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Cai4oqreo npo BHeceHHe 4o Peecrpy ayAhropcbKt4x Qipu N9 3094,

UA433808050000000026004478238 B PA]ZOOAfi3EH SAHK ABMb lr. Knie,
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+380567451288, +380557324009 (10,11), +380503401117, mail@audit-invest.com.ua

3BrT HE3AIEXHOTO AyEhTOPA

Yqacnrxau ra xepienrqray
TOBAPI/CTBA 3 O5M EXEH O tO BIAnOBIAAJ'| bHICTIO < M ErATE KC>

3BrT UTOAO AyAl4Ty OTHAHCOBOI 3BTTHOCTT

llymra

Mu npoaenu ayAur QirancoaoT ssirxocri TOBAPI/CTBA 3 OEMEXEHOIO BIAflOBIAAflbHICTIO <METATEKC>

(na4ani - Korunauir), qo cKnaAa€Tbce 3 6anancy (seiry npo Sixancoaril crax) craxoyi na 3I.12.2021 p,, seiry
npo Qinancoai pesynurarra (seiry npo cyKynHuil aoxia) sa 202I pix, seiry npo pyx rpouoBr4x rou:rie (aa

npflMl4M uero4otu) 3a 202L pix, seiry npo anacHufi raniran 3a 202I piK, ra npuvirorc 4o Qinancoeoi seirxocri,
BKntoqatoqh crvcnnft BilKnaA 3Haqyqilx o6niroerx nontrilK.

Ha Hauy AyMKy, Qinancoea aeirnicru, ulo AoAa€rbcr, ai4o6paxae AocroBipno, e ycix cyrreanx acneKTax

Qinancoarail cran Kovnanilna 31.12.202Lpory, iTQinaxcoai p€ynbraru ra p1rx rpouoBhx xoluriesa pir, u1o
gariH.{taeca Ha 3a3HaqeHy Aary, eiAnoeiAFro Ao BLrMor Mixxapo4nrx cran4aprie Qinancoaoi seirFtocri ra BilMor
3arony Yxpainr <<f1po 6yxranrepcurrfi o6nir ra Qinancoey seirxicru a Yrpaini>> eia 16.07.1999 porcy N9996-
XIV qoAo cKnaAaHHn Qinancoaoi sairHocri.

Ocnoea AnA Ayur,n

Mn npoaenn ayAnr eiAnoaiAHo Ao MixxapoAHr4x craHAapria ay4rary (MCA). Hauly ai4noai4anunicru ari4no s
q14M14 craHAapraM14 BhKnaAeHo e posaini <<Bi4noai4anuHicru ayAilropa 3a ayAhr $ixaxcoaol eeirHocri>> Hauoro
aeiry. Mr e He3anexHhMh no ai4nouennn Ao KovnanlisriAFro s Mixnapo4Hl4M KoAeKcoM erilKt1 npoQecifinrx
6yxranrepia (eurcvaovr Mixnapolni craHAaprr He3anexHocri) Pa4u e Mixxapo4Hr4x craHAapria errrr 4nr
6p<ranrepia (<<KoAerc PMCE6>) ra erilqHrMh Br4MoraMh, 3acrocoBHvtuu B Yxpaini Ao Hauoro ayAVry

Qixancoeol seirxocri, a raKox Br4KoHaflil inu.ri o6oa'eeKil 3 erilKr4 eiAnoeiAFto Ao qt4x Bt4Mor ra Ko4excy PMCE6.

Mh aeaxael4o, lqo orpr4Maxi naun ayAilropcbKi Aorash e Aoc'rarriun i npnilnnt+rr,ulz. AnA BLtKopt4craHnn ix nr
ocHoBr4 4ls xauoi AyMKr,t.

Cyneea HeBH3Ha qexicru, qo crocyerucr 6eanepepenocri Aisauuocri

Mr eaepraeMo yBary ra npruirrr 1.4. ra 6.7. ao Qinancoaolsehnocri, y AKVX 3a3Haqaerbce npo HacraHHt
cfrreeoi HeBh3Hai{eHocri soaFriurHboro xapaKrepy, ulo crocyerbcfl HacniArie BroprHeHHe pociilcuxrx eificur
Ao rephropti YxpaTnn. Ocraro.{He Bperyn}oBaHHF nr4TaHHfl pocificuroi arpeciT ra eificuroaoro BroprHeHHr Ao
reprropii Yrpainu He Moxrl,rBo nepe46avrril 3 AocrarHuoo eipori4xicrro, u-lo Moxe HerarilBHo BnnilH}rril Ha

exonovixy YrpaTxu a qinovy ra onepaqifiny 4irnunicrs Kovnanii. 9r sasxaqeHo e nprviruax 1.4. ra 6.7., qi

no4ii ra yMoBl4 BKa3yprb, lt1o icnye cfrr€Ba HeBr3HaqeHicru, u1o Moxe nocraautu nig aHa.{Ftilil cyunie
a4arnicru Kounaxii npoAoBxyBaril cBoro Aignunicru na 6eenepepexiil ocnoai. HaLuy 4yury ne 6yno
vo4nQiroaaHo uloAo qboro nhraHHe.

floccxpsantnnfi naparpaQ - seirHicru y Qopuari iXBRL

BiAnoeiAFro Ao qr4HHoro 3aKoHoAaBcrBa craHoM Ha Aary qboro ayAilropcbKoro eeiry Qinancoea sairFticru
Kounaxii noBilHHa 6frr crnaAeHa B €Ar4HoMy eneKrpoHHor'ry Sopmari (IXBRL). 9r onrcaxo y nprruirr.li L2plo



Qinancoeol seirnocri, craHoM Ha Aary qboro ayAilropcbKoro seiry ynpaanincurnfi nepcoHan Kounanli He MaB

uoxnneocri ni4roryearu narer geirxocri y Qopuari iXBRL eHacniAor o6craerx, onhcaHilx y r.1ifi nprvirrli, ra
nnaHye ni4roryaarn i no4aru qefi narer eeirnocri, Konv 3'ABvlTbcr raKa uoxnneicru. Hauy AyMtry xe 6yno
uo4rQiroaaHo qoAo qboro nhraHHe.

IHuri nrraHHc

Mr npoeenr ayryAr $inancoaoi seirFrofii Kovnaxii craHoM na 31,12.2020 pory, uloAo qroi 28 rpaann 202L
poKy M14 BncnoBnnlt MoArQixoeaHy AyMKy s nilraHHr xeo6xi4nocri npoae4eHnr nepeoqixxl4 ocHoBHr4x saco6ia
ra inaecrrqifinoi nepyxotqocri craHoM Ha 01 cirtas 2020 pory ai4noaiAno Ao rqoAeni nepeoqixrcr, rry
3acrocoBy€ KoMnaHiq. fluranng uoauQiraqii nauoi AyMKl4 6yno aupirLreHo craHoM aa 31.12.2020 pory,
ei4noai4no, Mil He MoAl4Qiryeuo AyMKy ltloAo 3anhurie xa 01.01.202I p. ra nopienrnbHilx AaHhx.

Knpqoei nrrraHHe ayArry

Krro.{oei nhraHHr ayhnry - qe nilraHH e, flKi, Ha Haue npoQecifine cyAXeHHfl/ 6ynu aail6inbuJ 3Haqyuilwr ni4
qac Hauoro ayAVry Qirancoaolseirxocrisa noroqHilil nepiol. l-li nrraxnn po3rneAanvce y KoHreKcri nauroro

ayAnry Qixancoaoi sairFrocri e LlinoMy ra BpaxoByBanucb npr Qopuyeanri4yruxn qo4o neil npil LlboMy Mil He

Br4cioBnto€Mo oxpeuol AyMKr4 lt1oAo qr4x nilTaHb, AoAarroeo Ao nilTaHHF, onrcaHoro e posAini <<Cyrreea

HeBrcHaqeHicru, qo crocyerbcg 6eanepepenocri 4irnuHocri>>, Mr4 Bn3laqvnvt t4o onncaHi Hr4xL{e nilTaHHF e

Mlor{oBr4Mr4 n[TaHHeM]4 ayAVry, qri cniA ai4o6pasrrr e xauovy seiri.

Onuc nrranxs Onnc ay4rropcbKr4x npoqeAyp

Brgnaxns AoxoAy ai4 peanisaqiT npo4yxr.lii (roeapie, po6ir, nocnyr)

Onrc o6niroeoi nonirilrr qoAo Br43HaHHr AoxoAy
HaBeAeHo y nprvirqi 2. BusFraFrFrs t{r4croro AoxoAy
ai4 peanisaqii npo4yrqii (roaapie, po6ir, nocnyr)
po3rneAaerbcn y nprvirqi 5.1.

Ocxosr-roro Aiqnuxicrto Kounanii e enpo6nrqrBo ra
pean isa q ir cra prepH ilx cBr4 H qe Bo- K hc.norH l4x

aKyMynqropnrx 6arapeil, erpo6nrqrao ra
peanisalliq cBhHqro ra cnnaeie.

flepeaaxna 6inuuicru onepaqifi 3 Bil3HaHHe

L{hCTOTO AOXOAY HE E CKnAAHVMV TA HC BhMATAOTb

3acrocyBaHHs 3HaqHilx cyAxeHu eiA

ynpaenircuxoro nepcoHany.

flpore BpaxoByroL{r4, rLlo 4oxi4 ai4 peaniaaqii

npoAyxqiT (roaapie, po6ir, nocnyr) e cyrr€Boro

crarrelo i xnto..roeilM noKa3HhKoM peaynurarie

4irnuxocri Kovnanii) qe nprcBoAr4Tb Ao pn3vtj<yr

nos'qgaHoro 3 HeKopeKTHr4M Br€HaHHqM AoxoAy y
nepio4ia6o prsuroM Br4KpilBneHHs 3 Merolo

AocrrHeHHr KoHTponbHhx noxagHilxie.

Bpaxoayrcvr qe/ nhraHHr o6niry, noBHorh ra
cBoeqacHocri ailsFraHxR AoxoAia ai4 ocnoenoi

4innunocri eiAnoaiAxo go MCO3 15 <Aoxia aiA

4oroeopie g xrtieHraur>>/ Mh Bt43Hanh KntoqoBilM

nilraHHeM aYAVry.

Mn oqinnnu o6niroey nonirrry Kovnanii crocoBHo

Bil3HaHHr AoxoAy Ha npeAMer iT aiAnoaigFrocri

BilMoraM MCO3 15 <AoxiA eiA Aoroeopie s

KNIEHTAMil>>,

Mu eueennA yMoBrl 4oroaopie 3 KnoqoB[Mr4

KOHTpareHTaMU.

Mu zpo6vnu ar6ipxy ra orpr4Manu ni4raep4xenHn
ai4 ronrparerria KoMnaHii utoAo o6oporie ra
6anancie Ae6iropcurol aa6oproeaxocri xa aairHy

Aary.

Mr nporecryeanr er6ipxy oneparliil no Bil3HaHHto

AoxoAy i nepeeiprnr, u-lo BoHr,r 6ynn ersxaxi y
HanexHoMy neproAr.

Mr arronanr asanirrqni npoqe4ypr qo4o
Bil3HaHHF AoxoAie 3 Merop Br4gBneHHq

neoviryeanux eiAxilneFru, a raKox nopiannnxn
perynurarie noroqnoi Aisnunocri 3 noKa3HhKaMh 3a

vunynnil nepio4.



Onepaqii 3 noB's3aHhMl,r cropoHaMil

Kounaxis Mae cfrreei onepaqii g noa'qgaFrilt'414

cropoHaMh (4re. npran,rixa 6.1).

Bpaxoayovr,r, lqo 56 o/o o6cary cyM Br43HaHoro

AoxoAy eiA peaniaaqii roroeoT npoayxqiT (roaapia,
po6ir, nocnyr) sgi fi cFrexo Nr ix noa'tsa Fr il 14 14

rounaxisrqu, noBHora eiAo6paxeFrHs onepaqifi s
noB's3aHhMr4 cropoHaMh e Qiuarcoaiil seirFrocri ra
ix oqinra ailgHaqeHi HaMh sK K.npqoBe nhraHHg

AYAilry.

Mr orprvanr ei4 repiaxilqrBa KoMnaHiT nhcr
niAreepAxeHHr noB'e3aHnx cropin ra npoBenh

ananig orpilMaHoro nepeniry Ha noBHory

BKnpqeHHe ycix rovnarifi, rri uoxyru 6yrra

noe'tgaFtilvr cropoHaMil.

Mr npoeenr aHanis yMoB AoroBopia aaryniaenu y

noe'rgaHilx cropin ra npo4axia noe'sgaFthr.4

cropoHaM.

Mr posrnnnynil 3aniluKr paxynxie 3 noB'q3aHilMr4

cropoHaMil ra oqinrnr crpyKrypy Ae6iropcuroi ra
KpeAhropcbxoT sa6oproaaHocreil 3a crpoKa Mh

B14 H1,1 KHeHH9/ rpOUlOBl4 Mil HaAXOAXeHH9 Mil Ta

onnara M h/ sAifi cFreH ra Na u nicnn gsirHo ro nepio4y.

Mr npoeenn ananie onepaqifi, ai4o6paxenrx a

6yxranrepcuror'ry o6n i xy Ha n peAMer Has aHocri

onepaqifi g roMnaxiql4u ra oco6auh, po3Kpr4rhMr4

xepienrqraoM sK noB's3axi, i sic'raavnr 3 AaHVMIAI

HaBeAeHhMr4 B po3Kpl,irrtx 4o Qinancoeoi
seirxocri.

In$opr'raqin, u1o ne e QixancoBoKt seirxicrto ta geiroM ay4]lropa qoAo sei

Ynpaenixcurnil nepcotan KoN4naHii nece ei4noeiAanuxicru sa inuy iHQopvaqio, ni4roroeneHy craHoM Ha

3t.12.2021 ra ea pir, Lqo saxixqilBce Ha 3a3HaqeHy Aary, IHura irQopvaqir cKnaAa€rbcq si 3airy npo

ynpaeninnr, nrnil crnaAa€rbcr xepienrqraov Kounanii Ha BuKoHaHHe cr. 11 3arony Yrpaixr <<flpo

6yxranrepcurufi o6nir ra Qinaxcoey aairnicru a VrpaiHi>> N9996-XIV eia 16.07.1999 p. (ia auinavr ra
4onoenenHRvu).

Inu.ra iHQopuaqis ne e QiHaxcoaop seirHicrto ra HauilM seiror4 ayAilropa Ao ne|

Hau:a Ayvra qo4o Qinancoaoi seirFrocri Kovnarii ne nourproerbce na inury in$opruaqio ra Mt4 He po6rvo

BrcHoBoK s 6yAu-qxu14 piexem BneBHeHocri rloAo qiei inuol inQopvaqii.

Y sehsrcy 3 ayAilroM QinancoeoT seirFrocri Kounanii Hauoo ai4noai4anunicrp e ogHafiovurrcq g iFtluolo

insoprvaqiero ra npil qboMy po3rnrHyrh, ,rn icnye cyrreBa HeeiAnoeiAFricru uix inuloto inQopuaqieo i

Qinancoeoro seirFticrto a6o naunvil 3HaHHeMr4/ orpilMaHr4vr niA qac ayAury, a6o vu qs inula inQopuaqir

BlrnlAaeraKoo/ ulo uicrrrs cfrr€Be BilKpilBneHHq, 9rqo xa ocxoei npoaeAeroi xaur po6oril Mil AoxoAt4Mo

Br4cHoBKy, r4o icnye cyrreBe BhKpuBneHHq qiei iFruroi inQopuaqii, lqil so6oe'esani noai4ovnrv npo qeil Saxr,

Kovnanis niAroryeana 3air npo ynpaaninnr sa 202I pix. Mu He BAABVIr cyrr€By HeeiAnoeiAFricru uix inuroto

inQopruaqiero y 3airi npo ynpaBniHHq sa 202I pix ra Qinancoeop seirHicro a6o HauilMh 3HaHHffMl4/

orpilMaHilMt/ ni4 vac ayAtry, a6o roro, r{il LIF iHQopuaqin Mae BilrnqA raroi, t4o vicruru cyrr€Be

Bt4KpnBneHHA, Ta MV He BVABnnn rarcux Qarria, rri 6 neo6xiAno 6yno BKntoqhrn 4o Hauoro seiry
He3a/rexHoro ayAilropa.

BiAnoeiAanunicru ynpaanincbKoro nepcoHary ra rnx, Koro na4ineno Hafiel,tulrl"tn
noBHoBaxeHHqMl,t, sa Qixaxcoey sairxicru

Vnpaenincuxrfi nepconan Hece eiAnoaiAanuHicru sa cKnaAaHHe i 4ocroaipne noAaHHt QiHancoeoi seirHocri

eiAnoaiAFto Ao MixHapo4nrx cran4aprie Qinancoeoi geirnocri Ta BhMor 3axony Yrpainn <.flpo

6yxranrepcuxril o6nir ra Qinancoay eairnicru s Yxpalni>> ra 3a raKy cr4creMy enyrpiursoro KoHrponto, eKy



ynpaBniHcbKhil nepcoHan Bh3Haqae norpi6Horc Afls roro/ qo6 3a6esneqhrr cKnaAaHHq Sinancoaol geirxocri,
ulo He uicruru crrr€Bl4x Bl4KpilBneHb anacni4ox uaxpaficrea a6o novrnxr.

flpr cxna4anxi Qinancoaoi seirFtocri ynpaenixcurcrfi nepcoHan Hece ai4noei4anunicru ga oqinry s4arnocri
Kovnanli npoAoBxyBarh cBolo 4irnunicru na 6esnepepeniil ooroei, poerprealoqil/ Ae qe 3acrocoBHo,
nilraHHF, lJlo crocylorucr 6eanepepexocri4irnuuocri, Ta BilKopl4croByror.l4 nphnyu.leHHr npo 6esnepepanicru
4irnuxocri eK ocHoBt4 gnn 6yxranrepcbKoro o6niry, xpiv arna4ria, rxr4o ynpaanincurril nepconan a6o
nnaHye nirai4yearr Kounanito eA npvnnHuru 4irnunicru, a6o He Ma€ inurx peanbHilx anbrepHarilB qboMy.

Ti, xoro xa4ineto uailarqrur noBHoBaxeHHrMr4, Hecyrb aiAnoaiAanuHicru sa HarnsA 3a npoqecoM

Qinaxcoaoro sairyeaxnr Kovnanii.

Bi4noeiAan ux icru ay4ltropa 3a aygnr Qi xa xcoeoi seirxocri

Hauupttt qinsvr € orpilMaHHr o6lpynroeaHol eneeHeHocri, qo Qinancoaa sairFticru y qinovy xe vicrrru
cfrr€Boro BilKphBneHHn enacni4orc uaxpaficrea a6o nournril/ Ta BhnycK seiry ay4rropa, arui,t ruicrrru nauly
AyMKy. O6lpyxroaana eneexeHicru e BucoKhM pianen,t BneBHeHocl/ npore He rapaHry€, ulo ayA1rl
npoee4enrfi eiAnoeiAHo 4o MCA, 3aBXAl,r BVABVT; cfrreBe BilKpilBneHHe/ flKltlo rare icnye, Bnrpnanenrn
Moxfrb 6yrr pesynuraroM uaxpaficrea a6o nournrv; Bolvt BBaxatorbce cyrreBilMt4/ nKU{o oKpeMo a6o a
cyrynxocri, ar o6lpyHroeato ovixyerbcq, BoHr4 Moxfrb BnrilBar[ na exonouiqni pir.uexxr roprcryaauia, qo
npuill,taorucq Fta ocxoei r-1iei QinaHcoeol sairHocri.

Brronyrcvr ayryAr eiAnoeiAFto Ao Br4uor MCA, ur,r Br4Kopt4croByeuo npoQecifixe cy4xeHHr ra npoeecifinrail
cKenTilqh3M npoT9FOM yCbOrO 3aBAaHHg 3 ayAhry.

Kpiu roro, ur:

. iAenrnOiryeuo ra oqiHpevo pu3vtKu cfrr€Boro BtaKpt4BneHHr Qixancoeoi sairFtocri exacni4or
uaxpaficraa qil noMilnKh, pospo6nremo il aruony€Mo ayAilTopcuri nporle Aypn y aiAnoeiAu na qi prsrrr,
a TaKox oTpl4My€Mo ayAilropcbKi 4orasr, qo € Aocratxirqu ra npnfixrrnumn Ane B4(opilcraHHq ix qr
ocHoBh 4nr xauoi4yurn. Pnsrr HeBt4gBneHHF cyrreBoro BuKphBneHHn anaori4ox uaxpaficrea € Bhl{t4Ml
xix Ann BrKpilBneHHn anacni4or noMhrKr4/ ocrinuru uaxpaficrao Moxe BKnoqarh 3MoBy, ni4po6xy,
HaalailcHi nponycKl4, HenpaBilnbHiraep4xennr a6o xexryBaHHn 3axoAaMt4 enyrpiu.rxuoro KoHrpono;

o orPt4MY€t'lo posyluilxn saxo4ia anyrpiurxuoro KoHrponp/ u.lo crocyrorbce ayAhry, Arifl pospo6rr
ayAhropcbKl,lx npolleAyp, nrci 6 eiAnoaiAann o6ctaenHaM/ a He Ane BhcIoBfleHHF AyMKt4 tl]oAo
eQemr enocri crcrevu exyrpiun uoro KoHrpon lo;

. oqiHoeMo nprfinrrxicru gacrocoBaHilx o6niroailx nonirrr ra o6ipyxroeaFticru o6niroailx oqinox i

ei4noai4nrx poerprrria inQopvaqii, spo6nen rx ynpaBntHcbKrM nepcoHanoM ;

r floxo,{l4Mo Bl4cHoBKy tL-loAo npufixqrFtocri BilKopr4craHHn ynpaanincbKt4M nepcoHaaoM nphnyqeHHe npo
6esnepepanicru 4ianunocri nK ocHoBLr Ane 6yxranrepcuroro o6nixy ra Ha ocxoei orprMaHilx
ayAilropcbKrx 4orasia po6nuo Bl4cHoBoK, vr icnye cyrr€Ba HeBil3HaqeHicrs uloAo noAifi a6o yruoe, rri
nocraBilnta 6 ni4 snavnrfi cyvnia Moxnhsicru Kounanii npoAoBxhrt4 6eanepepany 4innunicru. gru_lo vr
AoxoAl4Mo Bl4cHoBKy t4o4o icnyeaHns raroT cyrreaol HeBr3HaqeHocri, Mn noailHxi npilBepHfril yBary B

cBo€My seiri ay4rropa 4o ei4noei4xrx poarpurrie inQopruaqii y Qinancoaifi seirxocri a6o, rruqo raxi
po3Kpl4rrn ittQopmaqti e HeHanexHuvn, vo1uQiryearr cBolo AyMKy. Haui Bt4cHoBKt4 ipyxryrcrucr na
ayArropcbKl4x AoKa3ax, orphMaHilx Ao Aarh Hauroro seiry ay4uropa. Brin,t l,tafi6yrni no4iT a6o yMoBt4

Moxfrb npvMYcuru Kot',tnani}o np[nvHurn caoo 4irnsnicru xa 6eanepepaHifi ocxoei.

. oqinpevo 3ararbHe noAaHHg/ crpyKrypy ra slaicr Qixaxcoeoi seirFtocri BKnlorlHo 3 po3Kpt4TTeMr4

inQopmaqil, a raKox re/ qh noKa3y€ Qinaxcoea sairFricru onepaqii ra no4[i, qo noKnaAeni a ocnoey ii
cMaAaHHr, ra, u1o6 Aocsffvt 4ocroaipnoro noAaHHq.

Mr noai4ovnreuo r14M, roro na4ineno xarianululr noBHoBaxeHHflMt4/ pa3oM g inurvr nhraHHsM14
inQopuaqio npo 3annaHoeaFtilil o6csr i qac npoBeAeHHe ayA[ry ra cyrreai ayAilropcbKi peeynurarr,
BKtltoqa}oqil 6y4u-rrienaqni xe4onixr cilcreMh anyrpiunuoro KoHrponto, arlaflexi naur ni4 r{ac ayAilry.



Mr rarox HaAaeMo rLrM/ Koro na4ineno HaileilqilNata noBHoBaxeHHqMh, TBepAXeHHq/ r{o Mr4 Br4KoHaril

aiAnoeiAFri eril.{r-ri Br4Morr uloAo H$anexnocri, ra noeiAonanqeN4o Tv npo aci crocyHKl4 il inui nutanuR, nxi

Mornil 6 o6ipynroBaHo BBaxar[cb raKilMr4, r.t-1o BnnilBatorb Ha Haury neganexnicrb, a raKox, Ae t1€

3acrocoBHo/ rLIoAo eiAnoeiA Fl4x 3acrepex Hnx saxo4i a.

3 nepeniry ecix nhraHb/ inQopvaqir uloAo 9Kr4x HaAaBanacb rr4M/ Koro naAinexo aailauu)uMt

noBHoBaxeHHAMV, Mvt BtA3Haevnu ri, uqo 6ynv nait6inbu 3Haqyqhvr niA qac ayAilry Qinancoaoi seirFtocri

noroL{Horo nepio4y, ro6ro ri, rri e Kn}oLroBr4Mn nr4TaHHsMr4 ayNAry. Mr onrcyemo rli nrrannn e Hauovy aeiri

ayAuropa KptM BhnaAKtB/ FKtIo 3aKoHoAaBqr4M qil peryneropHhM aKroM 3a6opoHeHo ny6nivre po3Kpr4rrff

TaKoro nilTaHHq, a6o ronr sa expafi BilHqrKoBr4x o6craeilH Mr4 Br€Haqa€Mo, r.t1o raKe nhraHng ne cniA

ahceirnloearil B HauoMy seiri, ocrinurr HerarheFri nacriArr raKoro ehcairneFrFrs Moxyrb oviryeano
nepeBaxhn4 fioro rcoprcHicrs 4nn inrepecia rpoMaAcbKocl.

3BIT |llOAO Bl4MOr IHUll,lX 3AKOHOAABqI4X I HOPMAT]4BH]4X AKTIB

HaeeAeFta Hilxqe inSopvaqin npeAcraBneHa Ha BilKoHaHHe Br4Mor qacrnHh 4 cr.I4 3axony VxpaiHr <<f1po

ayryAr Qinarcoaoi eeirFtofii ra ayALrropcury 4irnunicrp N92258-VIII eia 2L.L2.20I7 poxy (ai sr'4iFtaI4h ra

AonoBHeHHqur), Rxa € o6os'R3KoBop Anq HaAaHHg 3a pesynbraraMlt ayArry nrAnpheMcrBa, uo craHoBt4rb

cycninsnril inrepec.

1. TOB AO <<Ay4rr-Inaecr>> 6yno nph3HaqeHo Ha npoBeAeHHq o6oe'esKoBoro ayAVry ai4noei4no 4o
piuennr 3aransxrx s6opia yvacxrrie TOB <METATEKC> (Flpororon N9B5/L ei1 L7 nncronaAa 2020

poKy).

2. 3aranuHa rpraanicru BLTKoHaHHq HaMh 3aBAaHHq 3 o6oa'g3KoBoro ayAhry KounaHi[ craHoBt4Tb ABa

poK14,

3, Y pos4ini <<Krro.{oBi nhraHHe ayAilry> quoro aairy HaMr4 po3Kprri nrraHHR/ lt1o Manh nail6inuule

3HaqeHHq ni4 vac ayNAry Qixancoaol seirxofii noror{Horo nepio4y, ta na rrci, Ha Halre npoQecifine

cyAXeHHr, Aoqinuno 3BepHfrh yBary. l-li nrranna 6ynu pozrnrnyri e rorrercri Hauoro ayutry

Qinancoaoi seirFtocri e qinouy ra BpaxoByBanhcb npu Qopuyaaxxi nau:oi AyMKt4 u-loAo xei, npr qboMy

Mil He BhcnoBnto€Mo orpevoT AyMKt4 t4oAo qttx nilTaHb,

4. flia qac BtlKoHaHHs AaHoro 3aBAaHHfl s o6oe'qsroBoro ayAilry HaMil He 6yno euaeneHo irurx
cyrr€Bt4x nhraHb crocoBHo ayAilTopcbKrx oqinor, orpim rrx, sxi gagnaqeuo y pos4ini <Knp.{oBi

nilraHHe ayAhry> quoro seiry, inQopuaqip uloAo eKr4x Mr4 BBaxa€Mo 3a AollnbHe po3Kpt4rh y

aiAnoaiAFtocri Ao ailMor '{acrnH14 nn.3) n.4 crarri 14 3arony Yrpainra <<f1po ay4rr Qinancoeoi geirHocri

ra ayAilropcury AiqnuHicru> N92258-VIII eia 2L.72.2017 pory (si avinavr ra AonoBHernrvr).

5. Hau ne eiAol4o npo 6y4u-rxi Qarrravnia6o ni4oeprceani no4ii, noa's3axis uaxpailcreou, ixo4ni inui
nhraHHr t{oAo uJaxpailcraa Fre 6ynn enneneni nr4 qac npoBeAeHHe HaMh ayAhropcbKhx npoqeAyp.

5. InQopuaqirc, qo uicrnrbce y AaHoMy aeiri He3anexHoro ayAilropa, cKJIaAeHoro 3a pesynbraraMil

BhKoHaHHr 3aBAaHHe s o6oe'qsxoBoro ayAhry/ y3roAxeHo s ix$opuaqieo, ulo HaBeAeHa y

AoAarKoBoMy sairi go AyAuropcbKoro rouirery TOB <MEI-ATEKC>.

7. flpornrou 202L poxy ra y nepio4 s 1 ciqHq Ao Aaril niAnilcaHHq quoro sairy He3anexHoro ayAt4ropa/

TOB AO <<Ay4rr-Ixaecr>> He HaAaBano Kovnanii inui nocnyrr, nri sa6opoHeHi sriAFro g ailMora14il cr.6

3arony YxpaTnu <<flpo ayAur Qinancoaoi sairFrocri ra ayAhropcury 4innunicrb> N92258-VIII aia

2L.L2.20t7 pory (si gt'rinauN ra AonoBHennrvr).

B. TOB AO <<Ay4rr-Ineecr>> ra xro.{oehfi naprHep 3 ayAhry € He3anexHhMil no eiAFrouJexFr}o Ao

Kovnanii sriAFto s MixxapoAHl4M KoAeKcoM erilKr4 npoQeciilnrx 6p<ranrepia (exnrcvaoqr MixnapoAni

craHAapril He3anexHocri) Paara s MixHapoAHr4x craHAapria errxr Anq 6fxranrepia (<Ko4erc

PMCES>) Ta erhqHhMt4 Bt4MoraMh, 3acrocoBHr,rrur a Yrpaini Ao Hauoro ayAilry Sinaxcoeoi seitnocti,
a raKox Bt4KoHanil ixnJi o6oa'qsKil 3 erilKr4 eiAnoaiAFro Ao r-il4x Bt4Mor ra Ko4ercy PMCE5,



o

10.

!

I

!

I

I

flporrrom 2021 pory ra y nepio4 s 1 ci.{Hq Ao Aaril niAnrcanxs quoro sairy, inui nooryrr KounaHii

orpiu nocnyr s o6oe'esroBoro ayAhry, TOB AO <<Ay4rr-Ineecr>> He HaAaBanucq.

Y pos4inax <<3eir uloAo ayryAry Qixaxcoaol geirHocri>> ra <<Bi4noaiAanunicru ayAltropa 3a ayAilr

Qixaxcoeoi geirHocri>> quoro seiry He3anexHoro ayArropa po3Kpnro ixQopuaqio qoAo o6cqria

ayryAry ra BracrlrBl,rx Ane ayAury o6uexexu.

AoAarxu:

Sanaxc (3sir npo Qinarcoar,rfi cran) crarov na 31.12.2021p.,
3air npo Sixancoei pe3ynbrarh (3eir npo cyrynnrafi aoxia) sa 2021 pir,
3eir npo pyx rpouroBilx xouris (sa nprurau r',|ero4otu) aa 2021 pix,

3air npo enacnnil raniran za 202L pix,

flprviruu Ao QiHaHcoeoi sairnocri, BKloqaoqil cruatuil BilKnaA 3Haqyu.lr4x o6niroailx nonirrx sa pir,

Lqo gaxiHr{hece craHoM na 31 rpy4nn 2021 pory.

eKoro e qeil seir He3anexHoro ayAhropa/ €Krpqosill4 naprHepoM ia saa4anHr 3 ayAVry, p$ynbraroM
ayAurop

Maprrnenro Anna BiraniiaFra
HoMep pe€crpaqii B Pe€crpi ayAhropiB ra cy6'errie ayAhropcbKoi AitnbHocil Ng 101083

3a i aia iveni Sipt',tr TOB AO <<Ay4rr-Ineeco

Inperrop
€nuqenro Onura MilronaiaHa
HoMep pe€crpaqiT B Pe€crpi ayAtlropiB ra cy6'errie ayAhropcsroi AicnbHocri Nq 101055

30 .{epeFrs 2022 p.

OcHoexi eiaoN4ocri npo avauropcuxv dipMy:

ToBaphcrBo e o6prexerop eiAnoeiAanuHicrrc Ay4nropcura Qipva <Ay4nr-IHeecr>>,

Koa sa eIPnOY:3224L880
HoMep pe€crpaqii B Pe€crpi ay4raropia ra cy6'errie ayArropcuroi AicnuHocri N93094

v. flninpo, np. flyLurina, 6yA.25127, rer,/$arc +38 (056) 745-L4-05
ee6-cair: https ://audit-invest.com. ual

OcHoaFri eiaoMocri nDo yMoah aoroaopy npo nDoaeaexFtq availry:

flara n Hovep AoroBopy Ha npoBeAeHHr ayry ryi N945-11-2020/Aaiq24.LL.2020 p., 4o4arroBa yroAa N92 BiA 26.L0.202L p.

fara novaxy iAara sariHqeHHt npoBeAeHHe ayArryi 26.L0.202I p. no 30.06.2022 p.

3eirHrft nepioA, sa nrufi npoae4euo ayAur QiHaHcoeoi seirHocri: 3 01.01.2021 p. no 31.t2'202I p'
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 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС» за ЄДРПОУ 20338741 

Територія м. Київ 
за КАТОТТГ1 UA 

UA80000000000980793 
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
за КОПФГ 

240 

Вид економічної діяльності Виробництво батарей і акумуляторів за КВЕД 27.20 

Середня кількість працівників2 404  

Адреса, телефон проспект Повітрофлотський, буд. 64, м. Київ, 03151, Україна  

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний  дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив 
Код 

рядка 
Примітка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1  2  3  4 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 
1000 5.12 88 71 

    первісна вартість  1001  209 209 

    накопичена амортизація  1002  121 138 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5.11 3 601 5 162 

Основні засоби 1010 5.10 582 886 545 242 

    первісна вартість  1011  1 284 825 1 313 885 

    знос  1012  701 939 768 643 

Інвестиційна нерухомість 1015 5.10 4 997 4 783 

    первісна вартість  1016  6 807 6 807 

    знос  1017  1 810 2 024 

Довгострокові біологічні активи 1020  - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030 
5.13 186 886 

інші фінансові інвестиції  1035  - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040  - - 

Відстрочені податкові активи  1045  - - 

Інші необоротні активи  1090  - - 

Усього за розділом I  1095  591 758 556 144 

II. Оборотні активи  
Запаси  1100 5.15 205 698 274 666 

Виробничі запаси  1101  78 387 75 438 

Незавершене виробництво 1102  97 404 163 408 

Готова продукція 1103  29 503 35 421 

Товари 1104  403 399 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5.16 106 460 164 768 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

1130 
5.17 291 343 186 202 

з бюджетом 1135  3 4 

у тому числі з податку на прибуток 1136  - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 5.17 288 526 

Поточні фінансові інвестиції  1160  - - 

Гроші та їх еквіваленти  1165 5.18 22 784 15 867 

Витрати майбутніх періодів 1170  3 7 

Інші оборотні активи  1190 5.19 150 218 

Усього за розділом II  1195  626 729 642 258 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  - - 

Баланс  1300  1 218 487 1 198 402 
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 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС» за ЄДРПОУ 20338741 

                                                                                       (найменування) 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код  

рядка 
Примітка 

За звітний  
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1  2   3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 5.1 1 229 371 943 032 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 5.1 (1 109 001) (782 653) 

Валовий:   
     прибуток  2090  120 370 160 379 

     збиток  2095  - - 

Інші операційні доходи  2120 5.4 67 060 86 221 

Адміністративні витрати  2130 5.2 (44 408) (37 351) 

Витрати на збут 2150 5.3 (32 369) (20 597) 

Інші операційні витрати  2180 5.5 (86 300) (69 059) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190  24 353 119 593 

     збиток   2195  - - 

Дохід від участі в капіталі  2200  1 - 

Інші фінансові доходи  2220 5.7 6 236 

Інші доходи 2240 5.6 17 580 2 102 

Фінансові витрати  2250 5.7 (8 964) (10 971) 

Втрати від участі в капіталі  2255  - - 

Інші витрати  2270 5.6 (118) (93 411) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290  32 858 17 549 

збиток  2295  - - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5.9 (13 954) (1 392) 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  

2305 
 

- - 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350  18 904 16 157 

     збиток  2355  - - 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код  
рядка 

Примітка 
За звітний  

період 

За  
аналогічний 

період  поперед
нього року 

1  2   3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  - 531 816  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  - - 

Накопичені курсові різниці 2410  - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 

 - - 

Інший сукупний дохід 2445  107  - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  107  531 816  

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  - 94 319  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  107  437 497  

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  19 011 453 654  
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 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС» за ЄДРПОУ 20338741 

                                                                                       (найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2021 рік 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 
Код 

рядка 
Примітка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2  3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 

 

1 330 807 1 065 163 

Повернення податків і зборів  3005  - - 

у тому числі податку на додану вартість 3006  - - 

Цільового фінансування  3010  1 659 1 502 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015  - 55 516 

Надходження від повернення авансів 3020  67 095 7 209 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025 

 
- 1 

Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені) 3035  625 657 

Надходження від операційної оренди 3040  29 833 37 482 

Інші надходження  3095 5.18 3  17 

Витрачання на оплату: 
товарів (робіт, послуг)  3100 

 
(1 181 277) (680 858) 

Праці 3105  (71 527) (58 554) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110  (18 679) (14 981) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115  (111 386) (58 214) 

Витрачання на оплату зобов’язання з податку на прибуток 3116  (14 872) - 

Витрачання на оплату зобов’язання з податку на додану 
вартість 3117 

 
(78 424) (43 629) 

Витрачання на оплату зобов’язання з інших податків та зборів 3118  (18 090) (14 585) 

Витрачання на оплату авансів 3135  (14 344) (316 532) 

Витрачання на повернення авансів 3140  (9) (166) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145  (130)  

Інші витрачання  3190 5.18 (1 552) (914) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195  31 118 37 328 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій  3200 

 

- - 

необоротних активів  3205  8 1 093 

Надходження від отриманих: 
відсотків  3215 

 
- - 

дивідендів  3220  - - 

Надходження від деривативів 3225  - - 

Інші надходження  3250  -  

Витрачання  на придбання: 
фінансових інвестицій  3255 

 
(700) - 

необоротних активів  3260  (34 228) (18 823) 

Виплати за деривативами 3270  - - 

Інші платежі 3290  - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295  (34 920) (17 730) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
3300 

 

- - 
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Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС» за ЄДРПОУ 20338741 

                                                                                       (найменування) 

Звіт про власний капітал за 2021 рік 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцін-

ках 

Додатко-
вий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплаче
ний 

капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 
на початок року 

4000 364 242 437 497 - - (26 837) - - 774 902 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 - - - - - - - - 

Виправлення 
помилок 

4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

4095 364 242 437 497 - - (26 837) - - 774 902 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 - - - - 18 904 - - 18 904 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 - (107) - - 107 - - - 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 - - - - - - - - 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 - - - - - - - - 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 - - - - - - - - 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 - - - - - - - - 

Інший сукупний дохід 4116 - (107) - - 107 - - - 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - - - - - 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 - - - - - - - - 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 - - - - - - - - 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 - - - - - - - - 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних цільових 
фондів 

4220 - - - - - - - - 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 - - - - - - - - 

Внески учасників: 4240 - - - - - - - - 
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Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАТЕКС» 
  

                                                                                       (найменування) 

Звіт про власний капітал за 2020 рік 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцін-

ках 

Додатко-
вий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплаче
ний 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 
на початок року 

4000 80 965 - - - (56 680) - - 24 285 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 - - - - - - - - 

Виправлення 
помилок 

4010 - - - - 13 686 - - 13 686 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

4095 80 965 - - - (42 994) - - 37 971 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 - - - - 16 157 - - 16 157 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 - 437 497 - - - - - 437 497 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 - 531 816 - - - - - 531 816 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 - - - - - - - - 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 - - - - - - - - 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 - - - - - - - - 

Інший сукупний дохід 4116 - (94 319) - - - - - (94 319) 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - - - - - 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 - - - - - - - - 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 - - - - - - - - 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 - - - - - - - - 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних цільових 
фондів 

4220 - - - - - - - - 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 - - - - - - - - 
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1. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   

1.1. Інформація про компанію 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мегатекс» (надалі –ТОВ «Мегатекс» або Компанія) зареєстроване в 

установленому законодавством порядку, створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про  товариства з обмеженою відповідальністю». 

ТОВ «Мегатекс» було засновано 29.12.2005р, номер запису  в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 

реєстрації юридичної особи: 1 269 123 0000 000466 від 29.12.2005 р. 

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Компанії:  

Станом на 31 грудня 2021 року середня облікова кількість штатних працівників в Компанії складає 404 працівників (на 1 

січня 2021 року –389 працівників). 

ТОВ «Мегатекс» - українське підприємство, яке займається виробництвом стартерних свинцево-кислотних 

акумуляторних батарей та виробництвом свинцю та сплавів. 

Більш детальна інформація про основну діяльність Компанії наведена у Примітці 5.1. Інформація щодо відносин Компанії 

з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 6.1. 

1.2. Основа підготовки фінансової звітності 

Відповідність вимогам складання звітності  

Фінансову звітність Компанії було складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 

інтерпретацій, випущених Комітетом з інтерпретацій МСФЗ (КІМСФЗ), які застосовуються до компаній, що звітують 

відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність відповідає МСФЗ, випущеним Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО).  

З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився на 31 грудня 2021 року, згідно з українським 

законодавством Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені Наказом Мінфіну від 07.02.20213 

року №73. 

Відповідно до пункту 5 статті 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» всі 

підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі 

таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі (далі - «iXBRL»). Станом на дату випуску цієї 

фінансової звітності таксономію UA XBRL МСФЗ 2021 року ще не опубліковано, і Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку України ще не ініціювала процес подання фінансової звітності за 2021 рік в єдиному електронному 

форматі. Керівництво Компанії планує підготувати звіт у форматі iXBRL та подати його протягом 2022 року. 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу історичної вартості, з  коригуванням основних засобів до 

їхньої справедливої вартості, яка є їх умовною вартістю та на подальшу оцінку будівель, споруд, машин та обладнання, 

транспорту за справедливою вартістю. 

В фінансовій звітності наведена порівняльна інформація за попередній період. 

Функціональна валюта та валюта звітності 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова 

інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі («тис. грн.»), якщо не вказано інше.  

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку 

відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, 

виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє  на звітну дату. Усі 

курсові різниці відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) Компанії. 

Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче.  

1.3. Умови функціонування, ризики, політична та економічна ситуація в Україні 

Стрімке поширення пандемії коронавірусу COVID-19 і запроваджені для її стримання обмеження продовжували 

визначати ситуацію на глобальних товарних і фінансових ринках протягом 2021 року. Макроекономічна ситуація 

протягом перших місяців 2021 року сприяла стабілізації фінансової системи України. Втрати внаслідок посилення 

карантинних заходів взимку та навесні були значно меншими для країни (приблизно 0,6% ВВП) порівняно з минулим 

роком. Бізнес в Україні адаптувався до ведення діяльності в нових реаліях – організував віддалений режим роботи, 

поставок і продажів. 

Національний банк України (НБУ) продовжив проводити процентну політику, що відповідає цільовим показникам 

інфляції, та утримував плаваючий курс гривні. Внаслідок зростання цін на енергоресурси та паливо, яке вплинуло на всі 
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сектори економіки, темп інфляції в Україні підвищився до 10,0% за 2021 рік (порівняно з 5,0% у 2020 році), що змусило 

НБУ розпочати реалізацію політики з підвищення облікової ставки після тривалого періоду її зниження – з 6,0% з червня 

2020 року до 6,5% з березня 2021 року, 7,5% з квітня 2021 року, 8,0% з червня 2021 року, 8,5% з вересня 2021 року, 9,0% 

з грудня 2021 року і далі до 10,0% з січня 2022 року. Станом на 31 грудня 2021 року встановлений НБУ офіційний курс 

обміну гривні по відношенню до євро становив 30,92 гривні за 1 євро порівняно з 34,73 гривні за 1 євро станом на 31 

грудня 2020 року; станом на 31 грудня 2021 року встановлений НБУ офіційний курс обміну гривні до долара США 

становив 27,28 гривні за 1 долар США порівняно з 28,27 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2020 року. Офіційний 

середній курс обміну гривні по відношенню до євро за 2021 рік становив 32,3 гривні за 1 євро порівняно з 30,8 гривні за 

1 євро за 2020 рік; офіційний середній курс обміну гривні до долара США за 2021 рік становив 27,28 гривні за 1 долар 

США порівняно з 26,96 гривні за 1 долар США за 2020 рік.  

Конфлікт на окремих територіях Донецької та Луганської областей, що розпочався навесні 2014 року, залишається 

неврегульованим. У грудні 2021 року – лютому 2022 року новини про нарощування збройних сил Росії вздовж російсько-

українського кордону призвели до зростання занепокоєння з приводу можливого відкритого вторгнення російських 

збройних сил в Україну. 21 лютого 2021 року було оголошено про визнання Росією незалежності неконтрольованих 

територій Донецької та Луганської областей, що призвело до підписання такої званої угоди про співпрацю, яка, серед 

іншого, містить положення про потенційне розгортання військового контингенту на територіях, неконтрольованих 

українським урядом.  

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковану повномасштабну воєнну агресію проти України. Як 

наслідок, майбутній стан економіки в Україні є фактором істотної невизначеності. З огляду на динамічний характер 

ситуації та непрогнозованість ходу війни, для оцінки економічного спаду, скоріше за все, знадобиться певний час. Наразі 

уряд встановив пріоритетність видатків на оборону та соціальну сферу і продовжував виконувати свої зобов'язання з 

погашення зовнішнього боргу. Компанії продовжують працювати тією мірою, якою це можливо в умовах війни, та 

сплачувати податки, а фінансова система, як і раніше, забезпечує грошові потоки.  

Протягом березня-квітня 2022 року активні воєнні дії точилися в напрямку великих міст України, включаючи Харків, 

Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя, Маріуполь, Сєвєродонецьк та інші міста, а також постійні ракетні обстріли 

завдавалися по різних містах України, у тому числі Західної України. Десятки тисяч цивільних і військових уже загинули 

або отримали поранення, а велике число об'єктів воєнної та цивільної інфраструктури було зруйновано, зокрема, 

аеропорти, воєнні бази, житлові будинки, лікарні, школи, складські та виробничі об'єкти тощо. Роботу всіх портів на 

Чорному й Азовському морях було тимчасово призупинено, авіаперевезення були призупинені до початку 

повномасштабного вторгнення, значну кількість транспортних шляхів у північних, південних і східних регіонах 

пошкоджено, тому залізничні перевезення залишаються головним способом транспортування в середині країни. На 

початку квітня українським військовим вдалося звільнити частину раніше захоплених територій від окупаційних військ 

країни-агресора, а саме Київську, Чернігівську та Сумську області. У свою чергу, ворог активно передислоковує свої 

війська на схід та південний схід України, де в найближчому майбутньому очікуються найважчі бої.  

Крім того, за даними ООН число біженців, які виїхали з України протягом війни, перевищило 4,5 мільйона осіб, а число 

внутрішньо переміщених осіб перевищує 7 мільйонів.  

З початку воєнних дій український уряд отримав фінансування та пожертви від міжнародних організацій і різних країн 

для підтримки фінансової стабільності, а також фінансування соціальних виплат і військових потреб (від Міжнародного 

валютного фонду, Європейського Союзу та безпосередньо від численних країн). На початку березня Рада директорів 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосила про початковий пакет заходів із надання допомоги 

Україні в сумі 2 мільярда євро, спрямованих на підтримку громадян і компаній, які постраждали від війни в Україні, а 

також країн, які зазнали впливу притоку українських біженців.  

Національний банк України утримує свою облікову ставку незмінною на рівні 10%., лише з 03.06.2022 вона збільшилася 

до 25 %. Крім того, з метою забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни НБУ 

встановив обмеження на зняття готівки та обміну гривні на іноземні валюти і перейшов від гнучкого режиму 

курсоутворення до режиму фіксованого курсу обміну 29,25 гривні за 1 долар США на валютному ринку. У результаті, 

комерційні міжбанківські валютні курси залишаються наближеними до встановленого НБУ офіційного валютного курсу, 

і курс покупки зафіксовано на рівні 29,25 гривні за 1 долар США, тоді як курс продажу - на рівні 30,30 гривні за 1 долар 

США. Крім того, НБУ встановив заборону на транзакції в Україні з використанням рахунків резидентів Росії та Білорусі 

та з юридичними особами, кінцеві бенефіціарні власники яких знаходяться у цих країнах (окрім компаній та установ, які 

забезпечують реалізацію мобілізаційних планів уряду, а також суб'єктів господарювання, які мають спеціальний дозвіл 

НБУ). Попри поточну нестабільну ситуацію, банківська система залишається стійкою з достатньою ліквідністю навіть в 

умовах продовження воєнного стану, і всі банківські послуги доступні її клієнтам – як юридичним, так і фізичним особам. 

15 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану», який запровадив наступні 

норми:  
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 право на застосування спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку 3-ї групи-суб'єктів 

господарювання з обсягом річного доходу не більше 10 мільярдів гривень за податковою ставкою 2%; крім того, 

припинено дію умови, що стосується кількості працівників;  

 норми щодо звільнення від сплати ПДВ у разі постачання товарів для потреб Збройних сил України, 

Національної гвардії та інших сил територіальної оборони України, включаючи медичні заклади, крім випадків, 

коли такі операції з постачання товарів і послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ;  

 власники земельних ділянок звільняються від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності, які розташовані на тимчасово окупованих територіях за визначенням 

Кабінету Міністрів України та які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами та/чи на яких наявні 

фортифікаційні споруди;  

 до закінчення дії воєнного стану, а також протягом дванадцяти місяців після його закінчення фізичні особи 

підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право не сплачувати єдиний 

соціальний внесок за себе; 

 призупинено проведення податкових перевірок до закінчення дії воєнного стану (крім випадку подання заяви на 

бюджетне відшкодування);  

 та численні інші зміни, які мають значно менший вплив на діяльність Компанії.  

Компанія продовжує провадити свою діяльність у цих обставинах. Докладнішу інформацію про вплив воєнного 

вторгнення на діяльність Компанії наведено у Примітці 1.4 до цієї фінансової звітності. 

1.4. Припущення щодо функціонування Компанії в найближчому майбутньому 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року оборотні активи Компанії перевищували її поточні зобов'язання на 

414 313 тис.грн. та 287 598 тис.грн., відповідно. Компанія отримала чистий прибуток у сумі 18 904 тис.грн. та 

16 157 тис.грн. у 2021 та 2020 роках, відповідно. У 2021 та 2020 роках грошові потоки Компанії від операційної діяльності 

мали позитивне значення, та становили 31 118 тис.грн. та 37 328 тис.грн., відповідно. 

Після дати цієї фінансової звітності, 24 лютого 2022 року, Російська Федерація розпочала повномасштабне воєнне 

вторгнення в Україну. До дати випуску цієї фінансової звітності акти збройної агресії російських військ надали руйнівного 

ефекту об'єктам української інфраструктури, призвели до тисяч смертей серед цивільного населення та спричинили 

суттєві негативні наслідки для громадян, бізнесу та економіки України в цілому. 

Компанія продовжує здійснювати свою діяльність в даних умовах. Нижче перелічені основні фактори, які впливають на 

діяльність Компанії під час або після вторгнення. 

Контроль над активами. Враховуючи воєнне вторгнення в Україну, Керівництво вживає низку заходів для мінімізації 

негативних наслідків у цих обставинах, а саме: частина обладнання, запаси евакуйовані з м. Костянтинівка, Донецької 

області у відносно безпечне місце – центральну частину України.  

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності не було пошкоджень активів, які перешкоджали б продовженню 

безперервної діяльності Компанії, тому керівництво Компанії станом на дату випуску фінансової звітності прийняло 

рішення не визнавати збитків від знецінення об’єктів основних засобів, які залишились в Донецькій області.  

В результаті вторгнення Компанія не визнавала додатковий резерв очікуваних кредитних збитків за залишками 

дебіторської заборгованості, тому що суттєвих змін по сумі резерву не виявлено. 

Вплив на клієнтів і виручку. Не дивлячись на складну ситуацію, Компанія продовжує свою виробничу та комерційну 

діяльність. Але є ряд труднощів, які не сприяють досягненню запланованих на 2022 рік фінансових та економічних 

показників. Насамперед це стосується зростання цін на логістичні витрати, як на внутрішньому так і зовнішньому 

напрямках, та на виробничі витрати. 

Також, у зв'язку з вимушеним перенесенням виробництва з м. Костянтинівки продуктовий портфель Компанії як мінімум 

за 2 квартал скоротиться до однієї лінійки батарей - пасажирської групи, що в кінцевому підсумку позначиться на 

загальному результаті продажів, як для кожного ринку продажів так і за загальними показниками. Втрата ринків РФ та 

Білорусії вагомого значення для Компанії не мало. Загальний обсяг реалізації у цих напрямах становив 6% від планового 

обсягу продажів. На даний час частина вказаного обсягу буде перерозподілена між поточними клієнтами ринку ЄС 

(Франція, Польща). 

Стосовно внутрішнього ринку, то український ринок, за загальними оцінками операторів ринку, скоротиться мінімум на 

30%. Відповідно, продажі на внутрішньому ринку також будуть зменшуватись. На даний момент працює лише кілька 

імпортерів, і наші структури продажів працюють на тих територіях, де немає активних бойових дій. Ситуація 

ускладняється економічною ситуацією, як для кінцевого покупця, так і для середнього бізнесу - нашими основними 

клієнтами є B2C. Також у розробці знаходиться розвиток альтернативного каналу збуту на внутрішньому ринку України. 
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Очікується, що в другому півріччі будуть налагоджені нові логістичні ланцюжки, а компанії адаптуються до реалій 

роботи. 

Питання ліквідності та дотримання фінансових показників. Станом на дату цієї фінансової звітності Компанія 

підтримує стабільну ліквідність. Компанії надані кредитні канікули від АТ "Укргазбанк", зобов’язання перед 

постачальниками частково виконуються, а частково є домовленості про надання відтермінування платежів.  

Спроможність Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства залежить від наступного істотного 

припущення, що інтенсивність воєнних дій та обсяг територій України, на які вторглися російські війська, значно не 

збільшиться (Компанія матиме можливість проводити діяльність на всій території України за виключенням тимчасово 

окупованих територій, за умови, що країною-агресором не будуть захоплені нові території порівняно з 30 червня 2022 

року).  

Керівництво дійшло висновку, що, попри описані вище поточні обставини та вплив, Компанія здатна продовжувати 

безперервну діяльність і застосування припущення про безперервність діяльності для підготовки цієї фінансової звітності 

є обґрунтованим. Діяльність Компанії буде орієнтована на виробництво свинцю та сплавів, та передачу в оренду 

евакуйованого обладнання. 

Однак подальший розвиток воєнних дій, включаючи їх масштаби, інтенсивність або потенційні терміни припинення цих 

дій, є невизначеними. Непередбачуваність подальшого розвитку війни та її потенційно великий масштаб представляють 

суттєву невизначеність, яка ставить під сумнів здатність Компанії продовжувати свою безперервну діяльність, і, отже, 

Компанія може втратити здатність реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання у ході нормального ведення 

бізнесу. 

Незважаючи на цей один фактор суттєвої невизначеності, пов'язаний із війною в Україні, керівництво прогнозує наявність 

у Компанії достатніх ресурсів для управління діяльністю протягом наступних дванадцяти місяців з дати випуску цієї 

фінансової звітності. Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив і вживатиме всіх можливих заходів для 

мінімізації будь-яких наслідків. 

Додаткову інформацію наведено у Примітці 6.7. 

2. ОГЛЯД СУТТЄВИХ ПОЛОЖЕНЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової 

звітності. 

Класифікація активів та зобов’язань на оборотні/короткострокові та необоротні/довгострокові 

Компанія представляє активи та зобов'язання у Звіті про фінансовий стан з розбивкою на необоротні/оборотні (поточні) 

та довгострокові/короткострокові (поточні). Актив класифікується в якості оборотного (поточного) в наступних випадках: 

 актив передбачається реалізувати, або він призначений для продажу чи використання в ході звичайного 

операційного циклу; 

 актив переважно призначений для торгівлі; 

 актив передбачається до реалізації протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду, або 

 актив являє собою грошові кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків, коли його заборонено обмінювати 

або використовувати для погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення 

звітного періоду. 

Усі інші активи класифікуються як необоротні.  

Зобов'язання класифікується як короткострокове (поточне) в наступних випадках: 

 зобов'язання передбачається погасити в ході звичайного операційного циклу; 

 зобов'язання призначено головним чином для торгівлі; 

 зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду, або 

 Компанія не мають безумовного права відкласти погашення цього зобов'язання на строк як мінімум дванадцять 

місяців після закінчення звітного періоду. 

Компанія класифікує інші зобов'язання в якості довгострокових. Відстрочені податкові активи та зобов'язання 

класифікуються у складі необоротних активів і довгострокових зобов'язань. 

Основні засоби 

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, які утримуються Компанією з метою використання у виробництві або постачанні 

товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей, і очікується, що вони будуть 

використовуватися протягом більше одного періоду. 

Первісне визнання 
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Вартість придбаного об'єкта основних засобів визнається як актив та капіталізується у балансі, лише якщо: 

 існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з предметом, будуть надходити до суб'єкта 

господарювання, та 

 вартість активу може бути надійно оцінена та складає більше 20 тис. грн. 

Одиницею обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є інвентарний об’єкт. 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які відповідають критеріям визнання активу, при введенні в 

експлуатацію обліковуються за первісною вартістю (собівартістю), яка до такого введення в експлуатацію формується та 

накопичується на рахунках капітальних інвестицій. 

Первісна вартість основних засобів оцінюється виходячи з фактичних витрат на їх придбання, які включають покупну 

ціну, у тому числі податки, що не відшкодовуються підприємству, та будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з 

приведенням активу в робочий стан і місця для його використання. Крім того, суттєві позикові витрати, безпосередньо 

пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом основного кваліфікованого активу, капіталізуються як частина 

вартості активу. 

Частини деяких об’єктів необоротних активів можуть вимагати заміни через регулярний проміжок часу. При необхідності 

заміни значного компоненту через певні проміжки часу, Компанія окремо амортизує їх на підставі відповідних 

індивідуальних термінів корисного використання. Собівартість замінюваної частини об’єкта визнається у балансовій 

вартості об’єкта, коли витрати на неї понесені, і якщо задовольняються критерії визнання. Балансову вартість тих частин, 

що їх замінюють, припиняють визнавати.  

Аналогічним чином, при проведенні суттєвого технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій 

вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються критерії визнання. Доцільність створення та вартість 

суттєвого технічного огляду визначається на підставі технічних розрахунків, які проводяться спеціальною комісією та 

затверджуються  наказом керівництва або уповноваженою на це особою Компанії. 

Подальший облік 

Компанія припиняє капіталізацію витрат на створення об’єкту основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів у момент, коли відповідний об’єкт знаходиться у місці призначення та стані, необхідному для його використання 

із запланованою метою. Таким моментом є дата фактичного завершення створення активу, на яку Компанія вводить 

відповідний актив в експлуатацію. 

Основні засоби Компанії відображаються у фінансовій звітності після їх первісного визнання за первісною вартістю 

(собівартістю) за мінусом накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності згідно переліку,  наведеного 

нижче та за справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення 

корисності. 

Компанія застосовує модель переоцінки для наступних субрахунків  

 

 100 «Інвестиційна нерухомість» 

Група «Будівлі»,  

Група «Споруди» 

 •101 «Земельні ділянки»; 

 •103 «Будівлі, споруди»; у т.ч.  

Група «Будівлі»,  

Група «Споруди» 

 104 «Машини та обладнання  

Група «Машини та обладнання (виробниче); 

 105 «Транспортні засоби»; 

 

Компанія застосовує модель історичної собівартості для  

 

 104 «Машини та обладнання»;  у т.ч. 

Група «Офісне обладнання» 

 106 «Інструменти, пристосування, інвентар»;  

Група «Виробничий та господарський інвентар» 

Група «Меблі» 

 108 «Багаторічні насадження»; 

 1091 «Інші основні засоби»;  
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Група « Споруди»  

Група «інші ОЗ» 

 127 «Інші НМА» 

Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації для всіх об’єктів основних засобів (окрім землі та земельних 

ділянок, природних ресурсів, незавершених капітальних інвестицій). Річна сума амортизації визначається діленням 

первісної вартості на строк корисного використання об`єкта основних засобів. 

Вартість, що амортизується, являє собою собівартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості та 

розраховується Компанією по кожному окремому об’єкту основних засобів. Для визначення вартості, що амортизується, 

Компанією при введенні об’єкта основних засобів в експлуатацію ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. 

Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, коли актив став придатним до використання, 

(знаходиться у місці призначення та стані, необхідному для його використання із запланованою метою) та припиняється 

з місяця наступного за тим, коли настає (одна з двох дат, що сталася раніше): 

 дата, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу; 

 дата, з якої припиняють визнання активу. 

Нарахування амортизації основних засобів відображається щомісячно (в останній день місяця) шляхом визнання витрат 

або капіталізації суми такої амортизації в інших активах (у складі створених за допомогою нього необоротних активів чи 

запасів).  

Строк корисної експлуатації об'єкта основних засобів визначається по окремих одиницях, з урахуванням характеру активу 

та пов'язаної з ним господарської діяльності. При визначенні строку корисного використання активу враховуються такі 

чинники: 

 очікуваний термін використання активу Компанією, 

 очікуваний фізичний знос, який залежить від операційних факторів, таких як кількість виробничих змін, для яких 

використовується актив, програма ремонту та технічного обслуговування, а також догляд та обслуговування 

активу у випадку простою, 

 технічне виснаження, що виникає в результаті змін або покращень у виробництві або внаслідок зміни ринкового 

попиту, 

 юридичні або аналогічні обмеження використання активу, такі як термін дії відповідної оренди. 

Оскільки строки корисного використання та метод амортизації основних засобів ґрунтуються на попередніх оцінках 

керівництва Компанії, їх переглядають наприкінці кожного фінансового року. У випадку їх зміни Компанія відображає їх 

як зміни облікових оцінок. Тестування проводиться Інвентаризаційною Комісією. Результати такого тестування 

оформлюються Актом з додатками, які містять необхідні розрахунки та підтверджуючу інформацію. 

Поліпшення 

Компанія поділяє витрати, пов’язані з основними засобами після первісного визнання, на наступні групи: 

 технічне обслуговування - включаються до витрат того періоду, в якому вони були понесені; 

 поточний ремонт - включаються до витрат того періоду, в якому вони були понесені; 

 капітальний ремонт - капіталізуються як окремий компонент об’єкту основного засобу та амортизуються 

протягом очікуваного строку корисного використання із застосуванням того ж методу амортизації, що й для 

нарахування амортизації такого об’єкту основного засобу; 

 модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція – підлягають капіталізації та подальшій 

амортизації у складі об’єкту основних засобів, по якому проводились такі роботи. 

Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція 

тощо), що призводять до підвищення техніко-економічних можливостей об'єкта основних засобів та збільшення 

майбутніх економічних вигод, відносяться на збільшення балансової вартості об'єкта основних засобів (капіталізуються).  

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання включаються до складу витрат періоду, в якому вони були понесені. 

Зменшення корисності 

Основні засоби тестуються на наявність обставин, які можуть свідчити про зменшення (відновлення) їх корисності. У 

випадку наявності таких обставин Компанія проводить перевірку на предмет зменшення корисності основних засобів. 

Переоцінка 

Компанія має право проводити переоцінку об'єктів основних засобів. Справедлива вартість проведеної оцінки 

визначається по підсумках оцінки, проведеної незалежними оцінювачами. Періодичність переоцінки залежить від змін 
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справедливої вартості активів, які переоцінювались. Переоцінці підлягають групи основні засобів перелік яких 

затверджено обліковою політикою.  

Збільшення вартості, отримане в результаті проведеної переоцінки відображається у іншому сукупному доході та 

накопичується у власному капіталі у розділі «Дооцінка». Проте, це збільшення має визнаватися в прибутку чи збитку, 

якщо воно скасовує зменшення від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку. 

Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті переоцінки, зменшення має визнаватися в прибутку чи збитку. 

Проте зменшення слід відображати в іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. 

Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, акумульовану у власному капіталі на рахунку власного 

капіталу під назвою «Дооцінка». 

Вплив податків на прибуток (якщо він є), який є результатом переоцінки основних засобів, визнається та розкривається 

відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Припинення визнання 

Визнання об’єкта основних засобів активом припиняється у разі його вибуття або якщо не очікуються майбутні 

економічні вигоди від його використання. Визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх 

продажу (передачі) та оформлення відповідних первинних документів покладається на Інвентаризаційну комісію, яка: 

 встановлює причини невідповідності критеріям активу; 

 визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам; 

 складає і підписує Акти на списання основних засобів. 

В разі часткової ліквідації Комісією проводиться оцінка частини, що ліквідується, тобто визначається її первісна вартість, 

накопичений знос та накопичені збитки від зменшення корисності, що відносяться до цієї частини. Балансова вартість 

частини, що ліквідується, та витрати, пов'язані з такою ліквідацією, обліковуються на основі Акту на списання 

необоротних активів на рахунку 976 «Списання необоротних активів» (рядок «Інші витрати» Звіту про фінансові 

результати). 

Нематеріальні активи 

Первісне визнання 

Нематеріальний актив визнається Компанією, якщо він відповідає наступним загальним критеріям визнання активів: 

 існує ймовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання; 

 його вартість може бути достовірно оцінена. Даний критерій передбачає наявність інформації про витрати на 

придбання (створення) об’єкта.  

Компанія визнає нематеріальними активами активи, що відповідають загальним критеріям, зазначеним в пункті та які 

передбачається використовувати протягом строку більше одного року або більше операційного циклу. 

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням, 

визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у 

майбутньому нематеріальним активом. 

Не визнаються нематеріальним активом внутрішньо створені: 

 торгові марки, бренди; 

 титульні дані; 

 видавничі права; 

 витрати на рекламу; 

 витрати на навчання персоналу; 

 витрати на створення, реорганізацію та переміщення Компанії або його частини; 

 інші аналогічні по суті статті, які не можна чітко розмежувати з витратами на розвиток бізнесу в цілому, або такі 

активи неможливо контролювати Компанією. 

Витрати на створення, придбання та поліпшення об’єктів нематеріальних активів з початку та до завершення таких робіт 

та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями. В момент, коли об’єкт 

нематеріальних активів доведений до стану, в якому він придатний до використання із запланованою метою, Компанія 

здійснює введення в експлуатацію. Рішення щодо готовності нематеріального активу до експлуатації приймається 

Інвентаризаційною Комісією. 

Придбані та створені нематеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю. Первісна вартість 

окремо придбаного нематеріального активу включає: 

 ціну такого придбання у постачальника за вирахуванням знижок; 
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 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) 

прав на об’єкт нематеріальних активів; 

 суми непрямих податків, сплачені у зв’язку з придбанням (створенням) нематеріальних активів, якщо вони не 

відшкодовуються Компанії; 

 комісійні винагороди, юридичні та інші професійні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів та 

доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою; 

 фінансові витрати, що підлягають капіталізації, якщо такий нематеріальний актив відповідає визначенню 

кваліфікаційного активу; 

 інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням нематеріальних активів до стану, у якому вони придатні для 

використання із запланованою метою.  

Первісна вартість об’єктів нематеріальних активів, зобов’язання за якими визначені загальною сумою, визначається 

шляхом розподілу цієї суми пропорційно справедливій вартості окремого об’єкту нематеріальних активів. 

Компанія не визнає нематеріальний актив, що виникає в результаті дослідження, а витрати на дослідження визнаються як 

витрати у періоді понесення. Нематеріальний актив, який виникає в результаті розробки, визнається, тільки якщо 

Компанія може довести виконання усіх критеріїв передбачених п.57 МСБУ (IAS) 38. 

Подальший облік 

Нематеріальні активи після їх первісного визнання відображаються за первісною вартістю (собівартістю) за мінусом 

накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Нематеріальний актив з обмеженим строком корисного 

використання амортизується на прямолінійній основі протягом строку корисного використання, при цьому сума такого 

нарахування визнається витратами звітного періоду в залежності від функціонального призначення конкретного об’єкту 

нематеріальних активів, яке встановлюється при його введенні в експлуатацію та обліковуються на відповідних рахунках 

обліку витрат. 

Нематеріальний актив з невизначеним строком корисного використання не підлягає амортизації. Компанія проводить 

тестування нематеріального активу із невизначеним строком корисного використання на зменшення корисності щорічно 

та при наявності ознак зменшення корисності. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів відображається щомісячно ( в останній день місяця) шляхом визнання 

витрат або капіталізації суми такої амортизації в інших активах. Нарахування амортизації нематеріальних активів 

починається з місяця, наступного за місяцем, коли актив став готовим до використання (знаходиться у місці призначення 

та стані, необхідному для його використання із запланованою метою) та припиняється з наступного місяця за місяцем 

коли (на одну з двох дат, яка сталася раніше): 

 на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу; 

 на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Визначення ліквідаційної вартості нематеріального активу проводиться Інвентаризаційною комісією. Ліквідаційна 

вартість нематеріального активу з обмеженим строком корисного використання прирівнюється до нуля, крім випадків, 

коли: 

 існує безвідмовне зобов’язання іншої сторони щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного 

використання; 

 існує активний ринок для активу і ліквідаційна вартість може бути визначена шляхом посилання на цей ринок при 

умові, що швидше за все, такий ринок буде існувати в кінці строку корисного використання активу. 

Строк корисного використання встановлюється на рівні коротшого зі строків: 

 строк дії договірних чи інших юридичних прав, який включає строк їх подовження за умови обумовленої наявності 

права такого подовження без значних витрат; 

 строк, протягом якого Компанія очікує отримувати економічні вигоди від використання такого нематеріального 

активу. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод амортизації нематеріальних активів ґрунтуються на 

попередніх оцінках керівництва Компанії, та наприкінці кожного фінансового року переглядаються. Зміна методу 

нарахування амортизації, ліквідаційної вартості та строку корисної використання розглядаються як зміна облікових 

оцінок та враховуються перспективно. 

Припинення визнання 

Визнання об’єкта нематеріальних активів активом припиняється у разі його вибуття або коли не очікуються майбутні 

економічні вигоди від його використання. Вибуття об’єкта нематеріальних активів може здійснюватись різними шляхами, 

наприклад шляхом продажу або ліквідації. 
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Визначення непридатності нематеріальних активів до використання, можливості їх продажу (передачі) та оформлення 

відповідних первинних документів покладається на Інвентаризаційну комісію. 

Запаси 

Запаси – це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході діяльності Компанії, перебувають у процесі 

виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг. 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.  

Підкатегорії запасів включають: 

• сировина та виробничі матеріали 

• запасні частини 

• паливно-мастильні матеріали 

• будівельні матеріали  

• інші матеріали 

• незавершене виробництво 

• напівфабрикати  

• товари 

Первісне визнання  

Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення всіх наведених нижче умов: 

 до Компанії перейшли всі суттєві ризики та винагороди, пов’язані з власністю на запаси; 

 Компанія отримала контроль над запасами та здійснює управління ними в тій мірі, яка звичайно пов’язана з 

правом власності; 

 вартість запасів може бути надійно визначена; 

 існує ймовірність одержання Компанією економічних вигід, пов'язаних з використанням запасів. 

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю. Вартість запасів є 

еквівалентом їх ціни при оплаті на дату визнання. У разі відстрочення платежу за придбані запаси, Компанія визнає такі 

запаси у складі активів у сумі їх справедливої вартості. Відсотки, нараховані на умовах відстрочення платежу, не 

підлягають включенню до собівартості оприбуткованих запасів. 

Первісною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається із наступних витрат: 

 суми вартості придбаних запасів, сплаченої постачальнику, за винятком непрямих податків, які відшкодовуються 

Компанії; 

 суми ввізного мита; 

 суми непрямих податків, пов'язаних з таким придбанням, які не підлягають відшкодуванню Компанії; 

 транспортно-заготівельних витрат; 

 інших витрат, пов'язаних із придбанням запасів та доведенням їх до стану та місця, у якому вони придатні до 

використання у запланованих цілях. 

До транспортно-заготівельних витрат (далі - ТЗВ) відносяться затрати на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту) за 

вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, 

включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів. ТЗВ відображаються відразу у складі собівартості 

конкретної одиниці запасів (на підставі товаросупровідних документів) в розрізі місць зберігання згідно логістичної 

матриці за кожний день. 

Оцінка на дату балансу 

На дату балансу запаси оцінюються за найменшою із двох величин: 

 первісною вартістю; або 

 чистою вартістю реалізації. 

Балансова вартість запасів має бути знижена до чистої вартості реалізації на підставі рішення керівництва Компанії, якщо 

відбулося їх фізичне ушкодження, повне або часткове моральне старіння, падіння ціни реалізації, зниження якісних 

характеристик. 

Коригування балансової вартості запасів до чистої вартості реалізації здійснюється шляхом формування резерву 

зменшення корисності запасів. З метою забезпечення достовірної оцінки запасів резерв обліковується в розрізі кожної 

одиниці обліку запасів. Резерв зменшення корисності запасів визнається на звітну річну дату як різниця між первісною 

вартістю та чистою вартістю реалізації з одночасним визнанням інших операційних витрат. 
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Так, резерв має бути нарахований якщо: 

 має місце повне або часткове моральне старіння запасів; 

 коли запаси не використовуються більше 12 місяців або є впевненість у тому, що запаси не будуть використані за їх 

призначенням та їх вартість не буде відшкодована; 

 відбулося зменшення ціни реалізації; 

 розрахункові витрати на збут збільшились до такого рівня, що стає неможливим відшкодувати вартість запасів при 

подальшій реалізації; 

 відбулося фізичне пошкодження запасів. 

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці обліку запасів вирахуванням з очікуваної ціни реалізації 

очікуваних витрат на подальшу реалізацію. Розрахункові оцінки чистої вартості реалізації ґрунтуються на найбільш 

достовірній доступній інформації та враховують коливання цін або вартості після закінчення звітного періоду, якщо вони 

відбивають умови, що мали місце на кінець звітного періоду. 

Резерв зменшення корисності запасів визначається на звітну дату на основі огляду та аналізу залишків запасів та 

відображається як різниця між балансовою вартістю та чистою вартістю реалізації. 

Аналіз залишків запасів на предмет визначення чистої вартості реалізації та формування резерву зменшення корисності 

запасів здійснюється на основі результатів проведеної інвентаризації. 

У випадку, якщо обставини, які були підставою для нарахування резерву зменшення корисності запасів перестали 

існувати або є чіткі свідчення зростання чистої вартості реалізації внаслідок економічних обставин, то такі запаси 

оцінюються за новою балансовою вартістю, яка є нижчою з двох оцінок: собівартістю запасів або переглянутою чистою 

вартістю реалізації. При цьому на суму збільшення вартості запасів відповідно коригується резерв зменшення корисності 

запасів та визнається інший операційний дохід. Сума визнаного доходу не може перевищувати суму попередньо визнаних 

витрат від зменшення корисності запасів в розрізі кожної одиниці обліку запасів. 

Вибуття 

Запаси визнаються в якості витрат в наступному порядку: 

 при реалізації запасів їх балансова вартість визнається собівартістю реалізації того звітного періоду, в якому визнана 

відповідна виручка (дохід) від такої реалізації; 

 при втраті Компанією контролю над запасами (нестачі, псування, крадіжки, повне знецінення при відсутності 

резерву, втрата при транспортуванні тощо) – балансова вартість таких запасів визнається витратами у період, коли 

виникла така втрата чи потреба у списанні; 

 у разі нарахування резерву знецінення зменшення корисності запасів 

Запаси, використані на поліпшення основних засобів та інших необоротних активів капіталізуються та списуються на 

витрати через амортизацію такого активу протягом строку його корисного використання. 

При вибутті запасів, відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті, вони оцінюються на основі методу ФІФО.  

При реалізації товарів у роздріб застосовується метод оцінки за ціною реалізації. 

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, списується (100% вартості) з балансу 

Компанії з подальшою організацією їх оперативного кількісного обліку протягом строку їх фактичного використання за 

місцями експлуатації та матеріально-відповідальними особами. 

Оренда 

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 оренда - це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві право на використання 

активу (базового активу) протягом періоду часу в обмін на компенсацію (платіж або ряд платежів). 

Згідно п.5 МСФЗ (IFRS) 16 Компанія не застосовує вимоги п. 21-49 МСФЗ 16 у випадку: 

 короткострокової оренди і 

 оренди активів з низькою вартістю. 

За такими договорами оренди Компанія визнає орендні платежі як витрати лінійним методом протягом усього терміну 

оренди. 

Короткострокова оренда визначається як оренда, яка не передбачає права придбання орендованого активу, та термін якої 

становить 12 місяців і менш на початок терміну оренди. 

Компанія-орендар може відносити до такої категорії також короткострокові договори з можливістю продовження терміну 

оренди на один рік за згодою сторін, в разі, коли орендар або орендодавець може в односторонньому порядку прийняти 

рішення не продовжувати договір без виплати штрафу, та відсутні умови, що зазначені нижче. 
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На дату початку оренди відповідно до IFRS 16 (п.18-19 та параграфів Б34-Б41) орендар оцінює, чи є він обґрунтовано 

впевнений у тому, що він реалізує можливість продовжити оренду або у тому, що він не реалізує можливість припинити 

дію оренди. Орендар розглядає всі доречні факти й обставини, які створюють економічний стимул для орендаря до 

реалізації такої можливості.  

Зокрема, прикладами таких чинників, які беруться до уваги, є: 

 важливість базового активу для діяльності орендаря, беручи до уваги, зокрема, те, чи є базовий актив 

спеціалізованим активом, місцезнаходження базового активу та наявність відповідних альтернатив (IFRS 16 Б37г); 

 значні вдосконалення базового активу здійснені (або здійснення яких очікується) протягом строку дії договору, 

що, як передбачається, дасть значну економічну вигоду орендареві коли можна буде реалізувати можливість 

продовжити або припинити дію оренди або придбати базовий актив (IFRS 16 Б37б);   

 застосована орендарем у минулому практика щодо періоду, протягом якого він зазвичай використовував подібні 

види активів (чи орендовані, чи власні), а також економічні причини для обґрунтування упевненості у тому, що 

він реалізує або не реалізує певну можливість (IFRS 16 Б40).  

При цьому Компанія застосовує звільненням щодо короткострокової оренди послідовно щодо кожного класу активів, які 

є предметом оренди. 

Компанія - орендар оцінює вартість базового активу на основі вартості активу, так якщо б він був новим, незалежно від 

віку активу на момент надання його в оренду. Для визнання низької вартості базових активів з метою застосування МСФЗ 

(IFRS) 16 Компанія встановила вартісну межу у розмірі до 5 000 доларів США, що визначається в гривневому еквіваленті 

по курсу НБУ на дату визнання договору оренди. Зазначене судження базується на основі проведеного аналізу з 

урахуванням вартісного діапазону можливого сукупного впливу на фінансову звітність. 

За договорами оренди, в яких базовий актив має низьку вартість, аналіз проводиться за кожним договором оренди окремо. 

Якщо орендар здає актив у суборенду, або розраховує здати актив у суборенду, то головна оренда не відповідає критеріям 

оренди малоцінного активу. 

Компанія як Орендар 

На дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». і в подальшому на дату початку оренди підприємство-орендар 

визнає актив з права користування та зобов’язання з оренди 

Активи у формі права користування 

Первісна оцінка активу 

На дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» і в подальшому на дату початку оренди, Компанія як орендар 

оцінює актив з права користування за собівартістю, яка включає наступне: 

а) суми первісної оцінки зобов'язання з оренди; 

б) будь-які орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих стимулюючих 

платежів по оренді; 

в) будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем; і 

г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і переміщенні базового активу, відновленні ділянки, 

на якому він розташовується, або відновленні базового активу до стану, яке вимагається згідно з умовами оренди, 

за винятком випадків, коли такі витрати понесені для виробництва запасів. 

Подальша оцінка активу 

Після дати початку оренди Компанія як орендар оцінює актив у формі права користування із застосуванням моделі обліку 

за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення; і з коригуванням 

на переоцінку зобов'язання з оренди.  

Компанія, нараховуючи амортизацію активу з права користування, використовує прямолінійний метод відповідно вимог 

щодо амортизації МСБО 16 «Основні засоби». 

Якщо оренда передає право власності на базовий актив Компанії наприкінці строку оренди або якщо собівартість активу 

з права користування відображає той факт, що Компанія скористається можливістю його придбати, то Компанія як 

орендар амортизує актив з права користування від дати початку оренди і до кінця строку корисного використання базового 

активу. В інших випадках Компанія як орендар амортизує актив з права користування з дати початку оренди до більш 

ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з права користування та кінець строку оренди. 

Щоб визначити, чи зменшилась корисність активу з права користування, та для обліку будь-яких збитків унаслідок 

зменшення корисності, Компанія застосовує МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Зобов'язання з оренди 

Первісне визнання 
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На дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» і в подальшому на дату початку оренди Компанія як орендар 

оцінює зобов'язання з оренди за теперішньою вартістю орендних платежів, які ще не здійснені на цю дату. 

На дату початку оренди орендні платежі, які включаються в оцінку зобов'язання по оренді, складаються з наступних 

платежів за право користування базовим активом протягом терміну оренди, які ще не здійснені на дату початку оренди 

(п.27 МСФЗ (IFRS) 16): 

а) фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані платежі, як описано в пункті B42 МСФЗ (IFRS) 16) за 

вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів по оренді до отримання; 

б) змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, що первісно оцінюються з використанням індексу 

або ставки на дату початку оренди (як описано в пункті 28 МСФЗ (IFRS) 16); 

в) суми, які, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;  

г) ціна виконання опціону на покупку, якщо є достатня впевненість в тому, що орендар виконає цей опціон (що 

оцінюється з урахуванням факторів, описаних в пунктах B37-B40 МСФЗ (IFRS) 16); і 

д) виплати штрафів за припинення оренди, якщо термін оренди відображає потенційне виконання орендарем 

опціону на припинення оренди. 

Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, описаних у п. 27б) МСФЗ (IFRS) 16, включають, наприклад, 

платежі, пов’язані з індексом споживчих цін (інфляції), платежі, пов’язані зі зміною валютних курсів, платежі, пов’язані 

з еталонною ставкою відсотка (такою як LIBOR), або платежами, які змінюються зі змінами ринкових орендних ставок.  

Передплата за останній місяць оренди визнається активом Компанії та обліковується на рахунку 680 «Розрахунки по 

оренді». 

Орендні платежі дисконтуються із застосуванням припустимої ставки відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко 

визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то Компанія як орендар застосовує ставку своїх додаткових 

запозичень. Оскільки договори Компанії як орендаря не містить такої ставки - орендні платежі дисконтуються, 

застосовуючи ставку відсотка - середня кредитна ставка довгострокових кредитів за даними статистичної звітності банків 

України (без урахування овердрафту), за даними НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-

financial#4fsi на дату виникнення оренди (початок дії договору)у національній валюті гривні. 

Відсотки за зобов'язанням із оренди в кожному періоді протягом строку оренди  представлені сумою, яка здійснює 

незмінну періодичну процентну ставку на залишок зобов'язання з оренди. 

Наступна оцінка зобов’язання. 

Після дати початку оренди Компанія як орендар визнає у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці витрати 

включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, – такі обидві складові:   

а) проценти за орендним зобов’язанням; та  

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому сталася подія чи 

умови, які спричинили здійснення таких платежів. 

Витрати Компанії як орендаря на поліпшення об'єкта оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 

реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його 

використання, відображаються як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних 

активів.  

У випадку, якщо умовами договору оренди передбачено зобов`язання надавати фіксовану кількість валюти та сплачувати 

її в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату такого платежу, то дана стаття визнається монетарною статтею. 

Переоцінка  зобов’язання. 

Компанія як орендар переоцінює орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з використанням 

переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:  

а) змінився строк оренди. Компанія як орендар визначає переглянуті орендні платежі на основі переглянутого 

строку оренди; або  

б) змінилася оцінка можливості придбання базового активу оцінена з урахуванням подій та обставин, у контексті 

можливості придбання. 

Компанія визначає переглянуту ставку дисконту як припустиму ставку відсотка в оренді на решту строку оренди на дату 

переоцінки, використовуючи показники, наявні на дату переоцінки, з офіційних джерел інформації, зазначених вище.  

Компанія як орендар переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів та 

використовує незмінену ставку дисконту, коли:   

a) змінилися суми, що, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості, або  

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#4fsi
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#4fsi
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b) змінилися майбутні орендні платежі внаслідок зміни індексу або ставки, які були використані для визначення 

таких платежів.  

Компанія як орендар переоцінює орендне зобов’язання з метою відобразити ці переглянуті орендні платежі лише тоді, 

коли змінилися грошові потоки (тобто, коли починає діяти коригування орендних платежів). Компанія визначає 

переглянуті орендні платежі для решти строку оренди на основі переглянутих договірних платежів. 

Якщо Компанія протягом строку оренди погодить з Орендодавцем зміну початкового договору оренди на період, що 

залишився, у зв’язку із включенням до нього додаткового обладнання, при цьому збільшення щомісячного орендного 

платежу буде пов’язане тільки з орендою нового обладнання, Компанія як орендар буде обліковувати модифікацію як 

окремий договір оренди, не пов’язаний із початковим договором оренди з первісно визначеним строком оренди. Таке 

рішення прийняте на підставі того, що в результаті модифікації Компанія отримає додаткове право користування базовим 

активом, а збільшення суми відшкодування за оренду зіставне з вартістю окремого договору на додаткове право 

користування. На дату початку оренди нового базового активу Компанія як орендар визнає актив з права користування та 

зобов’язання з оренди, яке належить до оренди додаткового базового активу. У результаті такої модифікації Компанія не 

буде здійснювати будь-яких коригувань у порядку обліку початкового договору оренди. 

Якщо Компанія на протязі строку оренди погодить з Орендодавцем внести поправки в початковий договір оренди і 

продовжити передбачений договором строк оренди на новий період та/або збільшити щомісячні орендні платежі, на дату 

набуття чинності модифікацією договору оренди Компанія буде переоцінювати зобов’язання з оренди з урахуванням 

таких фактів: 

(а) строк оренди, що залишився; 

(б) щомісячні орендні платежі; 

(в) ставка дисконтування, визначена на дату модифікації договору. 

Компанія як орендар визнає різницю між балансовою вартістю модифікованого зобов’язання з оренди і балансовою 

вартістю зобов’язання з оренди безпосередньо перед модифікацією як коригування активу з права користування. 

Зменшення обсягу оренди регулює параграф 46 МСФЗ 16 — Компанія як орендар обліковує переоцінку орендного 

зобов’язання так: 

а) зменшує балансову вартість активу з права користування, щоб відобразити часткове або повне припинення оренди 

для модифікацій оренди, які зменшують сферу її дії. Орендар визнає у прибутку або збитку будь-який прибуток 

або збиток, пов’язаний із частковим або повним припиненням такої оренди; 

б) відповідно коригує актив з права користування для всіх інших модифікацій оренди. 

Якщо Компанія на протязі строку оренди погодить з Орендодавцем змінити початковий Договір оренди на період, що 

залишився, у зв’язку із частковим виключенням з нього обладнання, на дату набуття чинності модифікацією Компанія 

буде переоцінювати зобов’язання з оренди з урахуванням таких фактів: 

(а) строк оренди, що залишився; 

(б) щомісячні орендні платежі; 

(в) ставка дисконтування, визначена на дату модифікації договору. 

Компанія як орендар визнає зменшення балансової вартості активу з права користування пропорційно до активу з права 

користування, що залишився.   

Компанія як орендар визнає різницю між зменшенням зобов’язання з оренди та зменшенням активу з права користування 

як прибуток у складі прибутку або збитку на дату набуття чинності модифікацією.  

Компанія як орендар визнає різницю між частиною зобов’язання з оренди, що залишилася і модифікованою частиною 

зобов’язання з оренди, як коригування активу з права користування, яке відображає зміну відшкодування, сплаченого за 

оренду, і переглянуту ставку дисконтування 

Якщо ж зміна договору оренди не буде стосуватися натуральних показників, то модифікаційні перерахунки вплинуть 

тільки на актив з права користування. 

Якщо Компанія на протязі строку оренди погодить з Орендодавцем внести поправки до початкового договору оренди і 

зменшити орендні платежі на період, що залишився, на дату набуття чинності модифікацією Компанія як орендар 

переоцінить зобов’язання з оренди з урахуванням таких фактів: 

(а) строк оренди, що залишився; 

(б) нові щомісячні орендні платежі; 

(в) ставка дисконтування, визначена на дату модифікації договору. 

Компанія визнає різницю між балансовою вартістю модифікованого зобов’язання з оренди і балансовою вартістю 

зобов’язання з оренди безпосередньо перед модифікацією як коригування активу з права користування. 
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Компанія як Орендодавець 

Компанія як орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду. 

Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права 

власності на базовий актив. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом 

власності на базовий актив.  

Операційна оренда 

Дохід від операційної оренди (орендні платежі від операційної оренди) визнається у складі іншого операційного доходу 

відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди за принципом нарахування відповідно до 

умов діючого договору оренди. 

Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як інші операційні витрати. 

Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджується із стандартною політикою 

Компанії щодо подібних активів. 

Первісні прямі витрати, понесені Компанією як орендодавцем при веденні переговорів та укладанні угоди про операційну 

оренду, додаються до балансової вартості базового активу та визнаються як витрати протягом строку оренди на такій 

самій основі, як дохід від оренди.  

Компанія як орендодавець обліковує модифікацію операційної оренди як нову оренду з дати набрання чинності 

модифікацією, враховуючи будь-які платежі в рахунок попередньої оплати чи нараховані орендні платежі, пов’язані з 

первинною орендою як частину орендних платежів за новою орендою. 

Фінансові інструменти   

Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового активу у однієї компанії і 

фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншої.  

Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні вважається, як правило, ціна операції (тобто 

справедлива вартість наданої або отриманої компенсації). Проте, якщо частина наданої або отриманої компенсації не 

призначена для фінансового інструмента, справедлива вартість фінансового інструмента попередньо оцінюється із 

застосуванням відповідного метода оцінювання: 

- Справедливу вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не нараховуються 

відсотки, попередньо оцінюється як теперішня вартість усіх майбутніх надходжень грошових коштів, 

дисконтованих із застосуванням переважної ринкової ставки відсотка на подібний інструмент (подібний за 

валютою, строком, типом ставки відсотка та іншими ознаками) з подібним показником кредитного рейтингу; 

- Позика, до якої застосовується позаринкова ставка відсотка (наприклад, 5%, коли ринкова ставка для подібних 

позик становить 8%) визнається за її справедливою вартістю з нарощуванням дисконту з відображенням у 

прибутку чи збитку із застосуванням метода ефективної ставка відсотка. 

Коли Компанія стає стороною за договором, то вона розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. 

Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток у випадку, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних 

інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.  

Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як оцінювані згодом за амортизованою вартістю, за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД) та за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик грошових потоків, що передбачені 

договором, за фінансовим активом та бізнес-моделі, яка застосовується Компанією для управління цими активами. За 

винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить вагомого компонента фінансування або щодо якої Компанія 

застосувала спрощення практичного характеру, Компанія первісно оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, 

збільшеною в разі фінансових активів, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму 

витрат по угоді. Торгова дебіторська заборгованість, яка не містить вагомий компонент фінансування або щодо якої 

Компанія застосувала спрощення практичного характеру, оцінюється за ціною її операції, визначеної відповідно до МСФЗ 

15 “Дохід від договорів з клієнтами”. 

Для того щоб фінансовий актив можна було класифікувати та оцінювати за амортизованою вартістю або за справедливою 

вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу обумовлювали отримання грошових 
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потоків, які є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків» на непогашену частину основної суми 

боргу. Така оцінка називається SPPI-тестом і здійснюється на рівні кожного інструменту. 

Бізнес-модель, яка використовується Компанією для управління фінансовими активами, описує спосіб, яким Компанія 

управляє своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи будуть 

грошові потоки наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажу фінансових активів або і того, 

і іншого. 

Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у строки, що встановлюються 

законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на певному ринку (торгівля на стандартних умовах), визнаються на 

дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив. 

Подальша оцінка 

Для цілей наступної оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії: 

 фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти); 

 фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з подальшою 

рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти); 

 фінансові активи, класифіковані за рішенням Компанії як оцінювані за справедливою вартістю через інший 

сукупний дохід без подальшої рекласифікації накопичених прибутків і збитків при припиненні визнання (пайові 

інструменти); 

 фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти) 

Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві наступні умови: 

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання 

передбачених договором грошових потоків; і 

 договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу. 

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з використанням методу ефективної 

процентної ставки, також до них застосовуються вимоги щодо знецінення. Прибутки або збитки визнаються в прибутку 

чи збитку в разі припинення визнання активу, його модифікації або знецінення. 

До категорії фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія відносить торгівельну дебіторську 

заборгованість. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (боргові інструменти) 

Компанія оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо виконуються обидві 

наступні умови: 

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання передбачених договором 

грошових потоків, так і продаж фінансових активів; та 

 договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу. 

У випадку боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, відсотковий 

дохід, переоцінка валютних курсів та збитки від знецінення або відновлення таких збитків визнаються в звіті про прибуток 

або збиток і розраховуються таким же чином, як і в випадку фінансових активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю. Решта зміни справедливої вартості визнаються у складі іншого сукупного доходу. При припиненні визнання 

накопичена сума змін справедливої вартості, визнана у складі іншого сукупного доходу, перекласифіковується в чистий 

прибуток або збиток. 

Фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший 

сукупний дохід (пайові інструменти) 

При первісному визнанні Компанія може на власний розсуд прийняти рішення, без права його подальшого скасування, 

класифікувати інвестиції в боргові інструменти, як оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо 

вони відповідають визначенню власного капіталу згідно з МСФЗ 32 «Фінансові активи: подання» і не призначені для 

торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається по кожному інструменту окремо. 

Прибутки та збитки за такими фінансовими активами не рекласифікуються в склад чистого прибутку або збитку. 
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Дивіденди визнаються в якості іншого доходу в звіті про прибуток або збиток, коли право на отримання дивідендів 

встановлено, крім випадків, коли Компанія отримує вигоду від таких надходжень в якості відшкодування частини вартості 

фінансового активу. У цьому випадку такі прибутки відображаються в складі іншого сукупного доходу. Пайові 

інструменти, класифіковані на розсуд Компанії як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід, не оцінюються на предмет знецінення. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Категорія фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включає фінансові 

активи, утримувані для продажу, фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, що 

оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або фінансові активи, які в обов'язковому порядку 

оцінюються за справедливої вартості.  

Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому 

майбутньому. Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані похідні інструменти, також класифіковані як 

утримувані для продажу, за винятком випадків, коли вони визначені на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту 

хеджування. Фінансові активи, грошові потоки за якими не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і 

відсотків, класифікуються і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від 

використовуваної бізнес-моделі. Незважаючи на критерії для класифікації боргових інструментів як оцінюваних за 

справедливою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, при первісному 

визнанні Компанія може на власний розсуд класифікувати боргові інструменти як такі, що оцінюються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток, якщо така класифікація усуває або значно зменшує облікову невідповідність. 

Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про 

фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої вартості визнаються в звіті про прибуток або збиток. 

Знецінення фінансових активів  

Оцінки знецінення (зменшення корисності) застосовуються до боргових активів, що оцінюються за амортизованою 

вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

Для оцінки знецінення фінансових активів Компанія розраховує очікувані кредитні збитки на підставі коефіцієнту збитку 

(коефіцієнт ECL), який застосовується до групи активів.  

Загальна сукупність елементів дебіторської заборгованості об'єднується в групи дебіторської заборгованості за схожими 

характеристиками кредитного ризику. Характеристиками кредитного ризику дебіторської заборгованості є перевищення 

строків погашення дебіторської заборгованості.  

Компанія використовує матрицю оціночних резервів, спираючись на свій минулий досвід, застосовує наступні 

коефіцієнти збитків які розраховані з застосуванням індексу інфляції до відповідної групи дебіторської заборгованості, 

яка об’єднана за ознаками. Розмір кредитного ризику визначається як добуток суми дебіторської заборгованості 

відповідної групи та коефіцієнту збитку (коефіцієнт ECL).  

Компанія оновлює матрицю, щоб скорегувати минулий досвід виникнення кредитних збитків з урахуванням прогнозної 

інформації. На кожну звітну дату спостережні дані про рівень дефолту в попередніх періодах оновлюються та 

аналізуються зміни прогнозних оцінок. 

Знецінення боргових активів розраховується на кожну дату балансу Компанії. 

Припинення визнання 

Фінансовий актив (або - де можна застосувати - частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових 

активів) припиняє визнаватися, якщо: 

 термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 

або 

• Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання по виплаті 

третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі й без істотної затримки за «транзитною» угодою; 

та або  

(a) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або  

(б) Компанія не передала, але й не зберігала за собою практично всі ризики і вигоди від активу, але передала 

контроль над цим активом. 

Якщо Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, вона оцінює, 

чи зберегла вона ризики і вигоди, пов'язані з правом власності, і, якщо так, в якому обсязі. Якщо Компанія не передала, 

але й не зберігає за собою практично всі ризики і вигоди від активу, а також не передала контроль над активом, Компанія 
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продовжує визнавати переданий актив у тій мірі, в якій вона продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку Компанія 

також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає 

права та зобов'язання, збережені Компанією. 

Подальша участь, яка приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою з наступних величин: 

первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою відшкодування, виплата якої може вимагатися від 

Компанії. 

Фінансові зобов’язання  

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні відповідно, як фінансові зобов'язання, які оцінюються 

за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики, кредиторська заборгованість або похідні 

інструменти, класифіковані на розсуд Компанії як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. 

Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням (у разі кредитів, позик і 

кредиторської заборгованості) витрат, що безпосередньо відносяться до операції. 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредити та інші позики.  

Подальша оцінка 

Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації. 

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

Ця категорія включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд 

Компанії при первісному визнанні як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони понесені з метою зворотної купівлі в 

найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні фінансові інструменти, в яких Компанія є стороною за 

договором, не визначені на розсуд Компанії як інструменти хеджування в рамках відносин хеджування, як вони визначені 

в МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Виділені вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для 

торгівлі, за винятком випадків, коли вони класифікуються на розсуд Компанії в якості ефективного інструменту 

хеджування. 

Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для торгівлі, визнаються в звіті про прибуток або збиток. 

Фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як такі, що оцінюються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться до цієї категорії на дату первісного визнання та виключно 

при дотриманні критеріїв МСФЗ 9.  

Компанія не має фінансових зобов'язань, класифікованих за її розсуд які оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток. 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент 

виконав свої зобов’язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

Кредити та позики 

Після первісного визнання процентні кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи 

збитку при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної 

ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, 

які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до 

складу витрат по фінансуванню в звіті про прибуток або збиток. 

До цієї категорії, головним чином, відносяться процентні кредити та позики.  

Операції в іноземних валютах  

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення проміжної фінансової звітності. Операції у 

валютах, відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважили на дати 

здійснення операцій.  
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Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в валютах, перераховуються у функціональну валюту за офіційним 

обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на відповідні звітні дати. Прибутки і збитки від курсових 

різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у 

функціональну валюту Компанії за курсами обміну НБУ станом на кінець року, відображаються у звіті про прибутки та 

збитки.  

Перерахунок за ставками на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за первісною вартістю. 

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, у тому числі інвестиції в інструменти 

капіталу, перераховуються за курсами обміну на дату визначення справедливої вартості. Вплив змін курсів обміну на 

немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються у складі прибутків чи 

збитків від зміни справедливої вартості. 

Гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. Нижче показані офіційні обмінні курси, встановлені НБУ: 

Валюта  01 січня 2021 р. 
Середній курс обміну за 12 місяців 

2021 року 
31 грудня 2021 р. 

1 євро 34,7396 32,30899 30,9226 

1 долар США 28,2746 27,28619 27,2782 

1 швейцарський франк 32,0156 29,85803 29,8269 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, депозити до запитання в банках та строкові депозити, 

первісний строк яких не перевищує трьох місяців, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. 

Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та 

короткострокових депозитів згідно визначенню вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів, так як вони 

вважаються невід’ємною частиною діяльності Компанії по управлінню грошовими коштами. 

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат  

(а) Зобов'язання щодо пенсійного забезпечення  

Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що 

передбачає розрахунок та сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. 

Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 

(в) Інші пенсійні зобов'язання 

Власний капітал  

Власний капітал Компанії складається зі статутного, капіталу у дооцінках та нерозподіленого прибутку. Статутний 

капітал формується за рахунок внесків учасників.  

Умовні зобов’язання  

Розкриття інформації щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для виконання таких 

зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації щодо таких 

активів надається, коли надходження пов’язаних з ними економічних вигод є імовірним. 

Резерви  

Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті 

минулої події, та є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік економічних вигід, і може 

бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання.  

Якщо Компанія передбачає отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором 

страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не 

підлягає сумніву. Витрата, що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за 

вирахуванням відшкодування. Якщо вплив зміни вартості грошей у часі істотний, резерви дисконтуються за поточною 

ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доречно, ризики, характерні для конкретного зобов'язання. Якщо 

застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування. 

Визнання доходів  

Компанія визнає дохід від звичайної діяльності, коли задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний 

товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли клієнт отримує контроль над таким активом. 

Коли зобов’язання щодо виконання задоволене, Компанія визнає як дохід від звичайної діяльності суму ціни операції, яка 

віднесена на це зобов’язання щодо виконання.  
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Ціна операції – це сума компенсації, на яку Компанія очікує отримати право в обмін на передачу клієнтові обіцяних 

товарів або послуг, як обіцяно відповідно до чинного договору, за винятком сум, зібраних від імені третіх осіб. 

Компенсація, обіцяна в договорі з клієнтом, може включати фіксовані суми, змінні суми або і ті й ті суми. При цьому ціна 

операції не включає оцінок змінної компенсації, якщо існує висока ймовірність того, що коли невизначеність, пов'язана зі 

змінною компенсацією, буде в основному вирішена, значного відновлення суми визнаного кумулятивного доходу від 

звичайної діяльності не відбудеться. Типовий договір клієнта Компанії має чітко встановлену фіксовану ціну угоди 

(продажу) за окремою ціною продажу за кожну одиницю продукції (товару, послуги). 

При визначенні ціни операції Компанія коригує обіцяну суму компенсації для будь-якого істотного компоненту 

фінансування. Це застосовується Компанією, наприклад, у випадках будь-яких значних авансових платежів та суттєвих 

довгострокових умов платежів, наданих клієнту з метою врахування часової вартості грошей, якщо терміни платежів, 

узгоджені Компанією та клієнтом, надають клієнту або Компанії значну вигоду у фінансуванні передачі товарів або послуг 

клієнтові. Це означає, що істотний компонент фінансування виділяється (на основі справедливої вартості) з доходів 

Компанії від звичайної діяльності на процентні доходи або процентні витрати. 

Ціна операції  коригується лише якщо: 

 компонент фінансування має значний вплив, 

 існує різниця в термінах понад один рік і 

 основною причиною є надання / отримання фінансування. 

Метою коригування обіцяної суми компенсації на предмет істотного компоненту фінансування є те, що Компанія визнає 

дохід від звичайної діяльності у сумі, яку клієнт заплатив би за обіцяні товари або послуги, якби клієнт розплачувався за 

ці товари або послуги грошовими коштами, коли вони переходять до клієнта (тобто ціна продажу у грошових коштах). 

Дохід Компанії формується з наступних основних груп подібних продуктів та послуг: 

- продаж продукції власного виробництва, 

- продаж товарів, запасів 

- надання послуг з оренди 

- послуги з переробки давальницької сировини 

У договорах на продаж окрема одиниця розглядається як окреме зобов'язання щодо виконання. Компанією передається 

контроль над продукцією або товарами і, таким чином, задовольняються зобов’язання щодо виконання. 

У договорах з надання послуг з переробки, виконання окремого замовлення на послугу розглядається як окреме 

зобов'язання щодо виконання. Дохід від послуг з переробки визнається при наданні послуг. 

Основна вимога для визнання доходу полягає в тому, що між Компанією та клієнтом існує договір, який встановлює 

обов’язкові до виконання права та обов'язки для обох сторін. Договір з клієнтом існує, якщо: 

1) договір був затверджений, і сторони зобов'язались виконувати свої відповідні зобов'язання, 

2) визначені права кожної із сторін відносно товарів або послуг, які будуть передаватися,  

3) визначені умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися, 

4) договір має зрозумілу комерційну сутність та, 

5) цілком імовірно (> 50% ймовірності), що Компанія отримає компенсацію, на яку вона матиме право в обмін на 

товари або послуги, які будуть передані клієнту.  

Як правило, договори не об'єднуються для цілей обліку доходів, оскільки, кожен контракт між Компанією і клієнтом має 

свою комерційну мету, а результати за окремими договорами не пов'язані між собою. 

Модифікація договору - це зміна обсягу або ціни (або обох) договору, узгодженого Компанією та клієнтом. Модифікація 

договору існує, коли Компанія та клієнт узгодили модифікацію, яка або створює нові, або змінює існуючі обов’язкові до 

виконання права та обов'язки. Модифікація договору обліковується як окремий договір (окреме зобов'язання щодо 

виконання) або як частина існуючого договору (існуюче зобов'язання щодо виконання) залежно від характеру 

модифікації. 

Компанія має один вид модифікації договорів – нові замовлення на додаткові одиниці поставки продукції (товарів та 

послуг), які враховуються як окремі зобов'язання щодо виконання. 

Одним із основних критеріїв визнання доходів є те, що можливість отримання ціни операції має бути ймовірною до того, 

як будь-який дохід може бути визнаний. Оцінка кредитного збитку проводиться Компанією на початку виконання 

договору, виходячи з того, яка існує ймовірність, що ціна операції буде отримана і у випадку, коли зміняться суттєві факти 

та обставини. Оцінка кредитного збитку базується на здатності клієнта та його намірів здійснити оплату в міру настання 

термінів оплати після розгляду будь-яких цінових знижок, які Компанія очікує надати клієнту. 
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Якщо існує ймовірність того, що на початку терміну дії договору клієнт не планує здійснити оплати (> 50% ймовірності), 

то договір не існує для цілей визнання доходу, а прибуток не визнається, доки не буде отримано несплаченого клієнтом 

платежу, і  

1) відсутні зобов'язання щодо доставки товари / послуги або  

2) договір було припинено.  

Проте витрати визнаються як понесені. Якщо Компанія планує прийняти меншу суму платежу (наприклад, цінові знижки 

або додаткові знижки), ця сума визнається в якості відшкодування за договором. 

Будь-які майбутні кредитні збитки після укладення договору оцінюються через створення резерву на знецінення  боргів 

та визнаються як витрати, а не як зменшення доходу. 

Податки на прибуток  

У цій фінансовій інформації податки на прибуток показані відповідно до вимог законодавства України, які введені в дію 

або практично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та 

відстрочене оподаткування та відображаються у звіті про прибутки та збитки, якщо тільки вони стосуються операцій, які 

відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах. 

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відшкодована стосовно 

оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку на прибуток, 

обліковуються у складі операційних витрат. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених податкових 

збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їхньою балансовою 

вартістю для цілей проміжної фінансової звітності.  

Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що 

виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний 

прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням компаній.  

Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію або практично 

були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані 

тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, які 

відображаються безпосередньо у складі капіталу, відображається у складі капіталу, а не в звіті про сукупні прибутки та 

збитки.  

Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові 

збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно 

якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і 

зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, якої дозволив би 

реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Невизнані раніше відкладені податкові активи 

переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного 

юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і якщо вони 

відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 

3. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень та визначення оцінок і припущень, 

які впливають на подані в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про ці 

статті та про умовні зобов'язання. Невизначеність відносно цих припущень і оцінок може привести до результатів, які 

можуть зажадати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активів або зобов'язань, щодо яких 

приймаються подібні припущення та оцінки. 

Основні допущення про майбутнє і інші основні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити 

причиною істотних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, 

розглядаються нижче. Допущення і оцінки Компанії засновані на вихідних даних, які вона мала у своєму розпорядженні 

на момент підготовки фінансової звітності. Однак поточні обставини і припущення щодо майбутнього можуть 

змінюватися з огляду на ринкових змін або обставин, непідконтрольних Компанії. Такі зміни відображаються в 

припущеннях в міру того, як вони відбуваються. 
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Найбільш істотними областями, що вимагають використання оцінок та припущень керівництва, представлені наступним 

чином: 

 термін корисного використання основних засобів; 

 знецінення. 

Термін корисного використання основних засобів 

Оцінка термінів корисного використання об’єктів основних засобів вимагає застосування професійних суджень, яке 

базується на основі досвіду використання аналогічних активів. Компанія отримує майбутні економічні вигоди від їх 

поточного використання під час надання послуг та виробництві продукції. Однак такі чинники, як технічний та 

економічний знос та застаріння часто призводять до скорочення економічних вигод від активів. Керівництво оцінює 

залишкові строки експлуатації відповідно до поточного технічного стану активів та оціночного періоду, протягом якого 

Компанія, як очікується, отримає вигоди від їх використання. 

При цьому враховуються такі основні чинники:  

(а) передбачуване використання активів;  

(б) прогнозний знос залежно від експлуатаційних параметрів та регламенту технічного обслуговування; і  

(в) технічний або економічний знос внаслідок зміни ринкових умов. 

Орієнтовні строки корисного використання є такими: 

Група основних засобів Строки експлуатації (у роках) 

Будівлі та споруди від 10 до 60 

Машини та обладнання від 5 до 30 

Транспорт від 5 до 20 

Інші від 3 до 15 

Ефект від перегляду остаточного терміну корисного використання основних засобів відображається у періоді, коли такий 

перегляд мав місце чи в майбутніх звітних періодах, якщо можливо застосувати. Відповідно, це може вплинути на 

величину майбутніх амортизаційних відрахувань та балансову вартість основних засобів. Керівництво збільшує суму 

амортизаційних відрахувань, якщо строки експлуатації активів є меншими за попередньо оцінені. 

Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Компанія оцінює актив на предмет наявності ознак можливого знецінення. Якщо подібні ознаки 

мають місце, Компанія проводить оцінку вартості, що відшкодовується, такого активу. 

При оцінці ознак знецінення основних коштів, що належать Компанії, Компанія аналізує як зовнішні, так і внутрішні 

джерела інформації. Розглянуті зовнішні джерела інформації містять у собі зміни ринкового, економічного й правового 

середовища, у якім Компанія здійснює свою діяльність, і які перебувають поза її контролем і впливають на вартість, що 

відшкодовується, гудвіла, активів і основних коштів. 

Розглянуті Компанією внутрішні джерела інформації включають способи поточного або передбачуваного використання 

основних коштів, а також показники продуктивності активів. При оцінці вартості, що відшкодовується, активів і основних 

коштів, керівництво Компанії проводить оцінку дисконтованих майбутніх грошових потоків після оподатковування, які, 

як передбачається, будуть генеруватися об'єктами Компанії, витрат на продаж об'єктів і відповідних ставок 

дисконтування.  

Зниження прогнозованих цін, ріст передбачуваних майбутніх витрат на проведення, ріст передбачуваних майбутніх 

капітальних витрат, зниження обсягів виробництва й резервів і/або негативна поточна економічна ситуація можуть 

привести до зменшення балансової вартості активів Компанії. 

При визначенні розміру знецінення активи, що не генерують незалежні грошові потоки, ставляться до відповідної до 

одиниці, що генерує грошові потоки. Керівництво неминуче застосовує суб'єктивне судження при віднесенні активів, що 

не генерують незалежні грошові потоки, до відповідних генеруючих одиниць, а також при оцінці строків і величини 

відповідних грошових потоків у рамках розрахунків вартості у використанні. Наступні зміни віднесення активів до 

генеруючих одиниць або строків грошових потоків можуть вплинути на балансову вартість відповідних активів. 

Знецінення нефінансових активів 

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, перевищує його (її) 

відшкодування, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на вибуття або 

цінність використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття базується на наявної 

інформації по зобов'язуючим операціями продажу аналогічних активів між незалежними сторонами або на ринкових цінах 
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за вирахуванням додаткових витрат, які були б понесені у зв'язку з вибуттям активу.  

Розрахунок вартості при використанні заснований на моделі дисконтування грошових потоків. Грошові потоки беруться 

з бюджету на наступні п'ять років і не включають в себе діяльність по реструктуризації, щодо проведення якої у Компанії 

відсутні зобов’язання, або значні інвестиції в майбутньому, які поліпшають результати активів тестованої на знецінення 

одиниці, яка генерує грошові кошти. Сума очікуваного відшкодування найбільш чутлива до ставки дисконту, застосованої 

в моделі дисконтування грошових потоків, а також до очікуваних грошових потоків та темпів зростання, використаних з 

метою екстраполяції. Такі оцінки найбільш доречні для тестування гудвілу та інших нематеріальних активів з 

невизначеними термінами корисного використання, які визнаються Компанією. 

4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ЗМІНЕНИХ СТАНДАРТІВ 

В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові стандарти та 

інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2021 року. Нижче наведена інформація щодо нових та 

переглянутих стандартів та інтерпретацій, які повинні застосовуватись Компанією з 1 січня 2021 року. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 і МСФЗ (IFRS) 16 - "Реформа базової 

процентної ставки - етап 2" 

Поправки надають тимчасові звільнення, які застосовуються для усунення наслідків для фінансової звітності у випадках, 

коли міжбанківська ставка пропозиції (IBOR) замінюється альтернативною практично без ризиковою процентною 

ставкою. 

Поправки передбачають наступне: 

 спрощення практичного характеру, згідно з яким зміни договору або зміни грошових потоків, безпосередньо які 

вимагаються реформою, повинні розглядатися як зміни плаваючої процентної ставки, еквівалентні зміні ринкової 

процентної ставки; 

 допускається внесення змін, які вимагає реформа IBOR, у визначення відносин хеджування і документацію по 

хеджуванню без припинення відносин хеджування; 

 організаціям надається тимчасове звільнення від необхідності дотримання відносно компонентів, що окремо 

ідентифікуються у випадках, коли інструмент з без ризиковою ставкою визначається на розсуд організації в якості 

ризикового компонента у рамках відносин хеджування. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії, і очікується, що в майбутньому вплив також буде відсутній. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - "Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19, які діють після 30 червня 2021 

року" 

28 травня 2020 р. Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - "Поступки з оренди, пов'язані з 

пандемією Covid - 19". Ця поправка передбачає звільнення для орендарів від застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в 

частині обліку модифікацій договорів оренди у разі поступок з оренді, які виникають в якості прямого наслідку пандемії 

Covid - 19.  

В якості спрощення практичного характеру орендар може прийняти рішення не аналізувати, чи являється поступка з 

оренди, що надана орендодавцем у зв'язку з пандемією Covid - 19, модифікацією договору оренди. Орендар, який приймає 

таке рішення, повинен враховувати будь-яку зміну орендних платежів, обумовлену поступкою з оренді, що пов'язана з 

пандемією Covid - 19, аналогічно тому, як ця зміна відображалася б в обліку згідно МСФЗ (IFRS) 16, якби вона не була 

модифікацією договору оренди. 

Передбачалося, що ця поправка буде застосовуватись до 30 червня 2021 р., але у зв'язку з впливом пандемії Covid – 19, 

який триває, 31 березня 2021 р. Рада з МСФЗ вирішила продовжити термін застосування спрощень практичного характеру 

до 30 червня 2022 р. Нова поправка застосовується відносно річних звітних періодів, що починаються з 1 квітня 2021 р. 

або після цієї дати. 

У Компанії відсутні які-небудь надані поступки з оренди, що пов'язані з пандемією Covid - 19, але у разі потреби вона 

планує застосовувати спрощення практичного характеру впродовж допустимого періоду. 
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5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

5.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та їх собівартість 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договорами з покупцями представлений 

наступним чином: 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Акумуляторні батареї 854 610 672 972 

Свинець та сплави 349 840 249 164 

Інші 24 921 20 896 

Разом 1 229 371 943 032 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  за договорами з покупцями по географічному 

розташуванню представлений нижче: 

Регіон За 2021 рік За 2020 рік 

Україна 646 926 595 662 

Європа 475 507 274 687 

СНД 106 938 72 683 

Усього 1 229 371 943 032 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) представлена наступним чином: 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Собівартість  готової продукції 1 100 861 770 455 

Собівартість товарів 5 291 9 749 

Собівартість робіт та послуг 2 849 2 449 

Разом 1 109 001 782 653 

5.2. Адміністративні витрати 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Оплата праці 28 028 24 987 

Інформаційно-консультаційні послуги 2 448 2 704 

Банківські послуги 2 570 1 963 

Послуги охорони 2 109 1 454 

Амортизація 1 398 1 268 

Інші 7 855 4 975 

Разом 44 408 37 351 

5.3. Витрати на збут 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Транспортування продукції 21 554 13 455 

Витратні матеріали 5 917 3 566 

Оплата праці 1 837 1 439 

Інші 3 061 2 137 

Разом 32 369 20 597 

5.4. Інші операційні доходи 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 39 538 34 088 

Дохід від операційної оренди активів 24 940 33 925 

Дохід від операційної курсової різниці - 11 787 

Отримані штрафи, пені 840 657 

Відшкодування раніше списаних активів 40 23 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 583 2 950 

Інші доходи від операційної діяльності 1 119 2 791 

Разом 67 060 86 221 

5.5. Інші операційні витрати 

  За 2021 рік За 2020 рік 
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Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 831 347 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 33 235 27 049 

Витрати від знецінення запасів 789 1 573 

Визнані штрафи, пені 12 67 

Негативна курсова різниця 8 448 - 

Сумнівні та безнадійні борги 11 954 - 

Інші витрати від операційної діяльності 9 757 7 334 

Амортизація ОЗ (здані в оренду) 21 274 32 689 

Разом 86 300 69 059 

5.6. Інші доходи та інші витрати 

Інші доходи представлені наступним чином: 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Дохід від відновлення корисності активів 6 935 

Дохід від неопераційної курсової різниці 17 227 - 

Інші доходи 347 1 167 

Разом 17 580 2 102 

 

Інші витрати представлені наступним чином: 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Втрати від зменшення корисності активів - 149 

Втрати від неопераційних курсових різниць - 92 807 

Уцінка необоротних активів - 417 

Списання необоротних активів 118 38 

Разом 118 93 411 

5.7. Фінансові витрати та доходи 

Інші фінансові доходи: 

  За 2021 рік За 2020 рік 

Проценти отримані - 1 

Інші доходи від фінансових операцій  6 235 

Разом 6 236 

Фінансові витрати складаються з процентних витрат за орендними зобов’язаннями та процентами по кредиту. 

  За 2021 рік  За 2020 рік  

Проценти по кредиту (АТ «Укрексімбанк») 7 479 8 725 

Фінансові витрати по орендованому майну  1 485 2 246 

Разом 8 964 10 971 

5.8. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці 

  
Рік, що закінчився 

31.12.2021 

Рік, що закінчився 

31.12.2020 

Заробітна плата, в тому числі у складі: 83 176 73 150 

Собівартості 59 306 45 965 

Адміністративних витрат 21 455 19 272 

Витрат на продаж 1 343 1 051 

Інші операційні 1 072 6 862 

Пенсійні витрати, в тому числі у складі: 17 791 15 235 

Собівартості 13 140 10 141 

Адміністративних витрат 4 109 3 626 

Витрат на продаж 304 236 

Інші операційні 238 1 232 

Разом 100 967 88 385 

Стан заборгованості по виплатам персоналу та пенсійними витратами: 

  Станом на 31.12.2021 Станом на 31.12.2020 

Заборгованість перед персоналом 4 755 3 879 

Заборгованість за пенсійними витратами 1 133 928 

Разом 5 888 4 807 

5.9.  Податок на прибуток 
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Змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VIII, встановлена 

базова ставка податку на прибуток в розмірі 18%, і є незмінною протягом 2021 р.  

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових 

різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового звітування та їхньою податковою 

базою. Компоненти витрат по податку на прибуток Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р, включають: 

 2021 рік  2020 рік 

Поточний податок (16 029)  (3 469) 

Зміни у відстрочених податках 2 075  2 077 

Витрати по податку на прибуток (13 954)  (1 392) 
 

 
 

 

 
 

 

Податковий ефект 

тимчасових різниць, які 
зменшують суму 

оподаткування 

Податковий ефект 

тимчасових різниць, 
які збільшують суму 

оподаткування 

Податковий ефект 

тимчасових різниць, 

які збільшують суму 
оподаткування через 

сукупний дохід 

Станом на 31.12.2021    

Балансова вартість основних засобів - - 86 278 

Резерв під ОКЗ 3 945 - - 

Резерв під знецінення запасів 207 - - 

Всього 4 152 - 86 278 

Загалом відстрочене податкове 

зобов’язання 
4 152 - -  

Відстрочене податкове зобов’язання через 

сукупний дохід 
- - 86 278 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Податковий ефект 

тимчасових різниць, які 
зменшують суму 

оподаткування 

Податковий ефект 

тимчасових різниць, 
які збільшують суму 

оподаткування 

Податковий ефект 

тимчасових різниць, 

які збільшують суму 
оподаткування через 

сукупний дохід 

Станом на 31.12.2020    

Переоцінка основних засобів - - 94 319 

Резерв під знецінення запасів 283 - - 

Резерв під ОКЗ 1 794 - - 

Всього 2 077 - 94 319  

Загалом відстрочене податкове 

зобов’язання 
2 077 - -  

Відстрочене податкове зобов’язання через 

сукупний дохід 
- - 94 319 
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5.10.Основні засоби 

Рух основних засобів за 2021 та 2020 роки був наступний: 

 

 
Земельні 

ділянки 

Будинки і 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Багаторічні 

насадження 

Інші 

основні 

засоби 

Активи права 

користування 

орендованими 

засобами 

Всього без 

інвестиційної 

нерухомості 

Інвестиційна 

нерухомість 
Всього 

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ            

на 01.01.2020 р. 1 048 32 675 415 454 10 038 6 329 43 2 957 - 468 544 2 096 470 640 

за 2020 р.              

Надходження - 120 2 750 17 509 155 - - 3 9931 24 527 131 24 658 

Переоцінка 725 42 411 755 491 - - - - - 798 627 4 580 803 207 

Вибуло  (115) (257) (5 158) (158) (608) (17) (560) - (6 873) - (6 873) 

на 31.12.2020 р. 1 658 74 949 1 168 537 27 389 5 876 26 2 397 3 993 1 284 825 6 807 1 291 632 

за 2021 р.              

Надходження - - 31 731 739 93 - - 554 33 117 - 33 117 

Вибуло  - - (659) - (1 175) (12) (1 426) (785) (4 057) - (4 057) 

на 31.12.2021 р. 1 658 74 949 1 199 609 28 128 4 794 14 971 3 762 1 313 885 6 807 1 320 692 

ЗНОС              

на 01.01.2020 р. - (20 338) (338 612) (8 000) (5 004) (14) (2 838) - (374 806) (1 872) (376 678) 

за 2020 р.              

Нараховано - (5 334) (40 051) (969) (681) (2) (75) (942) (48 054) (39) (48 093) 

Переоцінка - (21 022) (259 182) (9 271) - - - - (289 475) (101) (289 374) 

Вибуло  - 4 084 5 083 66 594 14 555 - 10 396 - 10 396 

на 31.12.2020 р. - (42 610) (632 762) (18 174) (5 091) (2) (2 358) (942) (701 939) (1 810) (703 749) 

за 2021 р.              

Нараховано - (1 703) (64 794) (2 288) (496) (14) (31) (1 258) (70 584) (214) (70 798) 

Вибуло  - - 552 - 1 174 2 1 427 725 3 880 - 3 880 

на 31.12.2021 р. - (44 313) (697 004) (20 462) (4 413) (14) (962) (1 475) (768 643) (2 024) (770 667) 

на 01.01.2020 р. 1 048 12 337 76 842 2 038 1 325 29 119 - 93 738 224 93 962 

на 01.01.2021 р. 1 658 32 339 535 775 9 215 785 24 39 3 051 582 886 4 997 587 883 

на 31.12.2021 р. 1 658 30 636 502 605 7 666 381 - 9 2 287 545 242 4 783 550 025 

                                                           
1 Станом на 01.01.2020 року Компанія обліковувала право на орендований актив у складі інших необоротних активів (ряд.1090 Звіту про фінансовий стан). 
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Станом на 31 грудня 2020 року Компанія провела переоцінку основних засобів, залучив незалежного оцінювача ПП 

«Аналітік». Були переоцінені групи основних засобів: 1) Земляні ділянки рахунок 101; 2) Будівлі, споруди рахунок 103; 

3) Машини та обладнання рахунок 104, крім Офісного обладнання; 4) Транспортні засоби рахунок 105. 

Первісна вартість повністю з амортизованих засобів на дату складання Балансу дорівнює 6 347 тис.грн. У заставі 

перебувають основні засоби під забезпечення позик – рухоме майно – виробниче обладнання балансовою вартістю 

416 589 тис.грн., нерухоме майно – комунікації балансовою вартістю 9 903 тис.грн, нерухоме майне балансовою 

вартістю 24 858 тис.грн. Передавати в заставу основні засоби для забезпечення отриманих позик і кредитів вимагає 

практика кредитування.  

5.11.Незавершені капітальні інвестиції 

Рух капітальних інвестицій представлений наступним чином: 

    Капітальні інвестиції Вартість запасів  Всього 

на 31.12.2020 р.   3 601 -  3 601 

за 2021 р.     
Надходження  34 027 97 34 124 

Вибуло   32 563 -  32 563 

на 31.12.2021 р.   5 065 97 5 162 

Капітальні інвестицій в будівництво та проектні роботи станом на 31.12.2021 р. складають 5 162 тис.грн. Новий об’єкт 

Компанія створювала протягом 2021 року, у 2022 році планується закінчення об’єкту та введення його в експлуатацію.  

5.12.Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за 2021 та 2020 роки був наступним: 

  Торговельні марки Ліцензії Всього 

Первісна вартість     

на  01.01.2020 205 4 209 

на  31.12.2020 205 4 209 

на  31.12.2021 205 4 209 

    

Накопичений знос    

на 01.01.2020 100 4 104 

знос за період 17 - 17 

на 31.12.2020 117 4 121 

знос за період 17 - 17 

на  31.12.2021 134 4 138 

Залишкова вартість    

на  01.01.2020 105 - 105 

на  31.12.2020 88 - 88 

на  31.12.2021 71 - 71 

5.13.Довгострокові фінансові інвестиції 

Частка ТОВ "Мегатекс" у статутному капіталі підприємства-резидента ТОВ "Енергомеханічна дільниця" (код ЄДРПОУ 

32265002), сфера діяльності 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний); 23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон; 43.21 Електромонтажні 

роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування) у розмірі 50%, що дорівнює 180 

тис.грн. на дату реєстрації. 

Протягом 2021 року частка участі Компанії у статутному капіталі підприємства збільшилася на 701 тис.грн. Вищевказані 

корпоративні права обліковуються за методом участі у капіталі, ТОВ «Мегатекс» не здійснює контроль над даним 

підприємством.  

5.14.Оренда 

З метою визначення орендних зобов’язань відповідно до положень стандарту МСФЗ (IFRS) 16, Компанією як Орендарем 

застосовано ставку запозичення за середньою ринковою вартістю кредитів за даними НБУ на дату договорів оренди. 

Нижче представлена балансова вартість визнаних активів (нерухомість, обладнання та автомобілі) в формі права 

користування та її зміни протягом періоду: 
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  2021 2020 

Початок періоду 3 993 3 449 

Приріст (231) 544 

На кінець періоду 3 762 3 993 

 

  2021 2020 

Довгострокові зобов’язання з оренди 1 511 2 143 

Короткострокові зобов’язання з оренди 1 069 1 115 

На кінець періоду 2 580 3 258 

Аналіз строків погашення зобов’язань з оренди поданий у Примітці 6.3.  

Нижче представлені суми, визнані у складі прибутку або збитку: 

  2021 2020 

Витрати по амортизації активів у формі права власності 1 258 2 916 

Процентні витрати по зобов'язанням з оренди 449 988 

Разом 1 707 3 904 

5.15.Запаси 

Інформація щодо змін у складі товарно-матеріальних запасів:  

  на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Сировина й матеріали 49 811 51 693 

Готова продукція 35 421 29 503 

Товари 399 403 

Запасні частини 11 478 13 612 

Напівфабрикати 163 408 97 404 

Пальне 327 247 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 450 367 

Будівельні матеріали 4 094 4 085 

Матеріали передані в виробництво 1033 438 

Інші 8 245 7 946 

Разом 274 666 205 698 

Вартість запасів зменшена на суму резерву на знецінення запасів розрахованого відповідно до облікової політики, що 

враховує статистичні дані про старіння запасів. Сума визнаного резерву на знецінення запасів станом на 31.12.2021 року 

становить – 1 150 тис.грн. (станом на 31.12.2020 року – 1 573 тис.грн.) 

Станом на 1 січня 2021 року та на 31 грудня 2021 року Компанія не має запасів, переданих як застава для гарантії 

виконання зобов’язань. 

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

Дебіторська заборгованість покупців має наступний вид: 

  на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість вітчизняних покупців за товари та послуги 87 713 68 721 

Дебіторська заборгованість іноземних покупців за товари та послуги  98 975 47 707 

Резерв очікуваних кредитних збитків (21 920) (9 968) 

Разом: 164 768 106 460 

У складі резерву під очікувані кредитні збитки за основною діяльністю 2021 року відбулися такі зміни: 

 за 2021 рік 

На початок року (9 968) 

Списання/використання резерву 1 

Відрахування до резерву (11 953) 

На кінець року (21 920) 

Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю за кредитною якістю станом на 

31.10.2021р. 
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 Класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення відповідно до умов договорів, грн. 

 
НЕПРОСТРОЧЕНА 

заборгованість  

ПРОСТРОЧЕНА заборгованість, терміни прострочення 

   
0-60 

днів 

60-90 

днів 

90-120 

днів 

більше 120 

днів 

більше 360 

днів 
Разом 

Разом по торгівельній заборгованості 160 509 5 327 2 2 312 7 170 11 368 186 688 
Коефіцієнт очікуваних кредитних 

збитків 
0,50% 

5,00

% 
50% 100,00% 100,00% 100,00% х 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки 
803 266 1 2 312 7 170 11 368 21 920 

 

Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю за кредитною якістю станом на 

31.10.2020р. 

 Класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення відповідно до умов договорів, грн. 

 
НЕПРОСТРОЧЕНА 

заборгованість  

ПРОСТРОЧЕНА заборгованість, терміни прострочення 

   
0-60 

днів 

60-90 

днів 

90-120 

днів 

більше 120 

днів 

більше 360 

днів 
Разом 

Разом по торгівельній заборгованості 102 231 4 287 1 335 669 664 7 242 116 428 
Коефіцієнт очікуваних кредитних 

збитків 
0,50% 

5,00

% 
50% 100,00% 100,00% 100,00% х 

Резерв під очікувані кредитні 

збитки 
511 214 668 669 664 7 242 9 968 

5.17.Дебіторська заборгованість за виданими авансами, за розрахунками з бюджетом та інша заборгованість 

Попередні оплати та інша дебіторська заборгованість має наступний вид 

  на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Попередні оплати постачальникам  за товари та послуги 186 202 291 343 

Розрахунки з бюджетом 4 3 

Інша поточна дебіторська заборгованість 526 288 

Всього попередні оплати та інша дебіторська заборгованість: 186 732 291 634 

Всі прострочені суми, за якими не створено резервів під очікувані кредитні збитки, вважаються такими, що будуть 

повернуті протягом року. Вся дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 

деномінована в гривнях та іноземній валюті (долар, євро). 

5.18.Гроші та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня 2021 року та на 1 січня 2021 року грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в гривнях та 

іноземній валюті (долар, євро). Усі кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках банків та у касі: 

  Валюта на 31.12.2021 р. на 31.12.2020 р. 

Гроші на банківських рахунках в національній валюті  

АТ Укрексімбанк грн 24 3 185 

АТ Укргазбанк грн 2 956 - 

АТ Альфа Банк грн 16 16 

Держказначейство України (СЕА ПДВ) грн 3 428 2 581 

Гроші на банківських рахунках в іноземній валюті  

АТ Укрексімбанк EUR 8 14 464 

АТ Укрексімбанк USD 10 2 538 

АТ Укргазбанк EUR 7 858 - 

АТ Укргазбанк USD 1 567 - 

Разом   15 867 22 784 

Інші надходження та витрачання грошових коштів Компанії, відображені у Звіті про рух грошових коштів (за прямим 

методом) включають:  

Інші надходження операційної діяльності 



ТОВ «Мегатекс» 
Примітки до фінансової звітності за МСФЗ – 31 грудня 2021 року 
Всі суми в таблицях наведені у тисячах гривень 
 

41 

  Валюта Сума на 31.12.2021 р. Сума на 31.12.2020 р. 

Повернення невикористаних підзвітних сум грн - 5 

Повернення сум згідно виконавчого листа грн 3 12 

Разом   3 17 

Інші витрачання операційної діяльності 

  Валюта Сума на 31.12.2021 р. Сума на 31.12.2020 р. 

Витрати на погашення штрафних санкцій грн - 61 

Витрати на РКО грн 1 159 853 

Судові збори грн 393 - 

Разом   1 552 914 

Інші надходження фінансової діяльності за 2020 рік представляють собою рух коштів внаслідок повернення від третіх 

осіб поворотної фінансової допомоги. 

5.19.Інші оборотні активи 

Інші оборотні активи включають в собі податковий кредит за накладними, що не включені до податкової декларації з 

ПДВ. 

5.20.Зареєстрований (пайовий) капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал Компанії станом на 31.12.2021 року та на 01.01.2021 року становить 364 242 тис грн. 

Власником істотної частки статутного капіталу Компанії станом на 31 грудня 2021 року є фірма GARBONI LTD 

(Великобританія) з долею володіння 97,57 %. Змін за 2021 рік статутному капіталі не відбувалося. 

5.21.Капітал у дооцінках 

Станом на 31.12.2020 року Компанією була проведена дооцінка основних засобів та інвестиційної нерухомості на суму 

531 816 тис грн. (Прим. 5.10). На суму дооцінки було нараховане відстрочене податкове зобов’язання у розмірі 94 319 тис 

грн. Станом на 01.01.2021 року капітал у дооцінках становить 437 497 тис.грн. В 2021 році були списані основні засоби 

на суму 107 тис грн., а також була перерахована сума відстрочених податкових зобов’язань, які станом на 31.12.2021 

становлять 86 278 тис грн. Таким чином, на кінець 2021 року капітал у дооцінках становить 445 432 тис. грн. 

5.22.Кредити банків 

Станом на 31.12.2021 року кредити банків представлені наступним чином: 

АБ Укргазбанк 
Валюта 

кредиту 
Рік погашення % ставка 

на 31.12.2021 

грн. 

невідновлювальна кредитна лінія по договору 

№611/2021/ХмОД-КБ-ГКД от 02.09.2022 
EUR 2024 4,5 змінювана 115 770 

відновлювальна кредитна лінія по договору 

№611/2021/ХмОД-КБ-ГКД от 02.09.2022 
EUR 2022 4,5 фіксована 30 923 

Всього позикових коштів    146 693 

Станом на 31.12.2020 року кредити Компанії представлені наступним чином: 

АТ Укрексімбанк 
Валюта 

кредиту 
Рік погашення % ставка 

на 31.12.2020 

грн. 

№ 5111К4 от 10.08.2011г. поточний позиковий EUR 2021 5,55 66 496 

№ 5113К8 от 02.12.2013г. поточний позиковий EUR 2021 5,55 95 400 

Всього позикових коштів    161 896 
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 31.12.2021 31.12.2020 

Довгострокові кредити банків 84 848 - 

Всього довгострокових кредитів банків  84 848 - 

Короткострокові кредити банків 30 923 161 896 

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків 30 922 - 

Зобов’язання за відсотками  572- 824- 

Всього поточних позикових коштів 62 417 162 720 

Всього позикових коштів 147 265 162 720 

5.23.Інші довгострокові зобов’язання 

Інші довгострокові зобов’язання станом  на 01.01.2021 та на 31.12.2021 року представлена наступним чином: 

Кредитор 
Вид 

зобов'язань 
№ договору на 31.12.2021 р. на 31.12.2020 р. 

GARBONI LTD 

обладнання 

(довгострокова 

заборгованість) 

Контракт № 1605 від 

06.04.2015 р.  
- 3 065 

GARBONI LTD 

обладнання 

(довгострокова 

заборгованість) 

Контракт № 1606 від 

02.06.2015 р.  
- 6 941 

Інша довгострокова заборгованість з оренди обладнання 1 511 2 143 

Усього  Х Х 1 511 12 149 

Заборгованість за кредитними договорами виплачується у повному обсязі у встановлені умовами договорів строки. 

5.24.Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена наступним чином: 

  31.12.2021 31.12.2020 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед вітчизняними 

постачальниками 
79 271 117 602 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед іноземними 

постачальниками 
17 689 5 576 

Разом 96 960 123 178 

5.25.Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами та інша кредиторська заборгованість 

Попередні оплати та інша кредиторська заборгованість включає в себе: 

  на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Попередні оплати  вітчизняних покупців за товари та послуги 2 203 4 

Попередні оплати  іноземних покупців за товари та послуги 724 783 

Розрахунки з оплати праці 4 755 3 879 

Розрахунки за соціальним страхуванням 1 133 928 

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 11 939 13 197 

     ПДФО 951 796 

     ПДВ 8 543 11 129 

     Податок на прибуток 2 325 1 167 

     Інші податки та збори 120 105 

Інші поточні зобов'язання: 22 219 15 399 

    Заборгованість за отриманими фінансовими допомогами 21 500 14 500 

     Інші зобов’язання 719 899 

Разом: 42 973 34 190 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2021 р.: 
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Найменування 

контрагенту/банку 

Всього 

заборгованіс

ть, тис. грн. 

Предмет 

заборгованості/ціль

ове призначення 

Дата 

виникнення 

Дата 

погашення 
№ договору 

GARBONI LTD 5 936 

купівля подвійного 

модуля формування 

АКБ Inbatec 

2015р. до 31.12.2022 
Контракт 1605 

від 06.04.15 р. 

GARBONI LTD 7 266 

купівля камер 

дозрівання 

свинцевих пластин 

2015 р. до 31.12.2022 
Контракт 1606 

від 02.06.16 р. 

Зобов’язання  по 

договорам  оренди  
1 068 - - - - 

Разом 14 270 - - - - 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2020 р.: 

Найменування 

контрагенту/банку 

Всього 

заборгованіс

ть, тис. грн. 

Предмет 

заборгованості/цільо

ве призначення 

Дата 

виникне

ння 

Дата 

погашення 
№ договору 

ENGEL Austria GmbH 7 146 за обладнання 2017р. 
до 

31.12.2021 

Контракт № V 

85901/EUA/2017/0

1 від 25.07.2017 р. 

GARBONI LTD 2 716 

купівля подвійного 

модуля формування 

АКБ Inbatec 

2015р. 
до 

30.06.2021 

Контракт 1605 від 

06.04.15 р. 

Заборгованість по 

договорам оренди  
1 115 - - - - 

Разом 10 977 - - - - 

Уся кредиторська заборгованість деномінована у гривнях та іноземній валюті. Балансова вартість кредиторської 

заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської  заборгованості приблизно дорівнює її справедливій 

вартості. 

5.26. Поточні забезпечення 

Сума, що визнана в якості резерву, відображає найкращу розрахункову оцінку витрат, які необхідні на кінець звітного 

періоду для врегулювання існуючого зобов’язання. Загальна сума резерву із забезпечення витрат складається: 

- з обов’язкових виплат, передбачених КЗпП, таких як оплата днів щорічної відпустки, компенсації днів 

невикористаної відпустки при звільненні.  

Забезпечення на виплату відпусток створюється щорічно станом на 31 грудня на підставі даних про середньоденний 

заробіток працівників та кількості невідпрацьованих днів відпустки відповідно до методики розрахунку, що встановлена 

українським законодавством. Середньоденний заробіток розраховується виходячи із середньої кількості календарних 

днів за рік з урахуванням свят. Зобов’язання щодо виплати річної премії являє собою поточну вартість зобов’язання за 

виплатою на звітну дату. 

Інформація щодо виду та змін забезпечень:  

  Забезпечення витрат на відпустки 

Баланс на 31.12.2020 8 890 

Нарахування за рік 9 228 

Використано протягом року (6 221) 

Баланс на 31.12.2021 11 897 

6. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ  ІНФОРМАЦІЇ 

6.1. Операції з пов’язаними сторонами 

Відповідно до визначення МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" під пов'язаними сторонами 

Компанії, розуміються наступні контрагенти: 

(a) підприємства, які прямо або побічно, через один або декілька посередників контролюють компанію, 

контролюються Компанією, або разом з Компанією перебувають під загальним контролем (включаючи 

холдингові й дочірні Компанії, а також родинні дочірні Компанії); 
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(b) асоційовані Компанії – підприємства, на діяльність яких Компанія значно впливає і які, не є дочірніми Компанії 

або спільними підприємствами інвестора; 

(c) приватні особи, які прямо або побічно володіють пакетом акцій із правом голосу й мають можливість значно 

впливати на діяльність Компанії, а також кожної, хто впливає або перебуває під впливом такої особи при 

веденні операцій з Компанією;  

(d) ключовий управлінський персонал Компанії, тобто ті особи, які вповноважені й відповідальні за здійснення 

планування, керування й контролю над діяльністю Компанії, у тому числі директор Компанії, а також його 

найближчі родичі; 

(e) підприємства, право голосу в яких належить прямо або побічно будь-якій особі, описаній в п. п. (c) або (d), або 

особі, на яку такі особи значно впливають. До них відносяться підприємства, що належать директорам або 

основним акціонерам Компанії, і підприємства, які мають спільного з Компанією, що звітує ключового члена 

керуючого органу; 

(f) пенсійні фонди, що діють в інтересах співробітників Компанії.  

У відношенні кожної можливої операції зі зв'язаною стороною до уваги приймалась сутність операції, а не тільки її 

правова форма. Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не мали б місця між сторонніми Компаніями. Також 

можуть відрізнятися умови й суми транзакцій у порівнянні з аналогічними операціями між непов'язаними сторонами. 

Залишки в розрахунках між Компанією та пов’язаними сторонами на звітну дату представлені нижче: 

  
Заборгованість пов'язаних сторін, 

тис грн 

Заборгованість перед пов'язаними 

сторонами, тис грн 

 2021 рік 2020 рік 2021 рік 2020 рік 

За договорами реалізації: 93 133 33 334 706 783 

За договорами поставки: 179 692 283 561 68 512 109 456 

За договорами надання фінансових 

допомог: 
- - 21 500 14 500 

За договором оренди: - - 31 53 

ВСЬОГО 272 825 316 895 90 749 124 792 

     

Інформація про операції з пов’язаними сторонами Компанії представлена нижче: 

Продажі пов'язаним 

сторонам, тис. грн. 

Покупки у пов'язаних 

сторін, тис. грн. 

Отримана фінансова 

допомога від пов’язаних 

осіб 

Переведення боргу у 

статутний капітал 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

795 834 632 953 520 861 385 447 7 000 9 500 - 283 277 

Заборгованості є поточними. В угодах між Сторонами відсутні особливі умови, забезпечення та відшкодування 

внаслідок непогашення зобов’язань, надання чи отримання будь-яких гарантій.  

Ключовий управлінський персонал представлений 10 особами. Характер відносин – відносини контролю. Загальна сума 

компенсації ключовому управлінському персоналу Компанії (включаючи ЄСВ) за 2021 рік склала 11 072 тис. грн. (за 

2020 рік -  8 865 тис.грн.) 

6.2. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Компанія здійснює аналіз фінансових інструментів, визнаних за справедливою вартістю, у розрізі таких категорій 

ієрархії: 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі котирувань цін на активних ринках для 

ідентичних активів або зобов'язань - рівень 1; 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі відмінних від котирувань цін, включених до 

Рівню 1, вихідних даних, що спостерігаються для активу або зобов'язання безпосередньо (ціни) або 

опосередковано (похідні від цін) - рівень 2; 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на основі вихідних даних для активу або зобов'язання, не 

заснованих на спостережуваних ринкових даних (вихідні дані, що не спостерігаються на ринку) - рівень 3. 

Згідно МСФЗ (IFRS) 7.29 розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів не вимагається:  

 якщо балансова вартість є обґрунтованим наближенням до справедливої вартості (наприклад, короткострокова 

торгова дебіторська і кредиторська заборгованість);  
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 щодо договору, що містить умову дискреційного участі (як описано в МСФЗ (IFRS) 4), якщо справедлива вартість 

цієї умови не може бути надійно оцінена;  

 щодо зобов'язання по оренді. 

Станом на звітні дати Компанія не має фінансових активів, які могли б бути віднесені до категорій «Фінансові активи, 

що переоцінюються за СС через прибуток або збиток», «Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю 

через інший сукупний дохід з подальшою рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти)», 

«Фінансові активи, класифіковані за рішенням організації як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід без подальшої рекласифікації накопичених прибутків і збитків при припиненні визнання (пайові інструменти)» та 

«Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток». 

6.3. Управління ризиками 

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кредити та позики, поточну кредиторську заборгованість за товари, 

роботи, послуги та іншу кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування 

операцій Компанії. До складу основних фінансових активів Компанії входять дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності.  

Компанія схильна до кредитного ризику, ризику ліквідності та валютного ризику.  Керівництво Компанії контролює 

процес управління цими ризиками. Функція управління ризиками у Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків 

(кредитного, валютного, ризику ліквідності), ринкових, цінових, а також операційних та юридичних ризиків. 

Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх 

процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 

Кредитний ризик  

Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить 

фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в 

результаті реалізації Компанією продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких 

виникають фінансові активи. Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Компанія, показана нижче за 

категоріями фінансових активів:  

  31.12.2021 31.12.2020 

Гроші та їх еквіваленти (Прим. 5.18) 15 867 22 784 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Прим. 5.16) 164 768 106 460 

Загальна сума кредитного ризику балансових фін активів 180 635 129 244 

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями, здійснюється Компанією відповідно до політики, процедурам 

і системам контролю, встановленими щодо управління кредитним ризиком, пов'язаним з покупцями.  

Керівництво Компанії вважає доцільним надавати у фінансовій інформації дані про строки заборгованості та іншу 

інформацію про кредитний ризик. Цю інформацію подано у Примітці 5.16. 

Валютний ризик 

Відповідно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і є 

монетарними за характером; ризики, пов’язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, 

переважно, по нефункціональним валютам, в яких Компанія має фінансові інструменти.  

У таблиці надані монетарні фінансові активи і зобов’язання Компанії за балансовою вартістю станом на звітну дату. 

31.12.2021 UAH Євро USD Разом 

Фінансові активи         
ДЗ за товари, роботи, послуги (Прим.5.16) 65 793 91 676 7 299 164 768 

Грошові кошти (Прим. 5.18) 6 424 7 866 1 577 15 867 

Разом 72 217 99 542 8 876 180 635 

Фінансові зобов’язання         
Заборгованість за орендою (Прим 5.14) 2 580 - - 2 580 

КЗ за товари, роботи, послуги (Прим. 5.24) 79 271 14 163 3 526 96 960 

Короткострокові кредити банків (Прим 5.22) - 61 845 - 61 845 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями, Garboni (п. 5.25) 
- - 13 202 13 202 

Попередні оплати та  інша поточна КЗ  (Прим.5.25) 42 249 706 18 42 973 

Разом 124 100 76 714 16 746 217 560 

Чиста позиція (51 883) 22 828 (7 870) (36 925) 
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31.12.2020 UAH Євро USD Разом 

Фінансові активи         
ДЗ за товари, роботи, послуги (Прим.5.16) 58 753 43 799 3 908 106 460 

Грошові кошти (Прим. 5.18) 5 782 14 464 2 538 22 784 

Разом 64 535 58 263 6 446 129 244 

Фінансові зобов’язання         
Заборгованість за орендою (Прим 5.14) 3 258 - - 3 258 

КЗ за товари, роботи, послуги (Прим. 5.24) 117 602 2 002 3 574 123 178 

Довгострокові зобов’язання по дог Garboni (Прим 5.23) - - 10 006 10 006 

Короткострокові кредити банків (Прим 5.22) - 161 896 - 161 896 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями, Engel (Прим. 5.25) 
- 7 146 - 7 146 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями, Garboni (Прим. 5.25) 
- - 2 716 2 716 

Попередні оплати та інша поточна КЗ  (Прим.5.25) 33 407 783 - 34 190 

Разом 154 267 171 827 16 296 342 390 

Чиста позиція (89 732) (113 564) (9 850) (213 146) 

Нижче відображено чутливість прибутку Компанії до оподаткування та капіталу до можливої помірної зміни обмінного 

курсу, при незмінних інших складових: 

Вплив на прибуток до оподаткування і капітал 

 

За 2021 рік, дол. США  За 2020 рік, дол. США 

Збільшення валютного курсу на 5%  (394) (492) 

Зменшення валютного курсу на 5%  394 492 

Вплив на прибуток до оподаткування і капітал 

 

За 2021 рік, євро За 2020 рік, євро 

Збільшення валютного курсу на 5%  1 141 (5 678) 

Зменшення валютного курсу на 5%                 (1 141)                  5 678 

Ризик ліквідності 

Ризик втрати ліквідності являє собою ризик того, що Компанія не зможе оплатити свої зобов'язання при настанні строку 

їх погашення. Компанія здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент 

планування поточної ліквідності. Метою Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю 

фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, банківських кредитів, 

фінансової оренди.  

Компанія проаналізувала концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і прийшла до висновку, що 

вона є низькою. Компанія має доступ до джерел фінансування в достатньому обсязі, а терміни погашення 

заборгованості, що підлягає виплаті протягом 12 місяців, за домовленістю з поточними кредиторами можуть бути 

перенесені на більш пізні дати.  

Суми у таблиці аналізу за строками – це  грошові потоки за угодами станом на 31.12.2021 р.: 

  До 6 місяців 6-12 місяців 
Більше 1 

року 
Всього 

Зобов’язання      
Заборгованість за орендою (Прим 5.14) 535 534 1 511 2 580 

КЗ за товари, роботи, послуги (Прим. 5.24) 96 960 - - 96 960 

Інша поточна кредиторська заборгованість (П.5.25) 28 473 14 500 - 42 973 

Короткострокові кредити банків (Прим.5.22) 28 259 33 586 - 61 845 

Довгострокові кредити банків (Прим.5.22) - - 84 848 84 848 

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями, Garboni (п. 5.25) 
2 455 10 747 - 13 202 

Всього майбутніх платежів 156 682 59 367 86 359 302 408 

Операційний та юридичний ризики.  

Операційний та юридичний ризики включають: 

 ризик персоналу, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Компанії (людським фактором), включаючи 

допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою 

кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або 

конфіденційної інформації та інше; 
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 інформаційно-технологічний ризик, пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та 

процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або 

технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності 

даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше; 

 правовий ризик, пов'язаний з недотриманням Компанією вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також з 

недостатньою правовою захищеністю установи або з правовими помилками, яких припускається установа при 

провадженні діяльності. 

Чутливість Компанії до операційного ризику є низькою, оскільки розподіл обов’язків в Компанії направлений на 

зменшення можливостей, які дають змогу будь-якій особі обіймати посаду, що дозволяє їй робити та приховувати 

помилки або шахрайські дії у звичайному ході виконання своїх обов’язків, розроблена досконала система внутрішнього 

фінансового моніторингу. Працівники регулярно проходять ознайомлення із законодавством України.  

Системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які використовує Компанія, запобігають втратам, крадіжкам, 

несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації та забезпечують архівацію даних  

та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день, а також забезпечують дублювання роботи всіх 

систем та елементів для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких 

обставин. 

6.4. Управління капіталом 

Компанія здійснює керування капіталом для досягнення наступних цілей: 

 зберегти здатність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб вона й надалі забезпечувала дохід для 

учасників Компанії й виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учаснику Компанії, завдяки визначенню цін на продукцію й  послуги Компанії, 

відповідних до рівня ризику. 

Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури 

капіталу. Компанія проводить аналіз капіталу застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, який розраховується як 

сума чистих зобов’язань поділена на загальну суму капіталу та чистих зобов’язань. До чистих зобов’язань Компанії 

включаються торгова та інша кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та короткострокових 

депозитів: 

 31.12.2021 31.12.2020 

Поточні зобов’язання 227 945 339 131 

Довгострокові зобов’язання 86 359 12 149 

Мінус грошові кошти та короткострокові депозити  15 867 22 784 

Чистий борг 298 437 328 496 

Власний капітал (Чисті активи) 801 848 774 902 

Коефіцієнт платоспроможності 0,37 0,42 

Фінансові показників Компанії за 2021 рік характеризуються наступним чином: 

Розрахунок фінансових показників За 2021 рік  За 2020 рік 

Прибуток (збиток) до оподаткування 18 904 16 157 

Фінансові витрати за відсотками 8 964 10 971 

EBIT (прибуток(збиток) до вирахування податків та витрат на 

відсотки) 
27 868 27 128 

Амортизація ОЗ та нематеріальних активів 70 814 47 185 

EBITDA (прибуток (збиток) до вирахування податків, витрат на 

відсотки та амортизації) 
98 682 74 313 

Чистий борг на кінець року 298 437 328 496 

Чисті зобов’язання на кінець року/ EBITDA 3,02 4,42 

Під терміном EBITDA мається на увазі аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за 

відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. Протягом звітних періодів у підходах до управління 

капіталом змін не відбувалось. 

Для досягнення мети управління капіталом, серед іншого, має забезпечуватись виконання всіх договірних умов за 

процентними кредитами та позиками, які визначають вимоги щодо структури капіталу. Невиконання договірних умов 
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дає банку право вимагати негайного повернення кредитів і позик. У поточному періоді договірні умови за процентними 

кредитами та позиками не порушувалися. 

6.5. Умовні та інші зобов’язання 

Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство часто змінюється. Суперечливі 

положення тлумачаться по-різному. Керівництво вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим і нараховує 

відповідні резерви на податок на прибуток та інші податки на підставі цього припущення. Однак неможливо 

гарантувати, що податкові органи не оскаржать нараховані суми. 

Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцій та діяльності Компанії можуть 

відрізнятися від тлумачення керівництва. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму 

тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Це передбачає 

дотримання вказівок Вищого арбітражного суду за справами про ухилення від оподаткування шляхом перевірки 

сутності та комерційних підстав операцій, а не лише їх юридичної форми.  

Ці фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у 

відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових перевірок. 

Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувались, можуть бути оскаржені у 

майбутньому. У результаті можуть бути нараховані додаткові суми податків, штрафів та пені. 

Податкові та митні органи мають право здійснювати донарахування, стягувати пеню та інші податкові зобов’язання 

протягом трьох років після закінчення податкового періоду. За певних обставин перевірка може стосуватися довших 

періодів. 

6.6. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає, щоб організації розкривали у своїй фінансовій звітності інформацію про стандарти, які були 

випущені, але ще не вступили в силу, а також відому або обґрунтовану інформацію, що дозволяє користувачам оцінити 

можливий вплив застосування цих МСФЗ на фінансову звітність організації. 

Інформація наводиться нижче. 

Нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу 

на дату випуску фінансової звітності Компанії 

Дата набрання 

чинності 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти"  

Новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування розглядає питання визнання 

і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він 

замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. 

1 січня 2023 року 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як короткострокових або 

довгострокових» 

Пояснюються вимоги щодо класифікації зобов'язань як короткострокових так і 

довгострокових. 

1 січня 2023 року 

(перенесено з 1 січня 

2022 року) 

Поправки до МСФЗ (IAS) 8 - "Визначення бухгалтерських оцінок" 

У поправках роз'яснюється відмінність між змінами у бухгалтерських оцінках і змінами в 

обліковій політиці і виправленням помилок. Крім того, в документі роз'яснюється, як 

організації використовують методи виміру і початкові дані для розробки бухгалтерських 

оцінок. 

1 січня 2023 року 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і Практичних рекомендацій № 2 по застосуванню МСФЗ - 

"Розкриття інформації про облікову політику" 

Доповнені інструкцією та прикладами, що допомагають організаціям застосовувати 

судження про суттєвість при розкритті інформації про облікову політику. 

1 січня 2023 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальні основи» 

Мета даних поправок - замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової 

звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальні основи подання 

фінансових звітів», випущені в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги 

стандарту. 

1 січня 2022 року 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за 

призначенням» 

1 січня 2022 року 




