що податкові 
позиції Товариство будуть підтверджені. Неможливо визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути 
пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або імовірність будь-якого несприятливого результату. 

Визнання відстрочених податкових активів  

Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць тією мірою, якою є 
ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати оподатковувану 
тимчасову різницю. Значні судження керівництва вимагаються для визначення суми відстрочених податкових 
активів, що можуть бути визнані на основі вірогідного часу виникнення та суми майбутнього прибутку до 
оподаткування та стратегії податкового планування.  

Активи з права користування майном та зобов’язання з оренди  

Величина активів з права користування майном і зобов’язань з оренди залежить від оцінки керівництва стосовно 
термінів оренди та застосованої ставки залучення додаткових запозичень. Можливість продовження та 
розторгнення договорів, зазвичай, передбачені в договорах оренди, які укладає Товариство.. Такі можливості 
використовуються для максимізації операційної гнучкості при управлінні договорами. Термін оренди відповідає 
терміну орендного договору, який не підлягає розірванню, за винятком випадків, коли існує достатня впевненість 
у продовженні цього договору. При визначенні строку оренди керівництво враховує всі факти та обставини, які 
утворюють економічні стимули для використання можливості продовження договору або відмови від його 
розторгнення. Можливості продовження включаються в строк оренди лише у тому випадку, якщо існує 
обґрунтована вірогідність продовження такого договору оренди (або його нерозторгнення). Оцінка 
переглядається у випадку суттєвих або значущих змін в обставинах, що впливають на оцінку, що підконтрольні 
орендатору. 

Ставка додаткових запозичень орендаря визначаються на рівні середньозваженої ставки кредитування банками 
України за довгостроковими кредитами в національній валюті, на дату початку оренди.  

Судові позови 

Товариство застосовує суттєві судження при оцінці та відображенні резервів та ризиків з умовних зобов'язань, 
пов'язаних із судовими процесами та іншими невиплаченими вимогами, які вирішуються шляхом переговорів, 
посередництва, арбітражу чи державного регулювання, а також інших умовних зобов'язань. Судження потрібне 
при оцінці ймовірності позову проти Товариства, а також зобов'язання обумовленого остаточним розміром 
вартості урегулювання. Через невизначеність, властиву процесу оцінювання, фактичні витрати можуть 
відрізнятись від початкової оцінки резерву. Ці оцінки можуть бути змінені, оскільки нова інформація стає 
доступною, переважно за допомогою внутрішнього досвіду. Огляд таких оцінок може суттєво вплинути на 
майбутні операційні результати. 

Умовні зобов’язання 

Умовні зобов’язання визначаються настанням або не настанням однієї або декількох майбутніх подій. Оцінка 
умовних зобов’язань тісно пов’язана з винесенням суттєвих суджень та оцінок, щодо наслідків майбутніх подій. 

Видані гарантії оцінюються по справедливій вартості або по найкращій оцінці витрат, необхідних для погашення 
поточних зобов’язань по гарантіях у встановленому порядку за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Справедлива вартість гарантій виданих потребує суджень, що включають ряд допущень, що впливають на 
майбутній грошовий відтік, пов'язаний з погашенням чистих зобов’язань принципала, та зміни у будь-якому з цих 
допущень можуть призвести до коригування справедливої вартості виданих гарантій. 
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6. Основні положення облікової політики 

6.1. Нематеріальні активи  

До нематеріальних активів належать контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної 
форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб, 
надання в оренду іншим особам, чи для надання прав іншим особам (ліцензія), вартість яких може бути надійно 
оцінена.  

Придбані нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Собівартість нематеріального активу 
складається з ціни його придбання (включаючи будь-які імпортні мита та податки на придбання, що не 
відшкодовуються), а також із будь-яких видатків на підготовку активу до використання за призначенням, які 
безпосередньо відносяться до нього.  

Первісна вартість (собівартість) внутрішньо створеного нематеріального активу складається з усіх витрат, які 
можна прямо віднести до створення, виробництва та підготовки активу до використання у спосіб, визначений 
управлінським персоналом. 

Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат:  

 витрати на дослідження;  

 витрати на рекламу та на просування продукції на ринку;  

 витрати на підвищення ділової репутації Товариства, а саме: витрати на внутрішньо створені бренди, 
заголовки, назви видань, переліки клієнтів та інші подібні за своєю сутністю об’єкти.  

Після первісного визнання, нематеріальні активи з обмеженими строками корисної експлуатації відображаються 
за первісною вартістю, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від 
зменшення корисності.  

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом протягом строку 
корисного використання що складає від 2 до 10 років. Витрати з амортизації нематеріальних активів визнаються 
у звіті про сукупний дохід в тій категорії витрат, що пов’язані із функціональним призначенням нематеріальних 
активів 

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються упродовж цього строку та 
оцінюються на предмет знецінення. Строк амортизації нематеріальних активів з визначеним строком корисного 
використання переглядається щорічно наприкінці звітного року. Зміна очікуваного строку корисного 
використання, змінює строк для нарахування амортизації та визначається як зміна облікової оцінки. 

Нематеріальний актив припиняють визнавати після вибуття, або коли не очікується отримання майбутніх 
економічних вигід від його подальшого використання або вибуття. Прибутки або збитки, які виникають від 
припинення визнання нематеріального активу, що оцінюються як різниця між чистими надходженнями від 
вибуття та балансовою вартістю активу, визнаються на нетто-основі у складі прибутку або збитку у момент 
припинення визнання активу. 

6.2. Основні засоби  

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з 
ним, надійдуть до Товариства та його собівартість є суттєвою і її можна достовірно оцінити. Межа суттєвості для 
визнання активів об’єктами основних засобів є обліковою оцінкою, та встановлюється Товариства щорічно.  

Основні засоби представлені в фінансовій звітності за переоціненою вартістю,  яка є справедливою вартістю на 
дату переоцінки, за вирахуванням накопичених згодом амортизації і збитків від знецінення. 

При переоцінці об’єкта основних засобів, накоплений на дату переоцінки знос виключається з валової 
балансової вартості, та отримана залишкова вартість відображається на рівні переоціненої вартості активу. 

Збільшення вартості за підсумками переоцінки збільшує резерв переоцінки основних засобів, за винятком 
випадків, коли таким чином відміняється зменшення вартості даного активу, відображене в складі витрат в 
результаті попередньої переоцінки. У цих випадках збільшення вартості визнається як дохід в звіті про сукупний 
дохід у розмірі, що не перевищує відповідні витрати, які були відображені в попередніх періодах. Зменшення 
балансової вартості за підсумками оцінки, відображається у складі витрат в розмірі, що не перевищує залишок 
резерву переоцінки даного активу, можливо наявного після попередньої переоцінки. 

Залишок резерву переоцінки кожного конкретного об'єкта основних засобів включається до складу 
нерозподіленого прибутку / (накопичених збитків) при припиненні експлуатації активу або його вибутті. 
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Первісна вартість основних засобів включає: 

 Суми, які були сплачені постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних 
робіт (за вирахуванням непрямих податків, які відшкодовуються),  

 непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню,  

 витрати, які безпосередньо стосуються постачання активу до місця розташування та приведення його у 
стан, який забезпечує його функціонування відповідно до намірів керівництва Товариства.  

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення 
майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта або збільшення строку його корисного 
використання.  

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, 
обслуговування, ремонту тощо) включаються до складу витрат в періоді їх понесення. 

Знос основних засобів нараховується з метою списання вартості, що підлягає амортизації, протягом строку їх 
використання із застосуванням прямолінійного методу.  

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:  

Земля Не амортизується 
Будівлі та споруди 1 - 87 років 
Техніка та обладнання 1 - 35 років 
Транспортні засоби 1 - 15 років 
Інші основні засоби  1 – 15 років 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та методи амортизації переглядаються Товариством на 
кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується 
перспективно як зміна облікової оцінки.  

Визнання об’єкта основних засобів припиняється у разі його вибуття, або якщо не очікуються майбутні економічні 
вигоди від його використання або вибуття. Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання 
об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю 
активу і визнається на нетто-основі у складі прибутку або збитку.  

6.3. Капітальні інвестиції 

Незавершене будівництво та незавершені капітальні інвестиції в основні засоби - це об’єкти, які знаходяться в 
процесі будівництва або іншого доведення до стану, що необхідний для експлуатації об’єктів основних засобів 
відповідно до намірів керівництва. Зазначені об’єкти відображаються за вартістю фактичних витрат за 
вирахуванням накопичених збитків від знецінення.  

Амортизація на об’єкти незавершеного будівництва та незавершені капітальні інвестиції не нараховується до 
тих пір, поки ці активи не будуть доступні для використання, тобто коли вони будуть знаходитись у місці 
розташування, та у стані, які забезпечують їх функціонування у відповідності з намірами керівництва Товариства.  

6.4. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів  

На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість своїх основних засобів та, нематеріальних 
активів метою визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи зазнали збитку від зменшення 
корисності. Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості 
активу над сумою очікуваного відшкодування.  

За наявності такого свідчення Товариство оцінює суму відшкодування відповідного активу для визначення 
розміру збитку від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Якщо неможливо здійснити оцінку суми 
відшкодування окремого активу, Товариство оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує грошові потоки, до 
якої належить даний актив.  

Тестування на предмет зменшення корисності необоротних активів, які плануються до переведення до складу 
необоротних активів, утримуваних для продажу, проводиться безпосередньо перед такою рекласифікацією.  

Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат 
на продаж та вартості використання. При проведенні оцінки вартості використання сума очікуваних майбутніх 
грошових потоків дисконтується до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту до 
оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та характерні для активу ризики, по 
відношенню до яких не були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків.  



ТОВ «НВП «ГЛОБИНСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 
 (в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 

29 

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша від 
його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові потоки) зменшується до 
суми очікуваного відшкодування з одночасним відображенням збитків від зменшення корисності у складі 
прибутку або збитку.  

Якщо сума очікуваного відшкодування активу є більшою ніж його балансова вартість (з урахуванням попередньо 
визнаних збитків від зменшення корисності), Товариство здійснює відновлення корисності такого активу.  

У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або 
одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким 
чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена за умови 
відсутності збитків від зменшення корисності активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних у 
попередні роки. 

6.5. Біологічні активи 

Біологічний актив – тварини або рослини, що в процесі біологічної трансформації може створювати 
сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні активи, а також приносити економічні вигоди іншим 
чином. 

Біологічні активи визнаються при первісному визнанні та на кожну звітну дату за справедливою вартістю з 
урахуванням витрат на продаж. 

Сільськогосподарська продукція, отримана від біологічних активів, оцінюється за справедливою вартістю за 
вирахуванням витрат на продаж, що визначаються в момент отримання продукції. 

Якщо для біологічного активу або сільськогосподарської продукції існує активний ринок, то справедливу вартість 
активу Товариство визначає виходячи з ціни його котирування на даному ринку. 

Якщо у Товариства є доступ до декількох ринків, визначення справедливої вартості базується на тому ринку, 
яким Товариство може скористатись з найбільшою ймовірністю. 

За умови відсутності активного ринку, Товариство для визначення справедливої вартості біологічного активу 
використовує один або декілька з наведених нижче показників: 

• Ціну останньої угоди на ринку, за умови, що за період між датою угоди та звітною не відбулось суттєвих 
змін умов господарювання; 

• Ринкові ціни на аналогічні активи; 

• Галузеві показники. 

В тому випадку, коли у відношенні біологічного активу, що знаходиться у певному стані, на даний момент часу, 
відсутні ринкові ціни або інші вартісні показники для визначення справедливої вартості Група використовує 
дисконтовану вартість очікуваних від активу чистих грошових потоків, при цьому застосовується коефіцієнт 
дисконтування, розрахований виходячи з кон’юнктури ринку, що склалась, для грошових потоків до оплати 
податків. 

У випадку, коли в момент первісного визнання біологічного активу відсутня інформація про його ринкові ціни, а 
альтернативні розрахунки справедливої вартості явно не є надійними, такий біологічний актив оцінюється за 
собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від знецінення. З моменту, коли з’являється 
можливість визначення справедливої вартості біологічного активу з достатнім ступенем достовірності, вказаний 
біологічний актив переоцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж. 

Прибуток або збиток від первісного визнання біологічних активів за справедливою вартістю, за вирахуванням 
витрат на продаж та від зміни справедливої вартості відображаються в статті «Зміна справедливої вартості 
біологічних активів та сільськогосподарської продукції» в консолідованому звіті про сукупний дохід. 

Товариство виділяє наступні види біологічних активів: 

• Необоротні (строк корисного використання більше 1 року): основне стадо– кнури та свиноматки; 

•  Поточні (зі строком корисного використання до 1 року: свині на вирощуванні та відгодівлі; 

6.6. Запаси  

Первісне визнання запасів здійснюється за їх собівартістю. Собівартість запасів повинна включати всі витрати 
на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведення їх у поточний стан.  
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Сума прямих та розподілених накладних виробничих витрат, які Товариство понесло у зв’язку із виробництвом 
продукції, яка не закінчена на звітну дату та/або у зв’язку із витратами на підготовку виробництва в наступному 
фінансовому році, відображаються у фінансовій звітності як Незавершене виробництво.  

В подальшому запаси відображаються за найменшою із двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю 
реалізації, якщо на звітну дату їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили 
первісно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною продажу у звичайному 
ході бізнесу зменшеною на попередньо оцінені витрати на завершення та здійснення продажу. Запаси 
списуються до чистої вартості реалізації на індивідуальній основі.  

На кожну звітну дату Товариство оцінює запаси для того, щоб визначити ушкоджені, застаріли, неліквідні запаси 
або запаси чиста вартість реалізації яких знизилася. У випадку, якщо виявлені такі запаси зниження їх вартості 
визнається як збиток в звіті про сукупний дохід в складі статті «Інші операційні витрати». 

При використанні або реалізації запасів, їх балансова вартість визнається витратами періоду, в якому 
визнається відповідний дохід, або витратами періоду, в якому запаси були використані, якщо неможливо прямо 
пов'язати з доходом певного періоду.  

Облік вибуття запасів здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. 

6.7. Оренда  

Товариство оцінює та відображає договори оренди відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди. 
Товариство класифікує договір як оренду або такий, який містить компонент оренди, якщо виконуються всі умови: 
предметом договору є використання ідентифікованого активу; клієнт набуває право отримувати в основному всі 
економічні вигоди від використання ідентифікованого активу та право керувати використанням ідентифікованого 
активу.  

Товариство як орендодавець  

Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на 
базовий актив, класифікуються як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору 
про операційну оренду, включаються до балансової вартості базового активу та визнаються, як витрати протягом 
строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди.  

Товариство визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі в тому періоді, в 
якому він фактично був отриманий.  

Товариство як орендар  

Товариство визнає орендні платежі за договорами короткострокової оренди чи оренди, за якою базовий актив є 
малоцінним, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.  

Товариство класифікує оренду як короткострокову, якщо на дату початку вона має строк 12 місяців або менше. 
Строк оренди, визначений Товариство включає:  

 період дії договору оренди, який не підлягає достроковому припиненню;  

 періоди, щодо яких передбачений опціон на продовження оренди, якщо є достатня впевненість в тому, 
що орендар виконає цей опціон;  

 періоди, щодо яких передбачений опціон на припинення оренди, якщо є достатня впевненість в тому, що 
орендар не виконає цей опціон. 

Товариство оцінює базові активи, отримані за договорами оренди, як малоцінні, якщо їх вартість не перевищує 
суму в 150 тисяч гривень на основі вартості активу, коли він є новим, незалежно від віку активу, що фактично 
орендується.  

На дату, коли орендодавець надає для використання базовий актив, що не підпадає під спрощення, орендар 
визнає актив з права користування та орендне зобов’язання.  

Актив з права користування первісно оцінюється за його собівартістю, яка включає:  

 суми первісної оцінки орендного зобов’язання;  

 будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих 
стимулів до оренди;  

 будь-яких первісних прямих витрат, понесених орендарем;  
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 оціночних витрат на демонтаж або знищення об’єкту оренди у кінці строку оренди або відновлення 
місцезнаходження об’єкту оренди, зменшену на очікувані надходження запасів у результаті вибуття 
об’єкту оренди.  

Первісна оцінка орендного зобов’язання здійснюється Товариством за теперішньою вартістю орендних платежів, 
не сплачених на дату початку оренди. Орендні платежі, включені в оцінку зобов'язання Товариством з оренди, 
включають фіксовані платежі. 

Товариство дисконтує орендні платежі застосовуючи ставку відсотка зазначену в договорі оренди. Якщо договір 
оренди не містить інформації щодо ставки дисконтування, Товариство використовує середньозважену ставку 
кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній валюті, визначену на день початку 
оренди. Така ставка розраховується Національним банком України за даними статистичної звітності банків 
України та публікується на офіційному сайті НБУ (www.bank.gov.ua).  

При визначенні теперішньої вартості орендних платежів, Товариство розглядає їх як авансові платежі 
(пренумерандо), якщо відповідно до договору оренди, сплата за поточний місяць має бути здійснена до кінця 
такого місяця. Якщо договором оренди передбачено платежі за поточний місяць оренди в наступному місяці, 
Підприємство для визначення теперішньої вартості орендних платежів, розглядає їх як звичайні 
(постнумерандо).  

Після первісного визнання, Товариство оцінює актив з права користування за собівартістю за вирахуванням 
будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності та з 
коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання.  

Строк амортизації активу з права користування встановлюється як період від дати початку оренди до більш 
ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з права користування та кінець строку 
оренди.  

Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:  

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

 зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та  

 переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, або 
з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.  

Фінансові витрати, представлені процентними витратами за орендними зобов’язаннями, відносяться на 
прибуток або збиток протягом строку оренди з метою забезпечення постійної процентної ставки по залишку 
зобов'язання за кожен період.  

Товариство класифікує платежі в рахунок погашення зобов’язань з оренди, яка не підпадає під спрощення, як 
грошові потоки від фінансової діяльності. 

6.8. Передплати видані 

Передплати видані постачальникам відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням ПДВ та резерву 
очікуваних збитків від знецінення. Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари або послуги, 
які стосуються цієї передплати, передбачається отримати після одного року або коли передплата стосується 
активу, який сам класифікується як необоротний після первісного визнання.  

6.9. Грошові кошти та їх еквіваленти  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на розрахункових рахунках та в 
дорозі, грошові кошти, розміщені на депозитах в банку строком до 3-х місяців або «на вимогу». Обмежені до 
використання залишки виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей звіту про рух 
грошових коштів. Банківські депозити строком від 3-х місяців до одного року відображаються в складі поточних 
фінансових інвестицій. Залишки, обмежені для обміну або використання для погашення зобов’язань протягом, 
як мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу інших необоротних активів. 

6.10. Фінансові інструменти  

Фінансові інструменти - основні підходи до оцінки 

Справедлива вартість - це ціна, яка може бути отримана при продажу активу або сплачена при передачі 
зобов'язання при проведенні звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим 
підтвердженням справедливої вартості є ринкове котирування на активному ринку. Активний ринок - це ринок, 
на якому операції з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою і в достатньому обсязі, що 
дозволяє отримувати інформацію про оцінки на постійній основі. 
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Справедлива вартість фінансових інструментів, що обертаються на активному ринку, оцінюється як сума, 
отримана при множенні ринкового котирування на окремий актив або зобов'язання на кількість інструментів, 
утримуваних організацією. Так йде справа навіть в тому випадку, якщо звичайний добовий торговий оборот ринку 
недостатній для поглинання тієї кількості активів і зобов'язань, яке є у організації, а розміщення замовлень на 
продаж позицій в окремій операції може вплинути на ринкове котирування. 

Моделі оцінки, такі як модель дисконтування грошових потоків, а також моделі, засновані на даних аналогічних 
операцій, що здійснюються на ринкових умовах, або розгляд фінансових даних об'єкта інвестицій 
використовуються для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, для яких недоступна ринкова 
інформація про ціну угод. Результати оцінки справедливої вартості аналізуються і розподіляються за рівнями 
ієрархії справедливої вартості в такий спосіб:  

(i) до Рівня 1 відносяться оцінки за ринковими котируваннями (некорегованим) на активних ринках для 
ідентичних активів або зобов'язань,  

(ii) до Рівня 2 - отримані за допомогою моделей оцінки, в яких усі використані значні вихідні дані, які або 
прямо (наприклад, ціна), або побічно (наприклад, розраховані на базі ціни) є спостережуваними для активу або 
зобов'язання, та  

(iii) оцінки Рівня 3, які є оцінками, що не засновані виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто для 
оцінки потрібно значний обсяг неспостережуваних вихідних даних). Переводи з рівня на рівень ієрархії 
справедливої вартості вважаються такими, що мали місце на кінець звітного періоду. 

Витрати на проведення угоди є додатковими витратами, що безпосередньо відносяться до придбання, випуску 
або вибуття фінансового інструменту. Додаткові витрати – це витрати, які не були б понесені, якби угода не 
відбулася. Витрати на проведення угоди включають виплати та комісійні, сплачені агентам (включаючи 
працівників, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам, збори, які 
сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки і збори, що стягуються при передачі 
власності. Витрати на проведення угоди не включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, 
витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. 

Амортизована вартість є величиною, в якій фінансовий інструмент був оцінений при первісному визнанні, мінус 
виплати в погашення основної суми боргу, зменшену або збільшену на величину нарахованих відсотків, а для 
фінансових активів – мінус суми збитків від знецінення. Нарощені відсотки включають амортизацію відкладених 
при первісному визнанні витрат на угоду, а також будь-яких премій або дисконту від суми погашення із 
використанням методу ефективної процентної ставки. Нарощені процентні доходи і нарощені процентні витрати, 
включаючи нарощений купонний дохід та амортизований дисконт або премія (включаючи відкладену при наданні 
комісію, при наявності такої), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних 
статей звіту про фінансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом 
відповідного періоду з метою забезпечення постійної процентної ставки в кожному періоді (ефективної 
процентної ставки) на балансову вартість інструменту. Ефективна процентна ставка - це ставка, що 
застосовується при точному дисконтуванні розрахункових майбутніх грошових платежів або надходжень (без 
урахування майбутніх кредитних втрат) протягом очікуваного часу існування фінансового інструменту або, де це 
доречно, більш короткого періоду до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна 
ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до 
наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред за 
плаваючою ставкою, встановленою для даного інструмента, або за іншими змінними факторами, які 
встановлюються незалежно від ринкових ставок . Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього 
очікуваного терміну обігу інструмента. Розрахунок приведеної вартості включає всі винагороди і суми, виплачені 
або отри-мані сторонами за договором, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Первісне визнання фінансових інструментів  

Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спочатку 
визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою 
вартістю, включаючи витрати за угодою. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному 
визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при первісному визнанні враховуються тільки в тому випадку, якщо 
існує різниця між справедливою ціною і ціною угоди, підтвердженням якої можуть служити інші спостережувані 
на ринку поточні угоди з тим же інструментом або модель оцінки, яка в якості базових даних використовує тільки 
дані спостережуваних ринків . Після первісного визнання фінансових активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю, та інвестицій в боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід, визнається оцінний резерв під очікувані кредитні збитки, що призводить до визнання бухгалтерського 
збитку відразу після первісного визнання активу. 
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Купівля та продаж фінансових активів, поставка яких повинна проводитися в строки, встановлені 
законодавством або звичаями ділового обороту для даного ринку (купівля і продаж «на стандартних умовах»), 
відображаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується купити або продати 
фінансовий актив. Всі інші операції з придбання визнаються, коли Товариство стає стороною договору за цим 
фінансовим інструментом. 

Для визначення справедливої вартості позик пов'язаним сторонам, які не обертаються на активному ринку, 
Товариство використовує такі моделі оцінки, як модель дисконтування грошових потоків. Існує ймовірність 
виникнення відмінностей між справедливою вартістю при первісному визнанні, яка приймається рівною ціні 
угоди, і сумою, визначеною при початковому визнанні за допомогою моделі оцінки, що використовує вихідні дані 
Рівня 3. Якщо після калібрування вхідних даних для моделей оцінки виникають будь-які відмінності, такі 
відмінності спочатку визнаються у складі інших активів або інших зобов'язань, а згодом рівномірно 
амортизуються протягом терміну дії позик пов'язаним сторонам. У разі використання вихідних даних Рівня 1 або 
Рівня 2 різниці, що виникли, негайно визнаються в прибутку чи збитку. 

Фінансові інвестиції  

Для цілей даної фінансової звітності фінансові інвестиції в дочірні, асоційовані або спільні підприємства 
обліковуються за собівартістю. 

Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: категорії оцінки  

Товариство класифікує фінансові активи, використовуючи такі категорії оцінки: оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і які 
оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація і подальша оцінка боргових фінансових активів залежить 
від:  

(i) бізнес-моделі Товариства для управління відповідним портфелем активів; і  

(ii) характеристик грошових потоків за активом. Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та  1 Січня 2018  
Товариство не мало фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: бізнес-модель  

Бізнес-модель відображає спосіб, який використовується Товариством для управління активами з метою 
отримання грошових потоків: чи є метою Товариства  

(і) тільки отримання передбачених договором грошових потоків від активів («утримання активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків»), або  

(іі) отримання і передбачених договором грошових потоків, і грошових потоків, що виникають в результаті 
продажу активів («утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків»), або, якщо не 
застосовується ані пункт (і), ані пункт (іі), фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнес-моделей і 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  

Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів діяльності, 
яку Товариство має намір здійснити для досягнення мети, встановленої для портфеля, наявного на дату 
проведення оцінки. Фактори, що враховуються Товариством при визначенні бізнес-моделі, включають мету і 
склад портфеля, минулий досвід отримання грошових потоків по відповідних активах, підходи до оцінки та 
управління ризиками, методи оцінки прибутковості активів і схему виплат керівникам. 

Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: характеристики грошових потоків  

Якщо бізнес-модель передбачає утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків 
або для отримання передбачених договором грошових потоків і продажу, Товариство оцінює, чи становлять 
собою грошові потоки виключно платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків («тест на платежі виключно в 
рахунок основної суми боргу і відсотків» або « SPPІ-тест»). Фінансові активи з вбудованими похідними 
інструментами розглядаються в сукупності, щоб визначити, чи є платежі в грошових потоках по ним виключно в 
рахунок основної суми боргу і відсотків. При проведенні цієї оцінки Товариство розглядає, чи відповідають 
передбачені договором грошові потоки умовам базового кредитного договору, тобто відсотки включають тільки 
відшкодування щодо кредитного ризику, тимчасової вартості грошей, інших ризиків базового кредитного 
договору і маржу прибутку.  

Якщо умови договору передбачають схильність до ризику або волатильності, які не відповідають умовам 
базового кредитного договору, відповідний фінансовий актив класифікується і оцінюється за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. Тест на платежі виключно в рахунок основної суми боргу і відсотків 
проводиться після первісного визнання активу, і подальша переоцінка не проводиться.  
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Торгова дебіторська заборгованість Товариства утримується для отримання контрактних грошових потоків і тому 
в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 
Деталі щодо політики Товариства по знеціненню і оцінці очікуваних кредитних збитків наведені в Примітці 11.  

Рекласифікація фінансових активів  

Фінансові інструменти рекласифікуються тільки в разі, коли змінюється бізнес-модель управління цим 
портфелем в цілому. Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду після зміни 
бізнес-моделі. Товариство не міняло свою бізнес-модель протягом поточного або порівняльного періоду і не 
виконувало рекласифікацію. 

Знецінення фінансових активів: оцінний резерв під очікувані кредитні збитки  

На підставі прогнозів Товариство оцінює очікувані кредитні збитки, пов'язані з борговими інструментами, що 
оцінюються за амортизованою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і з ризиками, 
що виникають у зв'язку із зобов'язаннями з надання кредитів і договорами фінансової гарантії. Товариство 
оцінює очікувані кредитні збитки і визнає забезпечення під кредитні збитки на кожну звітну дату. Оцінка 
очікуваних кредитних збитків відображає:  

(і) неупереджену та виважену з урахуванням ймовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих 
результатів,  

(іі) вартість грошей у часі та  

(ііі) всю обґрунтовану підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови і прогнозовані майбутні 
економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат і зусиль.  

Фінансові активи Товариства, на які поширюється модель очікуваних кредитних збитків, передбачена МСФЗ 
(ІFRS) 9, представлені фінансовими інвестиціями, довгостроковою дебіторською заборгованістю, дебіторською 
заборгованістю за товари, роботи, послуги, іншою поточною дебіторською заборгованістю. 

Товариство застосовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (ІFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних 
збитків, при якому застосовується резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги та активів за договором.  

До грошових коштів і їх еквівалентів також застосовуються вимоги МСФЗ (ІFRS) 9 щодо знецінення, виявлений 
збиток від знецінення був несуттєвим. 

Списання фінансових активів  

Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Товариство вичерпало всі практичні можливості по їх 
стягненню і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо відшкодування таких активів. Списання 
представляє припинення визнання. Ознаки відсутності обґрунтованих очікувань щодо стягнення включають:  

- контрагент зазнає значних фінансових труднощів, що підтверджується фінансовою інформацією про 
контрагента, що знаходиться в розпорядженні Товариства;  

- контрагент розглядає можливість оголошення банкрутства або фінансової реорганізації;  

- існує негативна зміна платіжного статусу контрагента, обумовлене змінами національних або місцевих 
економічних умов, що впливають на контрагента.  

Товариство може списати фінансові активи, щодо яких ще вживаються заходи щодо примусового стягнення, 
коли Товариство намагається стягнути суми заборгованості за договором, хоча у неї немає обґрунтованих 
очікувань щодо їх стягнення. 

Похідні фінансові інструменти  

Похідні фінансові інструменти, включаючи валютні договори, процентні ф'ючерси, угоди про майбутню 
процентну ставку, валютні та процентні свопи, а також валютні і процентні опціони, відображаються за 
справедливою вартістю. Всі похідні інструменти відображаються як активи, якщо справедлива вартість даних 
інструментів є позитивною, і як зобов'язання, якщо їх справедлива вартість є негативною. Зміни справедливої 
вартості похідних інструментів включаються в прибуток або збиток за рік. Товариство не застосовує облік 
хеджування. Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 і 1 січня 2018  Товариство не мало похідних фінансових 
інструментів.  

Деякі похідні інструменти, вбудовані у фінансові зобов'язання та інші нефінансові договори, виділяються з 
основного договору, якщо їх ризики і економічні характеристики не знаходяться в тісному зв'язку з ризиками і 
характеристиками основного договору. 
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Припинення визнання фінансових активів  

Товариство списує фінансові активи, коли: 

(а) ці активи погашені або термін дії прав на грошові потоки, пов'язаних з цими активами, закінчився, або  

(б) Товариство передало права на грошові потоки від фінансових активів або уклало угоду про передачу, і при 
цьому (і) також передало практично всі ризики і винагороди, пов'язані з володінням цими активами, або (іі) ані 
передало, ані зберегло практично всі ризики і винагороди, пов'язані з володінням цими активами, але втратило 
право контролю щодо даних активів.  

Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив 
непов'язаній третій стороні без введення обмежень на продаж. 

Модифікація фінансових активів  

Іноді Товариство переглядає чи іншим чином модифікує договірні умови за фінансовими активами. Товариство 
оцінює, чи є модифікація передбачених договором грошових потоків істотною з урахуванням, серед іншого, 
наступних факторів: наявності нових договірних умов, які роблять значний вплив на профіль ризиків по активу 
(наприклад, участь в прибутку або дохід на капітал), значної зміни процентної ставки, зміни валютної деномінації, 
появи нового або додаткового кредитного забезпечення, які мають значний вплив на кредитний ризик, 
пов'язаний з активом, або значного продовження терміну кредиту у випадках, коли позичальник не зазнає 
фінансових труднощів. 

Якщо модифіковані умови істотно відрізняються, так що права на грошові потоки за первісним активу 
закінчуються, Товариство припиняє визнання початкового фінансового активу і визнає новий актив за 
справедливою вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первісного визнання для цілей розрахунку 
подальшого знецінення, в тому числі для визначення факту значного збільшення кредитного ризику. Товариство 
також оцінює відповідність нового кредиту або боргового інструменту критерієм здійснення платежів виключно в 
рахунок основної суми боргу і відсотків. Будь-які розбіжності між балансовою вартістю первісного активу, 
визнання якого припинено, та справедливою вартістю нового, значно модифікованого активу відображається у 
складі прибутку або збитку, якщо зміст відмінності не відноситься до операції з капіталом з власниками. 

У ситуації, коли перегляд умов був викликаний фінансовими труднощами у контрагента і його нездатністю 
виконувати початково узгоджені платежі, Товариство порівнює початкові і скориговані очікувані грошові потоки з 
активами на предмет значної відмінності ризиків і вигід по активу в результаті модифікації умови договору. Якщо 
ризики і вигоди не змінюються, то значна відмінність модифікованого активу від початкового активу відсутня і 
його модифікація не призводить до припинення визнання. Товариство здійснює перерахунок валової балансової 
вартості шляхом дисконтування модифікованих грошових потоків договору за первісною ефективною 
процентною ставкою (або по ефективній процентній ставці, скоригованій з урахуванням кредитного ризику для 
придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів) і визнає прибуток або збиток від модифікації 
в прибутку чи збитку. 

Категорії оцінки фінансових зобов'язань  

Фінансові зобов'язання класифікуються як ті, які згодом оцінюються за амортизованою вартістю, крім:  

(і) фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток: ця класифікація 
застосовується до похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань, призначених для торгівлі 
(наприклад, короткі позиції з цінних паперів), умовному відшкодуванню, визнаному набувачем при об'єднанні 
бізнесу, і іншим фінансовим зобов'язанням, визначеним як такі при первісному визнанні; та  

(іі) договорів фінансової гарантії і зобов'язань з надання кредитів. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань  

Визнання фінансових зобов'язань припиняється в разі їх погашення (тобто коли виконується або припиняється 
зобов'язання, вказане в договорі, або закінчується термін його виконання).  

Обмін борговими інструментами з умовами, що істотно відрізняються, між Товариством і його початковими 
кредиторами, а також суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов'язань обліковуються як погашення 
первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Умови вважаються такими, 
що істотно відрізняються, якщо дисконтована приведена вартість грошових потоків відповідно до нових умов, 
включаючи всі сплачені винагороди за ви-рахуванням отриманих винагород, дисконтовані за первісною 
ефективною процентною ставки, як мінімум на 10% відрізняється від дисконтованої приведеної вартості інших 
грошових потоків за первісним фінансовим зобов'язанням. Крім того, враховуються інші якісні фактори, такі як 
валюта, в якій деномінований інструмент, зміна типу процентної ставки, нові умови конвертації інструменту і 
зміна обмежувальних умов по кредиту. Якщо обмін борговими інструментами або модифікація умов 
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обліковується як погашення, всі витрати або виплачені винагороди визнаються в складі прибутку чи збитку від 
погашення. Якщо обмін або модифікація не обліковуються як погашення, всі витрати або виплачені винагороди 
відображаються як коригування балансової вартості зобов'язання і амортизуються протягом строку дії 
модифікованого зобов'язання. 

Модифікації зобов'язань, що не приводять до їх погашення, обліковуються як зміна оцінного значення за 
методом нарахування кумулятивної амортизації заднім числом, при цьому прибуток або збиток відображається 
в прибутку чи збитку, якщо економічний зміст відмінності в балансовій вартості не належить до операції з 
капіталом з власниками. 

Взаємозалік фінансових інструментів  

Фінансові активи і зобов'язання взаємозараховуються та 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. 
Розглядається право на взаємозалік, яке:  

(а) не повинно залежати від можливих майбутніх подій і  

(б) має мати юридичну можливість здійснення при наступних обставинах:  

і) в ході здійснення звичайної фінансово-господарської діяльності,  

іі) при невиконанні зобов'язання по платежах (події дефолту) та  

ііі) у разі неспроможності або банкрутства. 

6.11. Витрати на позики 

Витрати на позики, які відносяться до придбання, будівництва або виробництва активу, який обов’язково 
потребує тривалого терміну часу для його підготовки для використання у відповідності до намірів Товариства 
або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати на позики 
включаються до витрат того періоду, в якому вони були понесені. Витрати на позики включають в себе виплати 
відсотків та інші витрати, які понесені Товариством у зв’язку с позиковими коштами. 

6.12. Забезпечення  

Забезпечення визнаються тоді, коли Товариство має теперішнє зобов'язання (юридичне або конструктивне) 
внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена.  

В разі якщо Товариство очікує компенсації деяких або всіх витрат, пов'язаних із резервами (наприклад, шляхом 
страхових контрактів), компенсація визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли ймовірність отримання 
компенсації є цілком реальною. У звіті про сукупний дохід витрати, пов'язані із резервами, відображаються за 
вирахуванням суми компенсації.  

Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума резервів визначається шляхом дисконтування 
прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту до оподаткування з урахуванням 
ризиків, пов'язаних з певним зобов'язанням (за наявності таких ризиків). При застосуванні дисконтування, 
збільшення суми резервів, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.  

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до 
первісної вартості іншого активу).  

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. 
Залишок забезпечення переглядається на кожну звітну дату та, у разі потреби, коригується (збільшується або 
зменшується). 

6.13. Дохід від договорів з клієнтами  

Товариство обліковує виручку, що виникає у зв’язку з договорами з покупцями, відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 
15 «Дохід від договорів з клієнтами». Виручка - це дохід, що виникає в ході операційної діяльності Товариства.  

Товариство визнає виручку, коли (або у міру того, як) вона задовольняє зобов’язання щодо виконання, 
передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) 
клієнт отримує контроль над таким активом. На момент укладення договору Товариство оцінює товари або 
послуги, обіцяні в договорі з клієнтом, та визначає як зобов’язання щодо виконання кожну обіцянку передати 
клієнтові або (a) товар чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими; або (б) серію 
відокремлених товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові за однією і тією самою 
схемою.  
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Коли (або як тільки) зобов’язання щодо виконання задоволене, Товариство визнає як виручку величину ціни за 
договором, віднесену на це зобов’язання щодо виконання. Ціна за договором є відшкодуванням, право на яке 
Товариство очікує отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами або послугами покупцеві, 
без урахування сум, одержуваних від імені третіх сторін. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень 
і податку на додану вартість, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів. 

Договори Товариства з покупцями є договорами з фіксованою винагородою та зазвичай передбачають оплату 
після передачі покупцям контролю над товаром або послугою. Товариство може здійснювати продажі в рахунок 
отриманого авансового платежу, що відповідає ринковій практиці. 

Дебіторська заборгованість, що виникає від договорів з клієнтами визнається лише в сумі безумовного права на 
компенсацію. Право на компенсацію є безумовним, якщо сплата такої компенсації залежить лише від часу.  

Сума компенсації в обмін на товари або послуги, передані клієнтові, і на яку Товариство має право у зв’язку із 
визнаною виручкою, але яка залежить від інших чинників, крім часу, відображається в фінансовій звітності як 
контрактний актив. Контрактний актив може бути визнаний як дебіторська заборгованість лише після того, як 
право на компенсацію стане безумовним.  

Зобов'язання за договором - це зобов'язання Товариства передати покупцеві товари або послуги, за які 
Товариство отримало відшкодування від покупця. Зобов'язання за договорами з покупцями відображені як 
аванси отримані в звіті про фінансовий стан. 

Товариство не здійснює коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента 
фінансування (впливу вартості грошей у часі), якщо на момент укладення договору очікує, що період між часом, 
коли Товариство передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт здійснює оплату за такий 
товар або послугу, становитиме не більше одного року. 

Продаж товарів 

Продажі визнаються на момент переходу контролю над товаром, тобто коли товари поставлені покупцеві, 
покупець має повну свободу дій щодо товарів і коли відсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на 
приймання покупцем товарів. Поставка вважається здійсненою, коли товари були доставлені в певне місце, 
ризики зносу і втрати перейшли до покупця, і покупець прийняв товари відповідно до договору, термін дії 
положень про приймання закінчився або у Товариства є об'єктивні докази того, що всі критерії приймання були 
виконані. 

Виручка від продажу зі знижкою визнається на основі ціни, вказаної в договорі, за вирахуванням розрахункових 
знижок за об’єм. Для розрахунку та створення резерву під знижки використовується метод очікуваної вартості 
на базі накопиченого досвіду та виручка визнається лише в тій сумі, по відношенню до якої існує висока 
ймовірність того, що в майбутніх періодах не станеться значного зменшення визнаної суми. 

Зобов’язання з повернення в сумі очікуваних вимог покупців повернути повністю або частину оплаченої 
компенсації, по відношенню продажів, здійснених до кінця звітного періоду. Одночасно, визнається актив по 
контракту із відповідним коригуванням собівартості продажів. 

Надання послуг та виконання робіт  

При укладанні договорів з клієнтами Товариство ідентифікує кожне зобов’язання до виконання. Товариство 
аналізує кожне ідентифіковане до виконання зобов’язання на предмет того, чи є воно таким, яке 
задовольняється в момент часу, чи з плином часу.  

Товариство класифікує зобов’язання як таке, що задовольняється щодо виконання з плином часу, якщо воно 
передає контроль над активом або послугою з плином часу, і , отже, визнає дохід з часом, якщо виконується 
один з таких критеріїв:  

 клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслідок виконання суб’єктом 
господарювання у процесі виконання;  

 виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене виробництво), який 
контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу;  

 виконання Товариством не створює актив з альтернативним використанням для нього Товариство має 
юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до сьогодні.  

Якщо не виконується жоден з критеріїв, Товариство задовольняє це зобов'язання щодо виконання та визнає 
виручку у певний момент часу, а саме при передачі контролю.  
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За всіма зобов'язаннями щодо виконання, що задовольняються з плином часу, Товариство визнає виручку 
протягом певного часу, оцінюючи прогрес на шляху до повного задоволення такого зобов'язанням щодо 
виконання. Управлінський персонал Товариства обґрунтовано вважає, що найбільш об’єктивно та достовірно 
прогрес задоволення зобов'язання щодо виконання відображає метод оцінки прогресу за результатами.  

Метод оцінки за результатами передбачає визнання доходу на основі прямих оцінок вартості для клієнта 
переданих активів або послуг, по відношенню до решти товарів чи послуг, обіцяних за договором.  

В кінці кожного звітного періоду Товариство проводить переоцінку прогресу на шляху до повного задоволення 
зобов'язань щодо виконання, що задовольняються з плином часу.  

У випадках, якщо Товариство не може обґрунтовано оцінити свій прогрес на шляху до повного задоволення 
зобов'язання щодо виконання, наприклад, але не виключно, якщо йому бракує достовірної інформації, 
необхідної для застосування відповідного методу оцінювання прогресу, виручка (дохід) не визнається до 
моменту поки Підприємство не отримає можливість здійснення достовірної оцінки прогресу.  

6.14. Витрати  

Витратами звітного періоду визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу Товариства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат 
того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо актив (крім товаро-матеріальних цінностей тривалого використання) забезпечує одержання економічних 
вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості 
між відповідними звітними періодами. 

6.15. Податки  

Єдиний податок 4-ї групи  

Протягом звітних періодів Товариство, як сільськогосподарське підприємство, є платниками єдиного податку 4-ї 
групи (ЄП). Єдиний податок сплачується замість податку на прибуток, плати за землю, збору за 
геологорозвідувальні роботи та плати за торговий патент.  

Єдиний податок розраховується місцевими органами самоврядування та залежить від площі та оцінки 
земельних ділянок, що використовуються. Цей податковий режим дійсний невизначений час. Єдиний податок не 
є податком на прибуток і у зв’язку з цим, визнається в консолідованому звіті про сукупний дохід в складі 
адміністративних витрат.  

Податок на додану вартість  

Виручка, витрати і активи визнаються за вирахуванням ПДВ, за винятком випадків коли: 

 ПДВ, що виник при придбанні товарів або послуг, не підлягає включенню до складу податкового кредиту; 

 Дебіторська та кредиторська заборгованості, крім авансів виданих та отриманих, відображаються з 
урахуванням ПДВ. 

В Україні ПДВ стягується, зокрема за ставками: 20% за операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, 
а також робіт і послуг та 0% за операціями експорту товарів і надання робіт або послуг, які використовуються 
поза межами України. Права на податковий кредит з ПДВ виникають після отримання податкової накладної, 
зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних. Облік податку на додану вартість ведеться у системі 
електронного адміністрування в розрізі платників податку, в порядку, який встановлений Кабінетом Міністрів 
України. 

Зобов’язання платника ПДВ дорівнюють загальній сумі податку на додану вартість, що нарахована продовж 
звітного періоду, та виникає: або в момент відвантаження товарів (надання послуг), або на дату отримання 
оплати від покупця – в залежності від того, яка подія виникла раніше. Кредит з ПДВ – це сума, на яку платник 
податку має право зменшити свої зобов’язання з податку на додану вартість у звітному періоді. Право на 
податковий кредит з податку на додану вартість виникає: або на дату здійснення платежу постачальнику, або на 
дату отримання товарів (робіт, послуг) – в залежності від того, яка подія відбулась першою.  

6.16. Дивіденди 

Розподілення дивідендів відображається в фінансовій звітності за рік, в якому вони затверджені. 
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6.17. Справедлива вартість 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання 
в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої 
вартості ґрунтується на припущенні, що операції з продажу активів або передачі зобов'язань, будуть 
здійснюватися або: 

 На основному ринку для даного активу або зобов'язання; або 

 На основному або найбільш відповідному ринку, до якого Товариство повинна мати доступ. 

Справедлива вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися 
б учасниками ринку при визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку 
діють в своїх кращих інтересах. 

Товариство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні 
дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи доречні 
спостережувані вихідні дані і мінімально використовуючи неспостережувані вихідні дані. 

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

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

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

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

Відносно активів і зобов'язань, які переоцінюються в фінансовій звітності на періодичній основі, Товариство 
визначає необхідність їх переведення між рівнями джерел ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на 
підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є істотними для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець 
кожного звітного періоду. 

6.18. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

Необоротні активи та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:  

 його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання; 

 актив (або ліквідаційна група) є придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває на 
момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп), і  

 цей продаж є високо ймовірним. 

Товариство  оцінює непоточний актив (або ліквідаційну групу), класифікований як утримуваний для продажу, за 
нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. 

Нарахування амортизації на такі необоротні активи припиняється з моменту класифікації як утримувані для 
продажу або до групи вибуття. 

6.19. Умовні зобов’язання і активи  

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової 
звітності, за виключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є 
незначною.  

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достатня 
ймовірність надходження економічних вигід.  

6.20. Власний капітал, резерви 

Статутний капітал відображається відповідно до зареєстрованого Статуту Товариства.  

Нерозподілений прибуток (накопичений збиток) містить усі результати поточного та попереднього періоду, 
інформація про які розкрита у звіті про сукупний дохід та звіті про власний капітал.  

Капітал у дооцінках сформовано як збільшення вартості основних засобів в результаті переоцінки за 
справедливою вартістю. 
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6.21. Події після звітної дати  

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату 
(коригуючі події), відображають у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є 
коригуючими подіями, відображають в Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 

7. Основні засоби 

Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій в основні засоби за роки, що закінчилися 31 грудня 
2019 та 31 грудня 2018, представлений наступним чином:  
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Переоцінена/первісна вартість:     

Станом на 1 січня 2018 575 042 142 001 24 763 10 520 7 786 25 575 785 687 

Надходження 40 846 21 297 3 280 2 658 12 285 5 485 85 851 

Вибуття (491) (2 215) (146) (490) - - (3 342) 

Введення в експлуатацію 3 379 2 188 112 131 - (5 810) - 

Переоцінка 150 150 (8 927) (7 888) (5 656) - - 127 679 

Станом на 31 грудня 2018 768 926 154 344 20 121 7 163 20 071 25 250 995 875 

Надходження 22 441 12 147 2 462 1 658 1 962 34 965 75 635 

Вибуття (166) (6 200) - (862) - - (7 228) 

Введення в експлуатацію - 4 417 - 138 - (4 555) - 

Коригування у зв'язку зі зміною 
умов договору 

- - - - (2 253) - (2 253) 

Трансфер вибуття в основні 
засоби у зв'язку з закінченням 
договору 

911 7 447 - - (8 358) - - 

Станом на 31 грудня 2019 792 112 172 155 22 583 8 097 11 422 55 660 1 062 029 

Накопичення амортизація та зменшення корисності     

Станом на 1 січня 2018 (4 085) (11 828) (8 869) (4 026) - - (28 808) 

Нарахування (21 586) (38 503) (1 991) (2 089) (833) - (65 002) 

Вибуття 23 3 074 76 459 - - 3 632 

Переоцінка 25 648 47 257 10 784 5 656 - - 89 345 

Станом на 31 грудня 2018 - - - - (833) - (833) 

Нарахування (25 485) (49 456) (8 320) (2 516) (1 890) - (87 667) 

Вибуття - 1 641 - 733 - - 2 374 

Станом на 31 грудня 2019 (25 485) (47 815) (8 320) (1 783) (2 723) - (86 126) 
        

Балансова вартість               

Станом на 1 січня 2018 570 957 130 173 15 894 6 494 7 786 25 575 756 879 

Станом на 31 грудня 2018 768 926 154 344 20 121 7 163 19 238 25 250 995 042 

Станом на 31 грудня 2019 766 627 124 340 14 263 6 314 8 699 55 660 975 903 

                

Історична вартість:               

Станом на 1 січня 2018 308 915 89 635 1 296 6 494 - 25 575 431 915 

Станом на 31 грудня 2018 322 636 93 932 8 077 14 117 - 25 227 463 989 

Станом на 31 грудня 2019 332 910 73 488 6 818 11 786 - 60 274 485 276 
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Переоцінка основних засобів 

Станом на 31 грудня 2018 року була проведена незалежна оцінка основних засобів Товариства у відповідності 
до Міжнародних Стандартів Оцінки незалежною оціночною компанією – ТОВ «Есет Ентерпрайз». В результаті 
проведеної оцінки отримано збільшення на 217 024 тисяч гривень, що відображено як збільшення резерву 
переоцінки у сумі  225 005 тисяч гривень та визнано збитки від знецінення у складі прибутку за період у сумі  
7!981  тисяч гривень. 

Справедлива вартість основних засобів 

Згідно обліковій політиці, всі класи основних засобів відображаються в звіті про фінансовий стан за 
справедливою вартістю. 

Оціночна компанія використовує різні методи для оцінки справедливої вартості різних груп активів. 

У тих випадках, коли справедлива вартість активу може бути визначена на підставі ринкових доказів, таких як 
продаж аналогічних активів, справедлива вартість визначається на підставі такої інформації. У тих випадках, 
коли справедлива вартість активу не може бути надійно визначена на підставі ринкових доказів, для визначення 
справедливої вартості використовується метод дисконтування грошових потоків або метод залишкової суми 
очікуваного відшкодування. 

У зв'язку з низькою активністю ринку промислового обладнання та інших об'єктів основних засобів в Україні на 
дату оцінки, справедлива вартість для більшості оцінюваних активів була визначена в рамках 3 рівня ієрархії 
справедливої вартості. При цьому, при наявності достатньої кількості ринкових угод, вартість основних засобів 
визначалася в рамках 2 рівня справедливої вартості. 

Керівництво виділяє одну одиницю, що генерує грошові потоки (ОГГП) – «розведення свиней». Станом на 31 
грудня 2018 року для визначення справедливої вартості основних засобів методом дисконтування грошових 
потоків була застосована ставку дисконту у розмірі 25,0%. 

Тест на знецінення станом на 31 грудня 2019 року 

Станом на звітну дату керівництвом був проведений аналіз наявності ознак знецінення. Враховуючи досягнуті 
показники діяльності та поточну ринкову ситуацію керівництво не ідентифікувало ознак знецінення визначених 
ОГГП. 

Забезпечення 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року Товариства передано у заставу в рахунок 
забезпечення виконання зобов’язань за отриманими кредитами банків основні засоби (Примітка 15). Чиста 
балансова вартість основних засобів у заставі представлена наступним чином:  

 

  

 

На 31 
грудня 2019 

 

На 31 
грудня 2018 

 

01 січня 2018 
року  

(не підлягало 
аудиту) 

Будівлі та споруди  646 211  645 308  474 818 
Техніка та обладнання  37 001  48 505  45 804 
Інші основні засоби  3 550  4 032  3 277 

Всього   686 762    697 845  523 899 

Валова балансова вартість повністю амортизованих основних засобів, які ще використовуються станом на 31 
грудня 2019 року складає 5 305 тисяч гривень (31 грудня 2018: нуль; 1 січня 2018: 359 тисяч гривень). 

Капіталізовані витрати по позиках 

Впродовж 2019 та 2018 років Товариство не капіталізувало витрати по позиках. 
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Амортизація 

Інформація щодо розподілу за функціями витрат суми нарахованої за 2019 та 2018 роки амортизації основних 
засобів та інших необоротних активів наведена далі: 
   

2019 
 

2018 
(не підлягало 

аудиту) 

Собівартість реалізації  (86 655)  (64 296) 
Адміністративні витрати  (1 611)  (941) 

  (88 266)  (65 237) 
Основні засоби  (85 778)  (64 169) 
Актив з права користування  (1 889)  (833) 
Нематеріальні активи  (599)  (235) 

  (88 266)  (65 237) 

 
8. Біологічні активи 
 

 
 31 грудня 2019  31 грудня 2018 

 
 Жива вага, 

кг 
Кількість

, гол 
Сума 

 

Жива вага, 
кг 

Кількість
, гол 

Сума 

Довгострокові біологічні активи:      
Свині  1 561 762 7 982 60 164  2 467 512 12 240 87 880 
Кнури  11 045 37 426  19 902 68 725 

  1 572 807 8 019 60 590  2 487 414 12 308 88 605 
Поточні біологічні активи:     

 
   

Свині  5 133 228 106 632 237 046  5 630 465 148 874 240 272 

 
 5 133 228 106 632 237 046  5 630 465 148 874 240 272 

Всього біологічні активи  6 706 035 114 651 297 636  8 117 879 161 182 328 877 

 

  

01 січня 2018 
 (не підлягало аудиту) 

  

Жива вага, 
кг 

Кількість, 
гол 

Сума 

Довгострокові біологічні активи:   
Свині  1 689 250 11 650 85 134 
Кнури  10 080 56 594 

 
 1 699 330 11 706 85 728 

Поточні біологічні активи:  
   

Свині  5 016 215 126 885 230 945 

  5 016 215 126 885 230 945 
Всього біологічні активи  6 715 545 138 591 316 673 

В середині 2019 року Товариство розпочато капітальний ремонт репродуктору, в якому утримується частина 
поголів’я свиней, як основного так і поточного стада. Це призвело до скорочення поголів’я основного стада 
станом на звітну дату. Відновлення роботи репродуктору розпочалось в січні 2020 року, вихід на повну виробничу 
потужність планується керівництвом до кінця 2020 року. 

Рух балансової вартості біологічних активів тваринництва, що відносяться до основного стада, за роки, що 
закінчились 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років представлено наступним чином: 

 

  2019 

 

2018 
(не підлягало 

аудиту) 

На 1 січня  88 605 
 

85 728 
Витрати, капіталізовані в біологічні активи  121 526 

 
119 822 

Зменшення вартості у зв'язку з приплодом  (45 965) 
 

(62 180) 
Зміна справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 

 (109 926) 

 

(95 807) 

Трансфер  6 350 
 

41 042 

На 31 грудня  60 590 
 

88 605 
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Рух балансової вартості біологічних активів тваринництва на вирощуванні та відгодівлі, за роки, що закінчились 
31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років представлено наступним чином: 

 

  2019 

 

2018 
(не підлягало 

аудиту) 

На 1 січня  240 272  230 945 
Придбання біологічних активів  -  1 962 
Витрати, капіталізовані в біологічні активи  749 855  760 338 
Зміна справедливої вартості біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 

 519 881 
 

499 027 

Збільшення вартості у зв'язку з приплодом  45 965  62 180 
Збір сільськогосподарської продукції та реалізація біологічних 
активів 

 (1 305 010) 
 

(1 262 802) 

Трансфер  (6 349)  (41 042) 
Падіж  (7 568)  (10 336) 

На 31 грудня  237 046  240 272 
 
Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість біологічних активів, що використовуються в якості 
забезпечення по кредитах та позиках, становить 60 607 тисяч гривень (31 грудня 2018: 78 177 тисяч гривень; 01 
січня 2018: 78 574 тисяч гривень) 

Станом на 31 грудня 2019 року нереалізований прибуток в залишках біологічних активів становить 99 243 тисяч 
гривень (31 грудня 2018: 75 726 тисяч гривень; 01 січня 2018: 128 068 тисяч гривень) 

Справедлива вартість біологічних активів 

Справедлива вартість усіх біологічних активів оцінена відповідно до 2 Рівня визначення справедливої вартості. 

Збір сільськогосподарської продукції визнається в запасах по справедливій вартості за вирахуванням витрат на 
продаж, оціненої відповідно до 2 Рівня визначення справедливої вартості на момент збору.  

Впродовж 2019 року Товариство виготовила 34,75 тисяч тон м’яса (2018: 32,85 тисяч тон м’яса) 

Чутливість вартості біологічних активів до зміни вихідних даних, використаних при переоцінці біологічних активів 
за справедливою вартістю (2 рівень):  
 

  
31 грудня 2019 31 грудня 2018 

01 січня 2018 (не 
підлягало аудиту) 

  

Необорот
ні активи 

Оборотні 
активи 

Необорот
ні активи 

Оборотні 
активи 

Необорот
ні активи 

Оборотні 
активи 

        
Збільшення вартості 1 кг м'яса 
на 10%  

6 059 23 705 8 860 24 027 8 573 23 095 

Зменшення вартості 1 кг м'яса 
на 10%  

(6 059) (23 705) (8 860) (24 027) (8 573) (23 095) 

Збільшення середньої ваги 1 
голови на 10%  

6 059 23 705 8 860 24 027 8 573 23 095 

Зменшення середньої ваги 1 
голови на 10%  

(6 059) (23 705) (8 860) (24 027) (8 573) (23 095) 

 

9. Інші необоротні активи 

Інші необоротні активи станом на звітні дати представлені передплатами постачальникам за необоротні активи. 

  



ТОВ «НВП «ГЛОБИНСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 
 (в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше) 

44 

10. Запаси 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року виробничі запаси представлені наступним чином:  

  

 

На 31 грудня 
2019 

 

На 31 грудня 
2018 

 

На 1 січня 
2018  

(не підлягало 
аудиту) 

Запчастини та будівельні матеріали  49 731  37 805          17 236    
Корми та сільськогосподарська продукція  14 913  29 671          30 735    
Сировина та матеріали  12 871  9 959          19 787    
Паливо  2 451  3 538           2 435    
Інші  1 933  2 701           1 708    

Всього запасів за найменшою із собівартості й 
чистої вартості реалізації  

         81 899              83 674    
 

        71 901    

 
Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018  та 01 січня 2018 року запаси не виступали забезпеченням за 
кредитами та позиками. 

 

11. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

На торгову дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, не нараховуються відсотки і вона, 
як правило, погашається протягом 30 - 90 днів. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 
2018 року представлена наступним чином:  

  

31 грудня 
2019 

 

31 грудня 
2018 

 

01 січня 
2018 

 (не підлягало 
аудиту) 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги  

26 444 
 

53 609 
 

50 332 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги пов'язаних сторін  

1 143 705 
 

1 035 085 
 

913 220 

Очікувані кредитні збитки  (143 110)  (128 416)  (110 193) 

  1 027 039  960 278  853 359 

Товариство застосовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних 
збитків, згідно з яким використовується оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за весь строк обліку всієї 
торгової дебіторської заборгованості. Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська 
заборгованість була згрупована на підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів 
прострочення платежу. Рівні збитків за минулі періоди не коригуються з урахуванням поточної і прогнозної 
інформації про макроекономічні фактори, так як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають 
короткостроковий характер і вплив коригувань не є суттєвим. На торгову дебіторську заборгованість, яка 
прострочена більше ніж на 365 днів була був нарахований резерв очікуваних кредитних збитків на індивідуальній 
основі. 

Нижче наведено інформацію щодо кредитної якості торгової дебіторської заборгованості та строками її 
прострочки та резерви очікуваних кредитних збитків, розрахованих за допомогою матриці забезпечення:  

Станом на 31 грудня 2019 року 

 
 

Не 
прострочена 

Прострочена на 

Всього 
  

менше 
30 днів 

31-90 
днів 

91-365 
днів 

більше 
365 днів 

Загальна балансова вартість 
торгової дебіторської заборгованості 

1 159 288 392 1 087 1 605 7 777 1 170 149 

Очікувані кредитні збитки за весь 
строк 

(133 853) (392) (1 087) (1) (7 777) (143 110) 

Всього 1 025 435 - - 1 604 - 1 027 039 
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Станом на 31 грудня 2018 року   

 

Не 
прострочена 

Прострочена на 

Всього 
  

менше 30 
днів 

31-90 
днів 

91-
365 
днів 

більше 
365 
днів 

Загальна балансова вартість торгової 
дебіторської заборгованості 

1 088 297 - 276 - 121 1 088 694 

Очікувані кредитні збитки за весь строк (128 019)  (276)  -  (121)  (128 416)  

Всього 960 278  -  -  -  -  960 278  

 
Станом на 1 січня 2018 року (не підлягало аудиту)  
 

 

Не 
прострочена 

Прострочена на 

Всього 
  

менше 30 
днів 

31-90 
днів 

91-
365 
днів 

більше 
365 
днів 

Загальна балансова вартість торгової 
дебіторської заборгованості 

961 063 50 325 391 1 723 963 552 

Очікувані кредитні збитки за весь строк (109 706) (50) (163)  (153)  (121)  (110 193)  

Всього 851 357  -  162  238  1 602  853 359  

 
В таблиці нижче пояснюються зміни в оцінках резерву під очікувані кредитні збитки для торгової та іншої 
дебіторської заборгованості згідно спрощеної моделі очікуваних кредитних збитків, що відбулись в період між 
початком та закінченням річного періоду. 

  

 

2019 

 

2018  
(не підлягало 

аудиту) 

Залишок на початок періоду  (128 416)  (110 193) 

Зміни в оцінних значеннях і припущеннях  (15 415)  (20 199) 

Разом зміни, що впливають на відрахування в оцінний резерв 
під кредитні збитки за період  

(15 415) 
 

(20 199) 

Використання резерву  721  1 976 

Залишок на кінець періоду  (143 110)  (128 416) 

 

12. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року представлена 
наступним чином:  
 

  

31 грудня 
2019 

 

31 грудня 
2018 

 

На 1 січня 
2018 (не 

підлягало 
аудиту) 

Позики надані пов'язаним сторонам  122 747  86 879  - 
Інша дебіторська заборгованість  248  87  554 
За вирахуванням очікуваних кредитних збитків  -  -  - 

  122 995  86 966  554 

 Позики надані пов'язаним сторонам представлені безвідсотковими позиками із терміном погашення до 1 року. 
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13. Гроші та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року грошові кошти та їх еквіваленти номіновані в 
українській гривні та представлені наступним чином:  

  2019 

 

2018 

 

На 1 січня 
2018 (не 

підлягало 
аудиту) 

Грошові кошти на банківських рахунках  58 748  1 813  1 503 
Депозити до 3-х місяців  80 000  -  - 
Грошові кошти в касі  1  1  2 

  138 749  1 814  1 505 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року обмеження щодо використання коштів на 
банківських рахунках, відсутні. 
 

14. Оренда 

Товариство виступає орендарем земельних участків та обладнання відповідно до укладених угод. 

Інформація щодо первісної вартості, накопиченого зносу та амортизації активів з права користування майном 
станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 та за відповідні звітні періоди наведена в Примітці 7. 

Орендні зобов’язання розраховані відповідно до договорів, укладених до 1 січня 2018 - дату першого 
застосування МСФЗ як приведена вартість орендних платежів, що підлягають сплаті після дати першого 
застосування МСФЗ. Ставка дисконтування, яку було застосовано становить 15,834% річних і представляє 
собою середньозважену ставку кредитування банками України за довгостроковими кредитами в національній 
валюті, що діяла на 1 січня 2018. 

Орендні зобов’язання станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 визнані у даній фінансовій 
звітності наступним чином: 

  

 

На 31 
грудня 2019 

 

На 31 
грудня 2018 

 

На 1 січня 
2018 (не 

підлягало 
аудиту) 

Всього зобов'язання з оренди  8 399  12 826  7 787 

в тому числі у складі:  
       

Інших довгострокових зобов'язань  6 065  8 293  7 364 
Поточної кредиторської заборгованості за 
довгостроковими зобов'язаннями 

 2 334  4 533  423 

 

15. Кредити банків 

Заборгованість за довгостроковими кредитами банків, поточна частина довгострокових зобов’язань та 
заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими кредитами станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 
2018 та 1 січня 2018 представлені наступним чином:  

  

 

На 31 
грудня 2019 

 

На 31 
грудня 2018 

 

На 1 січня 
2018 
 (не 

підлягало 
аудиту) 

Довгострокові зобов'язання за кредитами банків  183 863    -  - 
Поточна частина зобов'язань за довгостроковими 
кредитами банків  

-   
 

424 302 
 

572 605 

Всього кредити  183 863    424 302  572 605         
У складі інших поточних зобов'язань  

 
 

 
 

 

Заборгованість за нарахованими відсотками за 
кредитами  

214   
 

4 351 
 

- 

Всього заборгованість перед банками   184 077  428 653  572 605  
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Банківські позики станом на 31 грудня 2019 були представлені наступним чином: 

Банк % ставка 
Дата 

погашення 
Валюта 

Сума 
заборгованості 

Поточна 
частина 

заборгованості 

ЄБРР EURIBOR 3M+6% 25.09.2022 євро 97 370 - 
МФК EURIBOR 3M+6% 15.12.2022 євро 86 493  

    183 863 - 
 

Банківські позики станом на 31 грудня 2018 були представлені наступним чином: 

Банк % ставка 
Дата 

погашення 
Валюта 

Сума 
заборгованості 

Поточна 
частина 

заборгованості 

ЄБРР LIBOR 6M+7% 22.08.2017 долар США 217 428 217 428 
МФК LIBOR6M+5% 15.06.2018 долар США 190 158 190 158 
МФК EURIBOR 6M+7% 15.06.2017 євро 16 716 16 716 

    424 302 424 302 

Банківські позики станом на 01 січня 2018 були представлені наступним чином: 

Банк % ставка 
Дата 

погашення 
Валюта 

Сума 
заборгованості 

Поточна 
частина 

заборгованості 

ЄБРР LIBOR 6M+7% 22.08.2017 долар США 297 957 297 957 
МФК LIBOR6M+5% 15.06.2018 долар США 200 838 200 838 
МФК EURIBOR 6M+7% 15.06.2017 євро 73 810 73 810 

    572 605 572 605 

 

Станом на 31 грудня 2018 та 01 січня 2018 року Товариством не було своєчасно погашено зобов’язання по 
банківським позикам від ЄБРР та МФК, що призвело до набуття кредиторами права вимагати дострокового 
погашення та відображення заборгованості за цими позиками у складі поточної частини кредитів та позик. 

В 2019 році були погоджені нові редакції кредитних угод Товариства з ЄБРР та МФК, що затвердили нові умови 
та строки погашення описаних вище позик. В результаті погашення впродовж 2019 року частини позик, що за 
графіком відповідають очікуваному погашенню за 2019 та 2020 рокам, станом на 31 грудня 2019 року Товариство 
не виділяла поточну частину заборгованості.  

Керівництво планує продовжувати погашення заборгованості перед ЄБРР та МФК впродовж 2020 року, виходячи 
з наявності оборотних коштів (Прим.32.3) 

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 та 01 січня 2018  виконання зобов`язань за кредитами банків 
забезпечено заставою основних засобів  та біологічних активів: 

  На 31 
грудня 2019 

 

На 31 
грудня 2018 

 

На 1 січня 
2018 (не 

підлягало 
аудиту) 

Основні засоби  686 762  697 845  523 899 
Біологічні активи  60 607  78 177  78 574 
  747 369  776 022  602 473 

 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 01 січня 2018 року забезпеченнями зобов’язань Товариства по 
кредитах та позиках також виступали: 

 Доля кінцевого власника Товариства в статутному капіталі ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» в розмірі 34,1%; 

 Торгова марка «Глобино». 
 
Погодження зобов'язань, що виникають в результаті фінансової діяльності 

У наведеній нижче таблиці детально викладаються зобов'язання Товариства, пов'язані з фінансовою діяльністю, 
включаючи як грошові, так і негрошові зміни. Зобов'язання, що виникають в результаті фінансової діяльності, 
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являють собою такі, для яких грошові потоки були або майбутні грошові потоки будуть класифіковані в 
комбінованому звіті про рух грошових коштів Товариства у вигляді потоків грошових коштів від фінансової 
діяльності. 

Погодження зобов'язань, що виникають в результаті фінансової діяльності, за станом на 31 грудня 2019 року 
було представлено наступним чином: 

Зобов'язання 
31 грудня 

2018 

Зміна 
грошових 

потоків від 
фінансової 

діяльності (i) 

Курсові 
різниці 

Інші зміни (ii) 
31 грудня 

2019 

Банківські позики 424 302 (178 275) (59 142) (3 022) 183 863 

Орендні зобов’язання 12 826 (6 165) - 1 738 8 399 

Відсотки до сплати 4 351 (32 337) (619) 28 819 214 

 441 479 (216 777) (59 761) 27 535 192 476 

Погодження зобов'язань, що виникають в результаті фінансової діяльності, за станом на 31 грудня 2018 року 
було представлено наступним чином:  

Зобов'язання 
01 січня 
2018 (не 

підлягало 
аудиту) 

Зміна 
грошових 

потоків від 
фінансової 

діяльності (i) 

Курсові 
різниці 

Інші зміни (ii) 31 грудня 2018 

Банківські позики 572 605 (127 122) (21 181) - 424 302 

Орендні зобов’язання 7 787 (4 195) - 9 234 12 826 

Відсотки до сплати - (43 597) (376) 48 324 4 351 

 580 392 (174 914) (21 557) 57 558 441 479 

 
 (i) Грошові потоки від банківських, фінансових та інших позик представляють собою чисту різницю надходження 
позик і погашення позик, погашення зобов'язань з фінансової оренди, відображених в звіті про рух грошових 
коштів 
(ii) Інші зміни включають зміни вартості при первісному визнанні фінансових зобов'язань Товариства і в 
подальшому обліку за амортизованою вартістю, а також нарахування відсотків. 
 

16. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 року торгова кредиторська заборгованість 
представлена наступним чином:  

   На 31 грудня 
2019 

 

На 31 грудня 
2018 

 

На 1 січня 
2018  

(не підлягало 
аудиту) 

Торгова кредиторська заборгованість  48 169  70 445  55 644 
Торгова кредиторська заборгованість перед 
пов’язаними сторонами 

 56 250 
 

11 601 
 

29 210 

Кредиторська заборгованість за основні засоби  4 906  2 438  1 022 

Всього   109 325  84 484  85 876 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю являє собою незабезпечені фінансові зобов’язання. 
Кредиторська заборгованість перед контрагентами в Україні, як правило, погашається протягом 30 – 60 днів.  
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17. Поточні забезпечення 

Поточні забезпечення представлені резервом під невикористані працівниками дні відпуски. Нижче наведені дані 
щодо залишку по резерву невикористаних працівниками днів відпусток станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 
та 1 січня 2018 та їх зміни за 2019 й 2018 роки:  

 

 

2019 

 

2018 
(не 

підлягало 
аудиту) 

Резерв невикористаних відпусток  
 

 
 

Станом на 1 січня  (5 997)  (4 587) 

Нараховано за період  (7 527)  (7 182) 

Використано або сплачено за період  7 466  5 772 

Станом на 31 грудня  (6 058)  (5 997) 

 

18. Інші поточні зобов'язання 

Інші поточні зобов’язання станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 січня 2018 представлені наступним 
чином:  

  

 

На 31 грудня 
2019 

 

На 31 грудня 
2018 

 

На 1 січня 
2018 (не 

підлягало 
аудиту) 

Зобов'язання за позиками від пов'язаних осіб  12 700  1  - 
Заборгованість за відсотками банків  214  4 351  - 
Інші зобов'язання  2 326  5 603  692 

Всього   15 240  9 955  692 

 Зобов'язання за позиками від пов'язаних осіб представлені безвідсотковими позиками із терміном погашення до 
1 року. 

 

19. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Чистий дохід від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлений наступним 
чином:  

  

 

2019 

 

2018  
(не підлягало 

аудиту) 

Дохід від реалізації готової продукції  1 469 873  1 602 138 
в тому числі:  

 
 

 

Дохід від реалізації свиней живою вагою  900 019  591 600 
Дохід від реалізації м'ясних напівфабрикатів  299 323  601 546 
Дохід від реалізації м'яса  194 149  313 141 
Дохід від реалізації  інших продуктів  76 382  95 851 

      
 

Дохід від реалізації покупних товарів  189  - 

        
Дохід від реалізації робіт та послуг  1 674  1 039      
Всього   1 471 736  1 603 177 
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20. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізації за елементами витрат представлена наступним чином:  

  

 

2019 

 

2018 
 (не підлягало 

аудиту) 

Сировина та матеріали  (1 245 523)  (1 375 295) 
Заробітна плата виробничого персоналу та пов’язані нарахування  (91 894)  (87 545) 
Енергоресурси (електроенергія, ГСМ та ін.)  (44 241)  (52 165) 
Амортизація необоротних активів  (86 655)  (64 296) 
Інші витрати  (15 820)  (9 980) 
Зміни в залишках товарів та готової продукції  34 673   64 141 

Всього   (1 449 460)  (1 525 140) 

 

21. Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином:  

  

 

2019 

 

2018 (не 
підлягало 

аудиту) 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції  

409 955 
 

403 220 

Дохід від операційної курсової різниці  13 726  266 
Дохід від реалізації оборотних активів   1 128  1 833 
Дохід від отриманих державних субсидій  697  - 
Дохід від реалізації необоротних активів   321  186 
Інші доходи  1 743  62 

Всього   427 570  405 567 

 

22. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним 
чином:   

   2019 

 

2018 (не 
підлягало 

аудиту) 

Заробітна плата та пов’язані нарахування  (9 288)  (7 496) 

Матеріальні витрати  (657)  (520) 

Амортизація необоротних активів  (1 611)  (941) 

Ремонт і технічне обслуговування  (96)  (155) 

Податки, крім податку на прибуток  (1 173)  (1 673) 

Консультаційні, юридичні та інші професійні послуги  (574)  (753) 

Інші адміністративні витрати  (1 363)  (127) 

Всього   (14 762)  (11 665) 
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23. Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином:  

  

 

2019 

 

2018  
(не підлягало 

аудиту) 

Зміни в оцінці кредитних ризиків за фінансовими інструментами  (15 415)  (20 199) 

Втрати від операційної курсової різниці  (13 402)  (1 271) 

Знецінення ПДВ  (9 163)  (4 228) 

Заробітна плата  (885)  (766) 

Собівартість реалізованих оборотних активів  (736)  (1 487) 

Знецінення необоротних активів  (361)  (138) 

Визнані штрафи, пені, неустойки  (234)  (1 085) 

Витрати від знецінення запасів  -    (5 773) 

Інші витрати  (93)  (223) 

Всього   (40 289)  (35 170) 

 

24. Інші фінансові доходи 
 
Інші фінансові доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним 
чином:  
 

  2019 

 

2018  
(не підлягало 

аудиту) 

Доходи від первісного визнання зобов'язань, що 
обліковуються за амортизованою вартістю 

 2 195 
 

- 

Проценти по банківських депозитах  3 689  36 
  5 884  36 

 

25. Фінансові витрати 

Фінансові витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним чином:  
 

  2019 

 

2018  
(не підлягало 

аудиту) 

Процентні витрати по банківських позиках  (29 109)  (46 704) 

Фінансові витрати по орендних зобов'язаннях  (1 558)  (1 254) 

Витрати по зобов'язаннях, що обліковуються за амортизованою 
вартістю 

 (1 050) 
 

- 

Кредитна комісія  (2 156)  (5 461) 

Інші фінансові витрати  (592)  (8 273) 
  (34 465)  (61 692) 
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26. Інші доходи та інші витрати 

Інші доходи та інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 представлені наступним 
чином:  

  2019 

 

2018  
(не підлягало 

аудиту) 

Дохід від неопераційних курсових різниць           81 776              57 421    
Інші доходи                 -                      76    
  81 776  57 497 

   
 

 

Втрати від неопераційних курсових різниць  (24 547)  (35 835) 
Списання необоротних активів  (1 443)  (1 544) 
Уцінка необоротних активів  -    (7 981) 

  (25 990)  (45 360) 

 

27. Операції з пов’язаними сторонами 

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу сторону, 
знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний контроль над іншою 
стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин із кожною 
можливою пов’язаною стороною увага спрямовується на сутність відносин, а не тільки на їх юридичну форму.  

Операції із пов’язаними сторонами можуть проводитись на умовах, які не обов’язково можуть бути доступними 
для непов’язаних сторін.  

Товариство класифікує пов’язані сторони за наступними категоріями: 

а) Кінцевий власник та ключовий управлінський персонал Товариства; 
б) Материнська компанія 
в) Компанії під спільним контролем або суттєвим впливом; 
г) Інші пов`язані сторони. 

Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 Товариство мало такі операції з компаніями під 
спільним контролем або суттєвим впливом:   

 

Материнська компанія 

 

Компанії під 
спільним 

контролем 
 

Власник та 
ключовий 

управлінський 
персонал 

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

Продаж пов'язаним сторонам 1 106 817 847 761  14 560 15 750  - - 
Закупівлі у пов'язаних сторін (134 327) (251 072)  (42 768) (49 

882) 

 - - 
Інші витрати (19) (107)  (124) (69)  (3) (2) 

Залишки за розрахунками з компаніями під спільним контролем або суттєвим впливом станом на 31 грудня 2019, 
31 грудня 2018 та 1 січня 2018 років були представлені таким чином:  

  На 31 грудня 2019 

  

Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Власник та ключовий 
управлінський 

персонал 

Торгова дебіторська заборгованість  1 105 042 38 663 - 

За вирахуванням  очікуваних кредитних 
збитків  

(125 213) (10 801) - 

Передплати та інші оборотні активи  - 113 753 - 

  979 829 141 615 - 

Торгова кредиторська заборгованість  (46 350) (9 900) - 

Інша кредиторська заборгованість  - (12 700) (2) 
 

 (46 350) (22 600) (2) 
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  На 31 грудня 2018 

  

Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Власник та 
ключовий 

управлінський 
персонал 

Торгова дебіторська заборгованість  1 007 083 28 001 - 
За вирахуванням  очікуваних кредитних 
збитків 

(114 113) (7 209) - 

Передплати та інші оборотні активи  - 85 618 - 

  892 970 106 410 - 
Торгова кредиторська заборгованість  (8 150) (3 451) - 
Інша кредиторська заборгованість  - (1) - 

  (8 150) (3 452) - 

 

  1 Січня 2018 (не підлягало аудиту) 

  

Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Власник та 
ключовий 

управлінський 
персонал 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги  

896 831 16 388 - 

За вирахуванням  очікуваних кредитних 
збитків  

(102 374) (1 860) - 

Передплати та інші оборотні активи  - 479 - 

  794 457 15 007 - 
Торгова кредиторська заборгованість  (22 705) (4 812) - 
Інша кредиторська заборгованість  - - (18) 

 
 (22 705) (4 812) (18) 

 
Строки та умови операцій з пов’язаними сторонами  

Продаж товарів, постачання послуг та надання позик здійснюється на умовах, що відрізняються від угод з 
незалежними сторонами. 

Залишки заборгованості на кінець року не захищені забезпеченням, по них не нараховуються відсотки та їх 
погашення здійснюється в грошовій формі. Гарантії пов’язаним сторонам не надавались.  

В 2019 та 2018 роках Товариство не визнавало витрати від списання торгової та іншої дебіторської 
заборгованості пов’язаних сторін. Були визнані витрати на створення резерву очікуваних кредитних збитків в 
сумі 14 692 тисяч гривень. (2018: 17 088 тисяч гривень). 

Впродовж 2019 та 2018 років із пов’язаними сторонами були здійснені операції в ході звичайної діяльності. Деякі 
з цих операцій, особливо у випадках відсутності активного ринку, були реалізовані на умовах, погоджених 
сторонами.  

Винагорода керівництва  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, винагорода управлінського персоналу Товариства склала 7 498 тисяч 
гривень (2018: 5 987 тисяч гривень). Середньоспискова численність ключового управлінського персоналу за 
відповідний період становила 13 особи (2018: 11 особа). 

28. Умовні, контрактні зобов’язання та операційні ризики 

26.1 Операційне середовище 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона 
продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості 
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та 
значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі. 
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Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні залишається 
нестабільною. У 2019 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну програму структурної реформи, 
спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з 
корупцією, реформування судової системи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. 

Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає уряд, та 
забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних 
фінансових установ.  

Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. Протягом 
2019 року офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України зменшився на 13% з 
27,6883 гривень за долар США на 1 січня 2019 року до 23,6862 гривень за долар США на 31 грудня 2019 року.  
Протягом 2019 року Національний банк України знизив облікову ставку з 18,0% до 13,5%.  

Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику зменшення валютних обмежень, 
і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень від 50% до 30%, 
та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року. 

У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 році), а зростання реального ВВП, 
становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на продовольчі товари, а також зміцнення 
курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який утримувався впродовж переважної частини 2019 
року. 

Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний рейтинг України до рівня В. Агенції 
відзначили суттєве покращення макроекономічної ситуації, відповідальну фіскальну та бюджетну політику, а 
також появу «вікна можливостей» для здійснення економічних реформ. Наприкінці 2019 року міжнародне 
рейтингове агентство Moody 's Investors Service підтвердило суверенний кредитний рейтинг України в 
національній та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило стабільний прогноз на позитивний. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених подій на 
фінансовий стан і результати діяльності Товариства у звітному періоді. 

26.2 Потенційні податкові зобов’язання  

Законодавчі та нормативні акти України, що стосуються оподаткування та інших моментів операційної діяльності, 
включаючи контроль за дотриманням валютного та митного законодавства, а також ціноутворення, продовжують 
змінюватись. 

Законодавство та нормативна база не завжди носять чіткий характер та допускають різні трактування на рівнях 
міських, обласних та державних регулюючих органів, а також на рівні Уряду України.  Випадки неоднозначних 
інтерпретацій існуючих норм не є поодинокими. 

Одночасно існує ризик того, що операції та інтерпретації, що не викликали заперечень контролюючих органів 
раніше, можуть викликати їх в подальшому, хоча такий ризик суттєво зменшується з плином часу. Не видається 
реальним визначити суму непред’явлених позовів, що можливо можуть бути заявлені, та їх несприятливі 
наслідки. 

На дату затвердження фінансової звітності податкові звіти Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 
не були перевірені податковими органами. Таким чином податкові зобов’язання не є остаточно погодженими. 

Керівництво вважає, виходячи з власної інтерпретації застосовуваного податкового законодавства, офіційних 
заяв та судових рішень, що податкові зобов’язання  були належним чином відображені в обліку. Однак, відповідні 
органи можуть мати інші тлумачення цих питань. Якщо Товариство не буде здатна захистити свою позицію перед 
податковими органами, виконання їх рішень може вплинути на дану фінансову звітність.  

26.3 Юридичні питання 

В процесі звичайної діяльності до Товариства висуваються претензії, судові позови. керівництво вважає, що 
кінцеві зобов’язання, що можливо  виникнуть в результаті таких судових розглядів або претензій не будуть мати 
суттєвого впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності Товариства.  

26.4 Капітальні зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2019 року у відповідності до укладених угод Товариство мало капітальні зобов’язання на 
придбання основних засобів на загальну суму 78 318 тисяч гривень (31 грудня 2018: 73 497 тисяч гривень; 01 
січня 2018: 13 168 тисяч гривень). 
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29. Справедлива вартість 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активних ринках на кожну звітну дату 
визначається відповідно до ринкових котирувань. Для фінансових інструментів, що не обертаються на активному 
ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. 

Такі методики можуть включати використання цін найостанніших угод; посилання на поточну справедливу 
вартість іншого інструменту, який, по суті, є аналогічним; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 
оцінки. 

Станом на звітні дати балансова вартість фінансових інструментів Товариства приблизно рівна їх справедливій 
вартості. 

 

30. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Для діяльності Товариства характерна низка фінансових ризиків: ринковий ризик (у тому числі валютний ризик 
та ризик відсоткових ставок), ризик концентрації, кредитний ризик та ризик ліквідності. Товариство переглядає 
та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові 
показники діяльності Товариства. 

Підхід до управління кожним з цих ризиків представлено нижче: 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 
інструментами коливатиметься внаслідок змін у ринкових цінах. Ринковий ризик, властивий фінансовим 
інструментам Товариства, та включає в себе валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок. 

Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних 
курсів.  

Схильність Товариства до ризику зміни курсів обміну іноземних валют зумовлена, перш за все кредитами та 
позиками в валютах, що відмінні від функціональної валюти Товариства, у той час як грошові надходження від 
операційної діяльності номіновані в функціональній валюті, що зумовлено діяльністю на території України. 

Товариством не встановлені формальні заходи, що застосовуються для зменшення схильності її діяльності до 
валютного ризику. 

Залежність Товариства від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних 
фінансових інструментів у валюті таким чином:  

 На 31 грудня 2019  На 31 грудня 2018 
 

1 Січня 2018  
(не підлягало аудиту) 

 USD EUR  USD EUR  USD EUR 

Фінансові зобов'язання      
 

  

Кредити та позики - (183 863)  (234 143) (190 158)  (274 649) (297 957) 
Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

- (235)  - (1 542)  - (1 370) 

Інші поточні зобов’язання (4) (213)  (3 552) (707)  - (4 929) 
               

Нето позиція (4) (184 311)  (237 695) (192 407)  (274 649) (304 256) 
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У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку до обґрунтовано можливих змін 
у курсах обміну валют, які застосовувались на звітну дату, за умови, що всі інші змінні величини залишались 
незмінними. 

 

  Зміна курсу 
гривні 

 Вплив на прибуток 
до оподаткування 

на 31 грудня 2019     

USD/UAH  20%  (1) 
USD/UAH  -5%  - 
EUR/UAH  20%  (36 862) 
EUR/UAH  -5%  9 216      
на 31 грудня 2018     

USD/UAH  10%  (23 770) 
USD/UAH  -5%  11 885 
EUR/UAH  10%  (19 241) 
EUR/UAH  -5%  9 620      
1 Січня 2018 (не підлягало аудиту)     
USD/UAH  10%  (27 465) 
USD/UAH  -5%  13 732 
EUR/UAH  10%  (30 426) 
EUR/UAH  -5%  15 213 

Ризик зміни відсоткових ставок  

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовим інструментом буде коливатися внаслідок зміни ринкових процентних ставок.  

Станом на 31 грудня 2019 року, за умови зміни відсоткової ставки на 100 базисних пунктів вище (при цьому всі 
інші змінні залишаються сталими), прибуток/збиток до оподаткування за рік склав би на 3 338 тисяч гривень 
менше (2018: 4 841 тисяч гривень менше), в основному через вищі процентні витрати по банківських позиках. 

Кредитний ризик та оцінка очікуваних кредитних збитків 

Товариству властивий кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і, 
внаслідок цього, виникнення фінансового збитку у Товариства. Кредитний ризик виникає по грошових коштах і 
еквівалентах грошових коштів, а також у зв'язку з кредитними ризиками за операціями з контрагентами, 
включаючи непогашену незабезпечену торговельну та іншу дебіторську заборгованість. 

При укладанні угод з новим контрагентом Товариство оцінює кредитоспроможність потенційного контрагента і 
визначає кредитні ліміти, індивідуальні для кожного контрагента. Кредитні ліміти контрагентів регулярно 
переглядаються як мінімум на щорічній основі. 

Максимальна сума кредитного ризику Товариства дорівнює балансовій вартості фінансових активів, наведеній 
в фінансовій звітності Товариства за вирахуванням збитків від знецінення. 

Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків. 

На думку керівництва Товариства, кредитний ризик належним чином врахований у створених резервах 
очікуваних кредитних збитків. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

При управлінні грошовими потоками Товариство відстежує рівень кредитоспроможності фінансових установ, в 
яких розміщує власні грошові кошти на депозитах та поточних рахунках.  

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство розмістило 138 748 тисяч гривень на банківських та транзитних 
банківських рахунках (31 грудня 2018: 1 813 тисяч гривень; 01 січня 2018 року: 1 503 тисяч гривень) Грошові 
кошти та їх еквіваленти розміщені в банках з кредитним рейтингом від AA до AAА згідно даних рейтингових 
агентств. Fitch Ratings, «Кредит-Рейтинг» та «Експерт-рейтинг». 
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Дебіторська заборгованість  

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років кредитний ризик Товариства по торговій дебіторській 
заборгованості, включаючи дебіторську заборгованість від пов’язаних сторін, по категоріях покупців був 
наступний: 

 

 

 

На 31 
грудня 2019 

 

На 31 
грудня 2018 

 

На 1 січня 
2018  
(не 

підлягало 
аудиту) 

Материнська компанія  979 829  892 971  794 457 

Торгові мережі  19 167  42 073  42 980 

Інші  28 043  25 234  15 922 
 

 1 027 039  960 278  853 359 

 
Оцінка очікуваних кредитних збитків  
Товариство застосовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (ІFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних 
збитків, при якому використовується оцінний резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї торгової 
та іншої дебіторської заборгованості, та активів за договорами.  

Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова та інша дебіторська заборгованість була згрупована на підставі 
загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів прострочення платежу. Інформація про рівні 
очікуваних кредитних збитків за торговою та іншою дебіторською заборгованістю представлені в Примітці 20. 
Для визначення ймовірності дефолту Товариство визначає дефолт як ситуацію, коли схильність до ризику 
відповідає одному або декільком з нижчеперелічених критеріїв:  

- прострочення позичальником передбачених договором платежів перевищує 90 днів;  
- позичальник відповідає критеріям вірогідної неплатоспроможності, зазначеним нижче:  
• неплатоспроможність клієнта;  
• поява ймовірності банкрутства клієнта. 

Концентрація кредитного ризику 

Станом на 31 грудня 2019 року заборгованість ключового контрагента Товариства в загальній сумі торгової 
дебіторської заборгованості складає 95,4% (31 грудня 2018: 93,7%; 01 січня 2018 року: 93,1%) 

Об’єм доходів від реалізації даному контрагенту в звітному періоді склав 75% від виручки Товариства (2018:53%). 
Суттєва концентрація кредитно ризику та об’єму продажів по відношенню до інших покупців відсутня. 

Ризик ліквідності 

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування 
для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Метою Товариства є підтримання балансу між 
безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками. 
Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність, залежно від 
очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. 

У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Товариства, розподілених на групи за відповідними 
термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, 
які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками грошових коштів за основною сумою боргу.  

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення був представлений таким чином: 
 
Станом на 31 грудня 2019 року        

 За 
вимогою 

До 6 місяців 
Від 6 до 12 

місяців 
Більше 

року 
Всього 

Кредити та позики - (2 453) (8 993) (197 280) (208 726) 

в т.ч. майбутні відсотки - (2 453) (8 993) (13 417) (24 863) 

Орендні зобов'язання - (2 334) - (6 064) (8 398) 

Торгова кредиторська заборгованість (59 400) (47 498) (2 427) - (109 325) 

Інші поточні зобов’язання - (2 540) (13 845) - (16 385) 

 (59 400) (57 277) (34 259) (216 761) (367 697) 
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Станом на 31 грудня 2018 року      

 За 
вимогою 

До 6 місяців 
Від 6 до 12 

місяців 
Більше 

року 
Всього 

Кредити та позики (424 302) - - - (424 302) 

Орендні зобов'язання - (4 533) - (8 293) (12 826) 

Торгова кредиторська заборгованість (3 880) (69 625) (10 979) - (84 484) 

Інші поточні зобов’язання - (9 955) - - (9 955) 

 (428 182) (84 113) (10 979) (8 293) (531 567) 

Станом на 1 січня 2018 року       

 За 
вимогою 

До 6 місяців 
Від 6 до 12 

місяців 
Більше 

року 
Всього 

Кредити та позики (572 605) - - - (572 605) 

Орендні зобов'язання - (423) - (7 364) (7 787) 

Торгова кредиторська заборгованість (101) (57 964) (27 811) - (85 876) 

Інші поточні зобов’язання - (692) - - (692) 

 (572 706) (59 079) (27 811) (7 364) (666 960) 

 

Ризик захворювання тварин 

Агропромислова діяльність Товариства схильна до ризику спалахів різних захворювань. Такі захворювання 
можуть призвести до втрат від падіжу тварин.  

Для того, щоб мінімізувати та керувати цим ризиком, керівництвом були здійснені заходи для боротьби із 
захворюваннями. Зокрема, Товариство продовжує вести активні заходи по підвищенню біобезпеки поголів’я 
свиней в умовах африканської чуми свиней. 

Керівництво впевнене, що керування даним ризиком та процесами контролю якості є ефективним та достатнім 
для запобігання спалахів захворювань тварин та пов’язаних з цим втрат. 

 
31. Управління капіталом 

Товариство розглядає заборгованість за кредитами і власний капітал як основні джерела капіталу. Головною 
метою управління капіталом Товариства є підтримка достатньої кредитоспроможності і коефіцієнтів 
забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості продовжувати свою діяльність, 
забезпечуючи прийнятний рівень прибутковості на інвестований капітал, дотримуючись інтересів інших 
партнерів і підтримуючи оптимальну структуру капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал. 

Товариство здійснює управління капіталом з метою забезпечення гарантій того, що вона зможе продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі, одночасно підтримуючи довіру кредиторів та забезпечуючи 
максимальний прибуток власникам, а також власний майбутній розвиток.  

32. Події після звітної дати 

32.1 Інформація про коронавірус 

31 грудня 2019 року Всесвітній організації охорони здоров’я було повідомлено, що у Вухані, Хубей, було 
виявлено обмежену кількість випадків пневмонії, невідомого походження. 7 січня 2020 року влада Китаю 
визначила причину нового типу коронавірусу (COVID-19).  Починаючи з 31 грудня 2019 року, розвиток та 
розповсюдження COVID-19 призвело до безлічі пов’язаних з цим подій.  Початок 2020 року характеризувався 
поширенням пандемії, що породжується коронавірусом COVID-19.  Перший випадок коронавірусу був виявлений 
в Україні 3 березня. 

Щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19 в Україні, у березні 2020 року уряд України запровадив тимчасові 
обмеження на державному кордоні, забезпечив скасування регулярного транспорту та ввів інші обмеження на 
період загальнодержавного карантину.  Залежно від подальших розробок, пов'язаних з пандемією, 
обмежувальний захід може бути скасований або продовжений. 

Не можна виключати, що це може вплинути на економічне уповільнення з потенційними наслідками, які ще не 
піддаються кількісній оцінці, а також і на прибутковість Товариства, в основному через вплив на операційний 
дохід та витрати пов’язанні з ризиком ризику. 
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Після спалаху COVID-19 Товариство продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних заходів 
відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та місцевих органів влади. 

32.2 Знецінення національної валюти 

За період з січня по травень 2020 українська гривня знецінилась відносно долара США та євро. Зокрема, на дату 
затвердження даної звітності Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,67 
гривень, в той час як станом на звітну дату станом складав 23,69 гривень, що становить знецінення на 12,6%. 

Одночасно, станом на дату затвердження даної звітності Національний банк України встановив офіційний курс 
євро на рівні 29,90 гривень, в той час як станом на звітну дату курс складав 26,42 гривень, що становить 
знецінення на 13,1%. 

32.3 Погашення позик 

За період до затвердження даної окремої фінансової звітності до випуску Товариство провело погашення, в сумі 
52 774 тисяч гривень, позик від ЄБРР та МФК, що існували станом на 31 грудня 2019 року. 

32.4 Дивіденди 

В березні 2020 року Товариством було оголошено дивіденди на користь материнської компанії в сумі 50 000 
тисяч гривень. Дивіденди були повністю сплачені у квітні 2020 року. Оскільки Товариство не є платником податку 
на прибуток, воно не визнавало податкових витрат та зобов’язань в результаті оголошення та оплати дивідендів. 

32.5 Інші події 

Керівництво вважає, що інших подій, які могли б суттєво вплинути на фінансову звітність, не відбулось. 


