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АТ "ЗЗБК ім. Ковальської1'

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА СКЛАДАННЯ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ

Нижченаведена заява, яку необхідно розглядати разом з описом обов'язків незалежного аудитора, що містяться у 
наведеному вище Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності управлінського 
персоналу Акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської" (далі-"Компанія") 
і зазначеного незалежного аудитора, стосовно фінансової звітності Компанії.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати, 
зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до 
фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартв фінансової звітності ("МСФЗ").

У процесі підготовки фінансової звітності управлінський персонал Компанії відповідає за:

Вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;
Дотримання відповідних МСФЗ й розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансовоїзвітності; 
Підготовку фінансовоїзвітності виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність 
у найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.

Управлінський персонал також несе відповідальність за:

Розробку, впровадження й забезпечення функціонування ефективної й надійної системи внутрішнього 
контролю;
Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім 
ступенем точності інформацію про фінансовий стан Компанії та забезпечити відповідність фінансової 
звітності вимогам МСФЗ;
Вживання заходів, у межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Компанії; 
Запобігання й виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

Фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2020 року була затверджена її управлінським персоналом 
23 квітня 2021 року.
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АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської11

Підприємство: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ"
Територія: м.Київ
Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Виготовлення виробів із бетону для будівництва
Середня кількість працівників : 757
Адреса, телефон: вулиця Будіндустрії, буд.7, м. Київ. 01013
Одиниця виміру: тис.грн без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

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

Дата (рік місяць число) 
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

V

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
на 31 грудня 2020 року ________

Фо р ма № 1 Ко д за ДКУД | 1801001 |

АКТИВ Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 179 66
первісна вартість 1001 613 679
накопичена амортизація 1002 (434) (613)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби: 1010 340 596 379 449

первісна вартість 1011 520 913 607 952
знос 1012 (180 317) (228 503)

Інвестиційна нерухомість 1015 379 801 387 611
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 409 649 423 005
знос інвестиційноїнерухомості 1017 (29 848) (35 394)

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 436 913 -
інші фінансові інвестиції 1035 1 268 -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 450 775
Відстрочені податкові активи 1045 1 645 6 111
Інші необоротні активи 1090 - 84 840
Усього за розділом І 1095 1160 852 858 852

II. Оборотні активи
Запаси 1100 1 213 416 859 169

виробничі запаси 1101 61 789 78 721
незавершене виробництво 1002 1 129 233 767 050
готова продукція 1003 22 247 13 268
товари 1104 147 130

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 815 026 876 386
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 15 359 ЗО 726
з бюджетом 1135 10 995 862

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 1145 - 291 642
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31 697 148 904
Поточні фінансові інвестиції 1160 51 314 -
Гро ші та їх еквіваленти 1165 87 004 99 242
Готівка 1166 1 190 231
Рахунки в банках 1167 85 814 99 011
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 2 842 3 957
Усього за розділом II 1195 2 227 653 2 310 888
III. Необоротні активи,утримувані для продажу, та групи 

вибуття 1200 - -

Баланс 1300 3 388 505 3169 740

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської'

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 583 4 583
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 13 053 13 053
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 246 815 154 904
Усього за розділом І 1495 264 451 172 540

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 757 000 630 000
Усього за розділом II 1595 757 000 630 000

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 386 066 414 095
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 100 000 40 000
товари, роботи послуги 1615 289 342 251 700
розрахунки з бюджетом 1620 3 524 1 172
розрахунки зі страхуванням 1625 1 281 -
розрахунки з оплати праці 1630 5 780 109
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними аванси 1635 1 494 008 1 019 266
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640

Поточні забезпечення 1660 7 305 7 680
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 79 748 633 178
Усього за розділом III 1695 2 367 054 2 367 200

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу,та групами вибуття 1700 - -

Баланс 1900 3 388 505 3169 740

Головний

Керівник Гвоздарьов Євген Борисович

Стоянов Денис Іванович

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять Ті невід'ємну частину.
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АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської'

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
Підприємство: КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ

КОДИ

2021 І 01 І 01

05523398

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
(ЗВІТ ПРО СУКУПНИ Й ДОХІД) 

за 2020 рік
Фо р ма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізаціїпродукції(товарів, робіт, послуги) 2000 1 912 864 1 388 762
Собівартість реалізованої продукціі(товарів, робіт, послуг) 2050 (1 754 799) ( 1 183 546)
Валовий:

прибуток 2090 158 065 205 216

Інші операційні до ходи 2120 295 977 529 345
Адміністративні витрати 2130 (86 145) (85 260)
Витрати на збут 2150 (155 465) (209 090)
Інші операційні витрати 2180 (171 330) (360 740)
Фіна нсовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 41 102 79 471

збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 45 000 -
Інші фінансові доходи 2220 4 839 8 328
Інші доходи 2240 363 15 982
Фінансові витрати 2250 (103 751) (74 549)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (83 930) (1 812)
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 - 27 420
збиток 2295 (96 377) -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4 466 (4 936)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:

Прибуток 2350 - 22 484

збиток 2355 (91 911) -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Доо цінка (у ці нка) фі нансових і нстру менті в 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного до ходу асоційований та спільних 
підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 і 2460) 2465 (91911) 22 484

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської'

Ш. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЩЙНИХВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 504 828 1 374 211
Витрати на оплату праці 2505 163 259 150 863
Відрахування на соціальні заходи 2510 35 313 32 435
Амортизація 2515 60 954 58 651
Інші операційні витрати 2520 403 385 222 476
Разом 2550 2 167 739 1838 636

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простихакцій 2600
Скоригована середньорічна кількістьпростихакцій 2605
Чистий прибуток(збиток) на одну посту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Частина IV. Розрахунок показників прибутковості акцій не заповнюється тому, що акції Компанії не продаються та не 
купуються на фондових біржах. Детальна інформація подана в Примітці 17.

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
5



АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської'

Підппиемство- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
Д Р КОНСТРУКЦІЙ ІМ, СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ

КОДИ
2021 І 01 І 01

05523398

ЗВГГ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2020 рік

Форма № 3 КодзаДКУД | 1801004 |

Стаття Код 
рядка

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 1 273 879 2 752 832
Цільового фінансування ЗОЮ 89 83
Надходження авансів від по купців і замовників 3015 1 305 178 859 308
Надходження від повернення авансів 3020 5 335 4 472
Інші надходження 3095 99 210 6 014
Витрачання на оплату: 
Говарів(робіт, послуг) 3100 (1 514 941) (2 165 537)
Праці 3105 (133 136) (136 314)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (35 701) (38 722)
Зо бо в'язань з податків і збо рі в 3115 (169 104) (76 365)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 - -
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (125 941) (23 310)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (43 163) (53 055)
Витрачання на оплату авансів 3135 (459 339) (1019 120)
Витрачання на оплату: повернення авансів 3140 (429 141) (34 367)
Інші витрачання 3190 (150 519) (32 278)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (208189) 120 006
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Н а дхо дження ві д р еа лізації фі на нсових і нвестиці й 3200 71082
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 1912 8 195
дивідендів 3220 45 000 -
Інші надходження 3250 13 245 -
Витрачання на придбання: 
фіна нсових інвестицій 3255 (21 554) (61 333)
нео бо ротн ихактивів 3260 (149 870) (143 540)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (40 185) (196678)
III. Рух коштів у результаті фінансової'діяльності 
Надходження від:
Отримання позик 3305 521 049 587 791
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 144 909 -

Витрачання на:
Погашення позик 3350 (326 570) (15 943)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (77 171) (75 458)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 - (436 913)

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності 3395 262 217 59 477
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 13 843 (17 195)

3405 87 004 104 199
Вплив зміни 3410 (1 605) -
Залишок коіХ^^№Ж№иЖо^ЖХ 3415 99 242 87 004

Головний

Гвоздарьов Євген Борисович

Стоянов Денис Іванович

Цю фінансову зі лйдати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської1'

Підприємство: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХКОНСТРУКЦІЙІМ, СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
За ЄДРПОУ

КОДИ
2021 І 01 І 01

05523398

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2020 рік

Форма №4 КодзаДКУД | 1801005 |

Стаття Код 
рядка

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал

Капіталу 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучешй 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4 583 2 507 - 13 053 244 308 - - 264 451
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 (91911) (91911)
Інші зміни в капіталі 4290 - (2 507) - - 2 507 - - -
Разом змін у капіталі 4295 - (2 507) - (89 404) - - (91911)
Залишок на кінець року 4300 4 583 - - 13 053 154 904 - - 172 540

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
за 2019 рік

Ко д за Д КУД І 1801005 1Форма № 4

Стаття Код 
рядка

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал
Капіталу 

дооцінках
Додатковий 

капітал
Резервний 

капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4 583 2 941 - 13 053 186 145 - - 206 722
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 22 484 22 484
Інші зміни в капіталі 4290 - (434) - - (34 811) - - (35 245)
Разом змін у капіталі ,__ ... 4295 (434) - 11 893 - - 11459
Залишок на кінець 4300 4 583 2 507 - 13 053 244 308 - - 264 451

Керівник 
Головний бухг;

ШЖРПцій^

^Аовальсйй^ 

05623398fed
TwfeL

Цю фінансову звітність

Гвоздарьов Євген Борисович 
Стоянов Денис Іванович

"и разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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1. Інформація про Компанію і основні напрямки її діяльності 
 
Загальна інформація про Компанію 

Повна назва Акціонерне товариство "Завод залізобетонних 
конструкцій ім. Світлани Ковальської" 

Скорочена назва АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської" 

Дата державної реєстрації (перереєстрації, 
перейменування) 

Державна реєстрація Публічного акціонерного 
товариства "Завод залізобетонних конструкцій ім. С. 
Ковальської" проведена 16.01.1995 р., про що видано 
Свідоцтво про державну реєстрацію А00 № 051844 
Голосіївською районною у м. Києві державною 
адміністрацією, номер рішення 10681200000001947.  

Ідентифікаційний код 05523398 

Юридична та фактична адреса Місцезнаходження юридичної особи –  Україна, 01013 
м. Київ, вул. Будіндустрії, 7. Фактична адреса 
співпадає з юридичною 

Організаційно-правова форма акціонерне товариство  

Країна реєстрації Україна 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна 
інформація про Компанію 

zbkkovalskaya.kiev.ua 
 

Адреса електронної пошти office@kovalska.com.ua 

 

Акціонерне Товариство "Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської" ("Компанія") не має 

асоційованих підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів. Акції Компанії не мають обігу на 

біржі.  

 

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Компанії 

Компанія здійснює свою діяльність у сфері, що є допоміжною до будівельної галузі.  

 

Основними напрямками діяльності Компанії є:  

- виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів; 

- Виробництво бетонних розчинів, готових до використання; 

- Виробництво керамічних плиток і плит. 

 

Компанія виготовляє залізобетонні конструкції для споруд каркасного типу соціально-громадського призначення, а 

також продукцію загально-будівельного призначення – товарні бетони та розчинні суміші, дорожні плити, плити 

перекриття, фігурні елементи мощення, бордюри. 

 

Компанія, окрім звичайних бетонів і розчинів, виготовляє бетонні суміші різної пластичності – від жорстких до 

самоущільнюючих: звичайні, дрібнозернисті, дорожні, гідротехнічні та фібробетони. 

 

Характер операцій Компанії є таким, що забезпечує і відображає діяльність Компанії із виробництва збірних 

бетонних та залізобетонних виробів, зі здійснення оптової торгівлі будівельними матеріалами, а також відображає 

залучення грошових коштів від сторонніх юридичних осіб шляхом випуску облігацій.  

 

Середня кількість працівників: 2020 рік – 757 осіб, 2019 рік – 538 осіб. 

 

2. Умови функціонування Компанії в Україні 

 

Компанія провадить свою діяльність в Україні. Протягом останніх років економічна ситуація в Україні мала ознаки 
нестабільності, внаслідок чого, здійснення діяльності в країні може бути пов’язане з ризиками, що є нетиповими 
для країн з ринковою економікою. 
 
Україна продовжувала обмежувати свої економічні зв'язки з Росією, враховуючи анексію Криму, автономної 
республіки України, та збройний конфлікт в окремих районах Луганської та Донецької областей. На тлі таких подій 
українська економіка продемонструвала подальшу переорієнтацію на ринок Європейського Союзу (ЄС), реалізуючи 
потенціал встановленої Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС, таким чином ефективно 
реагуючи на взаємні торговельні обмеження, запроваджені між Україною та Росією.  
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2. Умови функціонування Компанії в Україні (продовження) 
 
Починаючи з квітня 2019 року Національний банк України (НБУ) розпочав лібералізацію своєї монетарної політики 
та вперше за останні роки суттєво знизив свою облікову ставку (з 18% на 15.03.2019 до 6% на 12.06.2020 та на 
кінець 2020 року), що підкріплено стабільним прогнозом щодо інфляції. 
 
12 червня 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило довгостроковий 
суверенний кредитний рейтинг України в національній та іноземній валютах до рівня В3 з Caa1 та змінило 
позитивний прогноз на стабільний. 11 вересня 2020 року міжнародне агентство Standard & Poor's підтвердило 
довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах 
на рівні "В/В", прогноз стабільний. Також, Standard & Poor's підтвердило рейтинг України за національною шкалою 
на рівні "uaА". 
 
Разом з тим, ще у другому півріччі 2019 року в економіці України намітилися тенденції, які продовжилися у 2020 
році, а саме: незначний спад у промисловій галузі, впровадження реформ та нових законодавчих ініціатив внаслідок 
зміни політичної влади в країні. Все це впливає на ділову активність та несе певні ризики, нехарактерні для ринків 
зі сталою економікою, зумовлює несприятливий інвестиційний клімат та певний економічний спад. Рівень інфляції 
в Україні за 2020 рік склав 5% (2019: 4,1%), а національна валюта значно послабила свої позиції (курс гривні по 
відношенню до долару на 31.12.2019 р. – 23,6862 грн/долар США; на 31.12.2020 р. – 28,2746 грн/долар США). 
 
На 2020 рік в Україні були заплановані суттєві виплати з публічного боргу, які потребували мобілізації значних 
фінансових ресурсів як всередині країни, так і за її межами, в умовах середовища, де виклики для економік, що 
розвиваються, дедалі зростають. У червні 2020 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив 18-місячну 
(stand-by) програму у розмірі, еквівалентному 5 мільярдам доларів США, спрямовану на забезпечення платіжного 
балансу та підтримку бюджету, щоб допомогти владі вирішити наслідки викликів, спричинених пандемією COVID-
19. Затвердження угоди дозволило негайно виплатити суму, еквівалентну 2,1 мільярда доларів США. 

 

Наприкінці 2019 року з Китаю вперше з’явилися новини про коронавірус COVID-19. На початку 2020 року 

коронавірус поширився по всьому світу та його негативний вплив набрав обертів. Світове поширення COVID-19 

обумовило значну мінливість, невизначеність та економічний спад в Україні та світі протягом всього 2020 року. Вірус 

охопив понад 200 країн та продовжує негативно впливати на економічну ситуацію та галузь охорони здоров’я. Існує 

значна невизначеність щодо того, наскільки COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та 

тривалість урядових та інших заходів, направлених на уповільнення поширення вірусу, таких як карантин, 

запровадження віддаленого режиму роботи, призупинення бізнесу та інших обмежень. 

 

 

Компанія оцінила вплив COVID-19 на знецінення активів, діяльність, що приносить доходи від реалізації, здатність 

Компанії генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та можливість продовжувати 

свою діяльність в осяжному майбутньому. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність 

Компанії не був суттєвим. Керівництво продовжує регулярно відслідковувати вплив COVID-19, а саме його 

потенційний вплив на фінансовий стан, результати діяльності, грошові потоки, знецінення активів та 

платоспроможність контрагентів. 

 

Загальний вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, географічне поширення 

та тяжкість вірусу; наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на запобігання поширення вірусу, розробки і 

впровадження ефективних методів вакцинації та лікування; тривалості спалаху; дій, які вживають урядові органи, 

замовники, постачальники та інші треті сторони; наявності робочої сили; термінів та ступеню відновлення 

нормальних економічних та операційних умов діяльності Компанії в Україні. Керівництво продовжує докладати 

зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Компанії; однак, 

існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю керівництва, включаючи тривалість та тяжкість 

спалахів пандемії, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій. 
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3. Основи підготовки фінансової звітності 

 

3.1. Заява про відповідність 

 

Цю фінансову звітність складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), 

затвердженими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, 

випущеними Комітетом із Тлумачень міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ") та до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності.  

 

Дана фінансова звітність представляє собою окрему фінансову звітність Компанії. Дочірні підприємства Компанії не 

консолідовані у цій фінансовій звітності. На звітну дату інвестиції в дочірні підприємства в окремій фінансовій 

звітності відображаються за методом участі в капіталі. Станом на 31 грудня 2019 року Компанія була материнською 

компанією групи, що складається з таких компаній: 

 

Відповідно до законодавства України Компанія має подавати фінансову звітність у формі, яка встановлена 

Міністерством Фінансів України, яка включає статті, що є незастосовними до Компанії. Додатково, звіт про фінансові 

результати (інший сукупний дохід) включає звіт про елементи операційних витрат, подання якого в фінансової 

звітності не є вимогою МСФЗ. Керівництво Компанії вважає, що включення інформації, яка не є вимогою МСФЗ, не 

заважає поданню інформації, що є суттєвою для користувачів фінансової звітності. 

 

3.2. Основа оцінки та подання інформації 

 

Цю фінансову звітність складено на основі принципів нарахування та історичної собівартості. 

 

На практиці сутність операцій та інших обставин і подій не завжди відповідає тому, що витікає з їх юридичної форми. 

Компанія організувала та здійснює облік і відображає господарські операції та інші події не тільки згідно з їх 

юридичною формою, але відповідно до їх змісту та економічної суті. 

 

3.3. Звітний період 

 

Звітним періодом для складання фінансової звітності Компанії є календарний рік. Проміжна фінансова звітність 

складається щоквартально в стислому форматі. 

 

3.4. Функціональна валюта та валюта подання 

 

Функціональною валютою Компанії є гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються всі господарські 

операції. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в 

іноземних валютах.  

  Частка володіння (%) 

Назва Країна 31 грудня 2020 31 грудня 2019 

   

АТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської" Україна Материнська компанія 

ТОВ "Енерджи Продакт" Україна - 100% 
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3. Основи підготовки фінансової звітності (продовження) 

 

Операції в іноземній валюті відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із 

застосуванням валютного курсу на початок дня на дату здійснення операції. 

 

Визнання курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті Компанія проводить на звітну дату, а також 

на дату здійснення господарської операції в межах звітного періоду. 

 

Курс гривні до валют, у котрих у Компанії були залишки протягом попередніх років, був таким: 

 

Фінансова звітність складена у національній валюті України – українській гривні. Суми наведені в тисячах гривень 

(тис. грн.), якщо не зазначено інше. 

 

3.5. Облікові оцінки та припущення 

 

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії суджень та здійснення оцінок і 

припущень, які впливають на застосування облікової політики до суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, які 

визнані у фінансовій звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання. 

 

Оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, яка доступна на дату складання фінансової звітності. 

Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення періодично переглядаються 

і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі фінансових результатів за той період, 

в якому про них стало відомо. Інформацію про найбільш суттєві облікові оцінки та припущення керівництва Компанії 

наведено нижче. 

 

Строки корисного використання основних засобів 

Компанія оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів основних засобів на кінець кожного фінансового 

року. Якщо нові очікування відрізняються від попередньо зроблених оцінок, такі зміни вважаються зміною облікових 

оцінок та обліковуються перспективно. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних 

засобів та суму амортизації, визнану у звіті про сукупні доходи. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи наявні ознаки можливого зменшення корисності активу або групи 

активів, що генерують грошові потоки. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає 

застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми знецінення. Зменшення 

корисності ґрунтується на великій кількості факторів, таких як зміна поточного конкурентного середовища, 

очікування щодо зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності 

фінансування, технологічне застарівання, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та 

інші зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності.  

 

Станом на звітні дати, які подано в цій фінансовій звітності, Компанія не виявила ознак можливого зменшення 

корисності активу або групи активів, що генерують грошові потоки. 

 

Операції з пов'язаними сторонами 

У ході звичайної діяльності Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами. МСФЗ 9 вимагає обліковувати 

фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку операцій 

для таких інструментів, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими 

ставками використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних 

видів операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. 

  

 На 31 грудня 

2020 

Середній за 

2020 

На 31 грудня 

2019 

Середній за 

2019 

Гривня/ Долар США 28,2746 26,9575 23,6862 25,8456 

Гривня/ Євро 34,7396 30,7879 26,4220 28,9518 
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3. Основи підготовки фінансової звітності (продовження) 

 

Оренда земельної ділянки державної (комунальної) власності 

Протягом звітного року Компанія орендувала земельні ділянки державної (комунальної) власності. Орендна плата 

за договорами оренди державних (комунальних) земель (надалі "орендна плата") визначається згідно з українським 

законодавством (Податковим Кодексом України), зокрема вона прив’язана до нормативної грошової оцінки землі. 

Таку оцінку проводять уповноважені державою інституції. Договори оренди земельних ділянок державної 

(комунальної) власності є типовими та затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 03 березня 

2004 року. Сума орендних платежів формується з огляду на фіскальні інтереси держави і не враховує коливання 

ринкових умов. Відповідно, орендні платежі розглядаються як змінні платежі, що не залежать від певного індексу 

або ставки, тобто не відображають зміни ринкових ставок оренди. Таким чином, керівництво Компанії дійшло 

висновку, що нормативно-грошова оцінка не є "індексом або ставкою" в розумінні МСФЗ 16 Оренда, відповідно 

актив з права користування та орендне зобов’язання на дату початку оренди не визнаються. Поточні орендні 

платежі обліковуються за тим же методом, як до прийняття МСФЗ 16 Оренда. 

 

Оцінка запасів 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. На кожну звітну 

дату Компанія оцінює залишки своїх запасів і, за необхідності, списує запаси до їх чистої вартості реалізації. При 

оцінці чистої вартості реалізації своїх запасів управлінський персонал здійснює оцінку на підставі різних припущень, 

включаючи поточні ринкові ціни. 

 

Резерв під очікувані кредитні збитки 

Компанія застосовує матрицю резервів для розрахунку очікуваних кредитних збитків для торгової та іншої 

дебіторської заборгованості. Ставки резервування базуються на днях прострочення заборгованості окремо для 

різних груп покупців, щодо яких існують подібні показники дефолту за платежами. Матриця базується на історичних 

спостережуваних даних Компанії. Компанія калібрує матрицю для відображення історичного досвіду кредитних 

збитків із врахуванням наявної прогнозної інформації. На кожну звітну дату оновлюються історичні спостережні 

ставки дефолту та аналізуються зміни в прогнозованих оцінках. 

 

Оцінка співвідношення між історичними ставками дефолту, прогнозованими економічними умовами та очікуваними 

кредитними збитками потребує використання суттєвих припущень. Сума очікуваних кредитних збитків чутлива до 

змін обставин та прогнозованих економічних умов. Попередній досвід Компанії щодо кредитних збитків та 

прогнозованих економічних умов також не можуть відображати фактичний дефолт клієнта в майбутньому. 

 

Заборгованість пов'язаних осіб до розрахунку резерву не включається. 

 

Податки  

Стосовно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум та термінів отримання майбутнього 

оподатковуваного доходу існує невизначеність. З урахуванням довгострокового характеру операцій Компанії та 

складності договірних умов різниця, що виникає між фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або 

майбутні зміни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже відображених сумах доходів та 

витрат з податку на прибуток. Компанія не створює забезпечень, спираючись на обґрунтовані припущення. 

Відстрочені податкові активи визнаються за усіма невикористаними податковими збитками у тій мірі, в якій ймовірно 

отримання оподаткованого прибутку, в рахунок якого можуть бути зараховані податкові збитки. Необхідні суттєві 

припущення керівництва стосовно очікуваних величин оподаткованого прибутку, термінів його отримання та 

стратегії податкового планування для визначення суми відстрочених податкових активів. 

 

Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому  

 

У найближчому майбутньому Компанія буде продовжувати підпадати під вплив нестабільної економіки в країні. У 

результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції й можливість відшкодування вартості 

активів Компанії, її здатність обслуговувати й погашати свої зобов'язання в міру настання строків їх оплати. 

Фінансову звітність Компанії складено, виходячи із припущення про її функціонування у майбутньому, яке 

передбачає реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таким чином, ця фінансова 

звітність не містить будь-яких коригувань, які могли б мати місце, якби Компанія була не здатна продовжувати свою 

діяльність в майбутньому та якби вона реалізовувала свої активи не в ході своєї звичайної діяльності. 
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3. Основи підготовки фінансової звітності (продовження) 

 

3.6. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації 

 

Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають тим, що були використані при 

складанні річної фінансової звітності за рік що закінчився 31 грудня 2019 року, за винятком застосування нових 

стандартів, що набули чинності з 1 січня 2020 року. Компанія не застосовувала жодного іншого стандарту, 

тлумачення чи зміни, що були опубліковані, але ще не набрали чинності. 

 

Поправки до МСФЗ 3: Визначення Бізнесу 

Поправка до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" пояснює, що для того, щоб вважатися бізнесом, інтегрований набір видів 

діяльності та активів повинен включати, як мінімум, вхідні дані та суттєвий процес, що разом суттєво сприяють 

здатності створювати продукцію. Крім того, поправка пояснює, що компанія може існувати без включення всіх 

вхідних даних та процесів, необхідних для створення результатів. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність  

Компанії, але можуть вплинути на майбутні періоди, якщо Компанія буде брати участь у будь-якому об'єднанні 

підприємств. 

 

Зміни до МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39 Реформа базового рівня процентних ставок  

Поправки до МСФЗ 9 та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" забезпечують ряд спрощень, які 

застосовуються до всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа базового рівня процентних 

ставок. Відносини хеджування підпадають під вплив, якщо реформа породжує невизначеність щодо часу та / або 

обсягу базових грошових потоків об'єкта хеджування чи інструменту хеджування. Ці поправки не впливають на 

фінансову звітність Компанії, оскільки вона не має відносин щодо хеджування процентних ставок.  

 

Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 Визначення поняття суттєвий 

Поправки надають нове визначення суттєвості, в якому зазначається, що інформація є суттєвою, якщо її 

неврахування, викривлення або приховування можуть впливати на рішення, які приймаються основними 

користувачами фінансової звітності загального (цільового) призначення, на основі тієї фінансової звітності, яка 

надає фінансову інформацію про конкретний суб'єкт звітності. Поправки пояснюють, що суттєвість буде залежати 

від характеру або величини інформації, як окремо, так і в поєднанні з іншою інформацією, у контексті фінансової 

звітності. Викривлення інформації суттєве, якщо очікується, що воно може вплинути на рішення, прийняті 

основними користувачами. Ці зміни не вплинули на фінансову звітність та не очікується жодного їх впливу на 

Компанію в майбутньому.  

 

Концептуальна основа - Поправки до посилань на Концептуальну основу у стандартах МСФЗ 

Концептуальна основа не є стандартом, і жодна з концепцій, що містяться в ній, не замінює понять або вимог будь-

якого стандарту. Мета Концептуальної основи - допомогти Раді з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у 

розробці стандартів, допомогти розробити послідовну облікову політику там, де не існує відповідного стандарту, та 

допомогти всім сторонам зрозуміти та інтерпретувати стандарти. Це вплине на ті суб'єкти господарювання, які 

розробили свою облікову політику, базуючись на Концептуальній Основі. Переглянута Концептуальна основа 

включає деякі нові концепції, оновлені визначення, критерії визнання активів та зобов’язань та пояснює деякі 

важливі концепції. Ці зміни не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

 

Поправки до МСФЗ 16  - Поступки з оренди, пов'язані з пандемією COVID-19 

28 травня 2020 р. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку видала Поступки з оренди, пов'язані з 

пандемією COVID-19 - поправку до МСФЗ 16 Оренда. Поправки надають орендарям спрощення щодо застосування 

керівництва МСФЗ 16 щодо модифікації оренди з урахуванням орендних концесій, що виникають як прямий наслідок 

пандемії Covid-19. З практичної точки зору орендар може вирішити не оцінювати, чи є зміни до договору оренди, 

пов'язані з Covid-19, модифікацією оренди. Орендар, який здійснив такий вибір, враховує будь-які зміни в орендних 

платежах, що виникли в результаті впливу Covid-19, так само, як це було б враховано за змінами згідно з МСФЗ 16, 

якби ці зміни не були зміною оренди.  

 

Поправка застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або пізніше. Дозволено 

застосовувати раніше. Ця поправка застосована та не вплинула на фінансову звітність Компанії. 
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4. Основні положення облікової політики 

 

Цю фінансову звітність складено відповідно до вимог МСФЗ, які були чинними на звітну дату. Основні принципи 

облікової політики, використані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче.  

 

Ця політика послідовно застосовувалася протягом всіх звітних періодів, які наведені в цій фінансовій звітності. 

 

Класифікація на необоротні (довгострокові) та оборотні (короткострокові) 

 

Компанія подає активи та зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан на основі класифікації на необоротні та 

оборотні активи і довгострокові та короткострокові зобов'язання. Компанія класифікує актив як оборотний, якщо: 

- Очікується, що актив буде реалізований або Компанія має намір продати чи спожити його протягом свого 

звичайного операційного циклу; 

- Актив утримується основному з метою продажу; 

- Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітної дати; 

- Актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмежень щодо обміну чи 

використання цього активу для погашення зобов'язання принаймні протягом дванадцяти місяців після звітної дати. 

Усі інші активи класифікуються як необоротні. 

 

Компанія класифікує зобов’язання як поточне (короткострокове), якщо: 

- Компанія очікує погасити це зобов'язання в ході свого звичайного операційного циклу; 

- Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; 

- Зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітної дати; 

- Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти 

місяців після звітної дати. 

 

Усі інші зобов’язання класифікуються як непоточні (довгострокові). 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання класифікуються як необоротні активи та довгострокові зобов’язання. 

 

Оцінка справедливої вартості 

 

Оцінка справедливої вартості припускає, що актив або зобов’язання обмінюється між учасниками ринку у звичайній 

операції з продажу активу або передачі зобов’язання на дату оцінки за поточних ринкових умов.  

 

Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу активу або передачі зобов’язання відбувається або  

 

а) на основному ринку для цього активу або зобов’язання; або  

б) за відсутності основного ринку – на найсприятливішому ринку для цього активу або зобов’язання. 

 

Основний або найбільш сприятливий ринок повинен бути доступний Компанії. 

Справедлива вартість активу або зобов’язання оцінюється, використовуючи припущення, які використовували б 

учасники ринку при ціноутворенні активу чи зобов'язання, припускаючи, що вони діють в своїх економічних 

інтересах. 

 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує здатність учасника ринку генерувати економічні 

вигоди шляхом найвигіднішого та найкращого використання активу або шляхом продажу його іншому учасникові 

ринку, який використовуватиме цей актив найвигідніше та найкраще. 

 

Усі активи та зобов’язання, щодо яких справедлива вартість оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, 

класифікуються в межах ієрархії справедливої вартості, описаної нижче, виходячи з вхідних даних найнижчого 

рівня, які є важливими для оцінки справедливої вартості в цілому:  

 

• Рівень 1 – ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання 

• Рівень 2 - методи оцінки, для яких вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня) можна спостерігати 

для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано.  

• Рівень 3 - методи оцінки, для яких вхідних даних для активу чи зобов’язання немає у відкритому доступі.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Для розкриття справедливої вартості Компанія визначила класи активів та зобов'язань, виходячи з, характеристик 

та ризиків активу чи зобов’язання та рівня ієрархії справедливої вартості, як роз’яснено вище. 

 

Визнання виручки від реалізації  

 

Компанія здійснює свою діяльність у сфері, що є допоміжною до будівельної галузі. Основними напрямками 

діяльності Компанії є: виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів, а також оптова торгівля 

будівельними матеріалами.  

 

Дохід оцінюється виходячи з компенсації, яку Компанія очікує отримати в рамках контракту з покупцем за винятком 

сум отриманих від імені третіх сторін. Компанія визнає дохід, коли передає контроль над продуктом або послугою 

клієнту. 

 

Договори Компанії з покупцями, як правило, містять одне зобов'язання щодо виконання (продаж продукції) або два 

зобов'язання (продаж продукції та її доставка). Компанія визнає дохід у той момент, коли контроль над активом 

передається замовнику, як правило, при доставці товару. Однак на суму визнання доходу впливають такі чинники: 

 

Змінна компенсація 

Деякі договори купівлі-продажу надають клієнтам право на повернення продукції та/або бонуси, відсотки знижки 

вартості продажу продукції залежно від певних чинників. Компанія визнає дохід від продажу продукції, оцінену за 

справедливою вартістю компенсації отриманої або до отримання, за вирахуванням сум очікуваних повернень та 

знижок. Якщо дохід неможливо достовірно оцінити, Компанія відкладає визнання доходу до моменту усунення 

невизначеності. Змінна компенсація оцінюється під час укладання договору та залишається доти, поки пов'язана 

невизначеність не буде в подальшому усунена.  

 

- Право на повернення 

Оплата, отримана від замовника є змінною, оскільки контракт дозволяє замовнику повернути продукцію. Компанія 

використовує метод очікуваної вартості для оцінки товару, який буде повернутий.  

 

Продаж нерухомості, що будується 

Що стосується контрактів на продаж нерухомості, що будується, Компанія відповідає за загальне управління 

проєктом та визначає різні товари та послуги, що надаються, включаючи проєктні роботи, закупівлю матеріалів, 

підготовку майданчика та заливку фундаменту, обрамлення та штукатурку, механічну обробку та електромонтажні 

роботи, монтаж світильників (наприклад, вікон, дверей, шаф тощо) та оздоблювальні роботи. У таких контрактах 

Компанія визначила, що товари та послуги не є відокремленими, і, як правило, обліковує їх як єдине зобов'язання 

щодо виконання. 

 

Компанія визначила, що дохід від продажу майна, що будується, повинен визнаватися в момент часу згідно з 

МСФЗ 15, оскільки контроль передається в момент часу, адже результати діяльності Компанії не створюють актив 

з альтернативним використанням для Компанії та Компанія дійшла висновку, що вона не має юридичного права 

отримати оплату за виконану роботу на певну дату, включаючи маржу. 

Компанія не несе додаткових витрат на отримання контрактів. 

 

Надання послуг 

Дохід від реалізації послуг, пов’язаних, зокрема, із операційною орендою майна, а також з обслуговуванням цього 

майна, визнається з плином часу, використовуючи метод оцінки за ресурсами для оцінювання прогресу виконання 

послуги, оскільки покупець одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Компанією.  

 

Контрактні залишки 

 

Контрактні активи 

Контрактний актив - це право на компенсацію в обмін на передані клієнту товари або послуги. Якщо Компанія 

виконує передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до того, як настане дата 

сплати такої компенсації, контрактний актив визнається в сумі умовно заробленої компенсації.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Компанія не має контрактних активів у ході звичайної діяльності, оскільки, як правило, контроль передається в той 

самий момент, коли Компанія отримує безумовне право на оплату. 

 

Торгова дебіторська заборгованість 

При первісному визнанні, Компанія оцінює торгову дебіторську заборгованість за ціною операції, якщо така 

заборгованість не містить значного компоненту фінансування відповідно до МСФЗ 15. У подальшому дебіторська 

заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, 

за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. 

 

Компанія оцінює резерв очікуваних кредитних збитків для торгової дебіторської заборгованості та контрактних 

активів у сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь період життя, використовуючи матрицю 

резервування. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в 

кредитному ризику після первісного визнання. 

 

Балансова вартість активу зменшується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у 

прибутках та збитках. Коли дебіторська заборгованість або контрактний актив є безнадійним, він списується за 

рахунок резерву. Подальші відшкодування раніше списаних сум кредитуються у звіті про фінансові результати. 

 

Контрактні зобов'язання 

Контрактні зобов’язання - це зобов'язання суб’єкта господарювання передати товари або послуги клієнту, за які 

Компанія отримує компенсацію (або сума компенсації має бути виплачена) від клієнта. Якщо клієнт платить 

компенсацію або Компанія має право на суму компенсації, суб’єкт господарювання, перш ніж передавати товар або 

послугу клієнтові, має відобразити договір як контрактне зобов'язання, на дату здійснення оплати чи дату, коли 

оплата має бути здійснена (залежно від того, яка дата раніше). Контрактне зобов'язання визнається як дохід, коли 

Компанія виконує зобов'язання щодо виконання. 

 

Визнання інших доходів та витрат 

 

Інші доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення 

(понесення) за принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження чи сплати коштів. 

 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були 

здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того 

звітного періоду, в якому вони були понесені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними 

періодами. Доходи або витрати, що виявлені у звітному періоді, але відносяться до операцій, проведених у минулих 

періодах, зараховуються до фінансових результатів попередніх періодів. 

 

Податки 

 

Поточний податок на прибуток 

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, що очікується до 

відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам згідно з українським податковим 

законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що використовуються для розрахунку цієї суми, - це 

ставки та закони, які були чинними на звітну дату. 

 

Поточний податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, що відображаються безпосередньо у складі капіталу, 

відображається у складі капіталу, а не у прибутках та збитках. 

 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток розраховується на дату складання фінансової звітності за всіма тимчасовими 

різницями між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку і вартістю, що 

використовується в податковому обліку. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Відстрочене податкове зобов'язання визнається за всіма тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню, 

окрім випадків, коли: 

 

- відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи зобов'язання 

в господарській операції, що не є об'єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ані на 

бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і 

- відносно тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 

підприємства та з частками у спільних підприємствах, якщо материнська компанія здатна контролювати визначення 

часу сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність того, що тимчасова різниця не сторнуватиметься в 

недалекому майбутньому. 

 

Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, а також при 

перенесенні на наступні періоди невикористаних податкових збитків і невикористаних податкових пільг, якщо існує 

ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю, що 

підлягає вирахуванню, а також невикористані податкові збитки і невикористані податкові пільги, за винятком 

ситуацій, коли: 

 

- відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, виникає в 

результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням бізнесу, і 

який на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток 

чи збиток;  

- відносно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 

підприємства та з частками у спільних підприємствах, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує 

ймовірність сторнування тимчасових різниць у недалекому майбутньому і буде отриманий прибуток, що підлягає 

оподаткуванню, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю. 

 

Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається в кінці кожного звітного періоду і 

зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив 

би використати вигоду від такого відстроченого податкового активу повністю або частково.  

 

Невизнані відстрочені податкові активи в кінці кожного звітного періоду переглядаються і визнаються тією мірою, 

якою стає ймовірним, що майбутній оподатковуваний прибуток уможливить використання відстроченого 

податкового активу. 

 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається 

використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі ставок оподаткування та 

податкового законодавства, чинних або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату.  

 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі капіталу, 

визнається у складі капіталу, а не у складі прибутку або збитку. 

 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання згортаються за наявності повного юридичного 

права згортати визнані суми та якщо вони відносяться до податку на прибуток, який було накладено тим самим 

податковим органом, і податковий орган дозволяє здійснювати чи отримувати єдиний чистий платіж. 

 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати, активи та зобов’язання визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім 

таких випадків: 

- ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, що не відшкодовується податковим органом; в такому випадку, 

ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від обставин; 

- дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Основні засоби  

 

Первісно основні засоби визнаються за собівартістю. Собівартість основних засобів складається з вартості їх 

придбання, включаючи невідшкодовувані податки на придбання, а також будь-які витрати, пов'язані з приведенням 

основних засобів у робочий стан та їх доставкою до місця використання. Заміни та покращення, що суттєво 

продовжують термін служби активів, капіталізуються, а витрати на поточне обслуговування відображаються в 

складі витрат у період їх виникнення. 

 

Після первісного визнання основні засоби обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 

та накопичених збитків від зменшення корисності.  

 

Незавершене будівництво включає витрати на будівництво й реконструкцію основних засобів та незавершені 

капітальні вкладення. Незавершене будівництво на дату складання фінансової звітності відображається за 

собівартістю за вирахуванням будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Незавершене будівництво 

не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.  

 

Основні засоби амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця 

використання та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації, але не раніше місяця, наступного за 

місяцем, коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацію). 

Основні засоби класифікуються за такими групами: 

 Термін корисного 
використання, років 

Будівлі  15-60 

Машини та обладнання 2-20 

Комп'ютерна техніка 2-10 

Транспортні засоби 5-10 

Інструменти, прилади, інвентар 4-20 

Інші основні засоби 2-20 

 

Метод нарахування амортизації, ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації переглядаються й, при 

необхідності, коригуються наприкінці кожного фінансового року. 

 

Нематеріальні активи 

 

Придбані Компанією нематеріальні активи, що мають визначені строки корисного використання, обліковуються за 

собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності.  

 

Подальші витрати капіталізуються тільки тоді, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, притаманні 

конкретному активу, до якого вони відносяться. Усі інші витрати, включаючи витрати на гудвіл та торгові марки, 

створені за рахунок власних коштів, визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені.  

 

Амортизація нараховується на собівартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Амортизація 

визнається у прибутку або збитку з використанням прямолінійного методу протягом оцінених строків корисного 

використання нематеріальних активів.  

 

Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається відповідним управлінським персоналом окремо 

для кожного об’єкту нематеріальних активів або групи таких активів та не може перевищувати 20 років. Строк 

корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних прав, не 

перевищує період чинності договірних або інших юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності 

залежно від періоду, протягом якого Компанія очікує використовувати цей актив. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Інвестиційна нерухомість  

 

Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля або будівля, або частина будівлі, або й те, і інше), що перебуває в 

розпорядженні власника (або орендаря) з метою одержання орендних платежів або доходів від приросту вартості 

капіталу або того й іншого, але не для: використання у виробництві або постачанні товарів, наданні послуг, для 

адміністративних цілей або продажу в ході звичайної господарської діяльності. 

 

Певні види нерухомості включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для 

збільшення капіталу, та другу частку, яка утримується для використання у виробництві або для постачання товарів 

чи надання послуг, або для адміністративних цілей. Якщо ці частки не можуть бути продані окремо, нерухомість не 

є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка утримується з метою отримання орендної плати або 

для збільшення капіталу. Якщо ці частки можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду), то Компанія 

обліковує ці частки окремо. 

 

Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за вартістю придбання або будівництва. Собівартість придбаної 

інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які видатки, безпосередньо віднесені до придбання.  

 

Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за собівартістю, зменшеною на суму нарахованої 

амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, переоцінці не підлягає. 

 

При нарахуванні зносу інвестиційної нерухомості використовується прямолінійний метод. До складу інвестиційної 

нерухомості відноситься нерухоме майно, що складається з приміщень, будівель та споруд з очікуваним строком 

корисного використання 10-50 років. 

 

Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при її вибутті, або коли інвестиційна нерухомість вилучається з 

використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття.. Різниця між чистими 

надходженнями від вибуття інвестиційної нерухомості і балансовою вартістю активу визнається в прибутках або 

збитках у періоді вибуття чи ліквідації. 

 

Переведення до інвестиційної нерухомості (або з інвестиційної нерухомості) здійснюється тільки тоді, коли 

відбувається зміна в характері використання нерухомості. 
 

Зменшення корисності активів 

 

Активи, що мають невизначений термін служби, не підлягають амортизації, щороку тестуються на предмет 

зменшення корисності. 

 

Активи, що підлягають амортизації, оцінюються на предмет зменшення корисності кожного разу, коли які-небудь 

події або зміни обставин вказують на те, що балансова вартість активу може перевищувати суму його очікуваного 

відшкодування. Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного 

відшкодування. Збиток від зменшення корисності визнається в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує 

суму його очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування є більшою з двох оцінок активу (або одиниці, 

яка генерує грошові кошти): справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або його вартості 

використання. Для цілей оцінки активів на предмет зменшення корисності активи групуються в найменші групи, 

для яких можна виділити грошові потоки, що окремо ідентифікуються (одиниці, що генерують грошові кошти). 

 

Витрати на позики 

 

Витрати на позики безпосередньо пов’язані із придбанням, будівництвом або виробництвом активів, які обов’язково 

забирають багато часу для підготовки до використання за призначенням або продажу (кваліфіковані активи), 

капіталізуються як частина собівартості активу. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Датою початку капіталізації є дата, коли Компанія вперше виконує всі умови, наведені нижче, а саме: 

а) понесла витрати, пов’язані з активом; 

б) понесла витрати на позики; 

в) веде діяльність, необхідну для підготовки активу до його використання за призначенням або продажу. 

 

Капіталізація витрат на позики продовжується до моменту, коли активи, в цілому, готові до використання або 

продажу. 

 

Компанія капіталізує витрати на позики, яких можна  було би уникнути, якби вона не понесла капітальні витрати 

на кваліфіковані активи. Витрати на позики капіталізуються за середньозваженою вартістю капіталу 

(застосовуються середньозважені витрати на виплату відсотків), окрім коштів, які позичаються конкретно для 

отримання кваліфікованого активу. Якщо це трапляється, фактичні понесені витрати за позиками мінус 

інвестиційний дохід з тимчасової інвестиції за цією позикою, за наявності, капіталізуються. 

 

Компанія капіталізує курсові різниці у складі витрат на позики, якщо курсові різниці виникають щодо позикового 

портфелю Компанії, деномінованого в іноземних валютах, у тих випадках, коли вони вважаються коригуванням 

витрат на виплату відсотків. Якщо чисті курсові різниці у фінансовому році не виправдані з економічної точки зору 

паритетом відсоткових ставок, вони не включаються в капіталізовані витрати. 

 

Усі інші витрати на позики визнаються у прибутку чи збитку в періоді, в якому вони понесені. 

 

Запаси  

 

Первісно запаси визнаються за вартістю придбання із врахуванням витрат на їх постачання до поточного місця 

розташування та приведення у теперішній стан. При списанні запасів Компанія використовує метод розрахунку 

собівартості під назвою "формула ідентифікованої собівартості" . 

 

На звітну дату запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста 

вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної діяльності за вирахуванням будь-яких 

очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, грошові кошти на поточних банківських рахунках 

та короткострокові депозити з терміном погашення до трьох місяців. Для цілей звіту про рух грошових коштів 

грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, грошові кошти на рахунках у банку, 

короткострокові депозити, як зазначено вище, за мінусом банківських овердрафтів. 

 

Фінансові активи 

 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові активи в рамках МСФЗ 9 класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток 

або збиток, фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та фінансові активи за 

амортизованою вартістю. За винятком торгової та іншої дебіторської заборгованості при первісному визнанні, 

Компанія оцінює фінансовий актив за його справедливою вартістю.  

 

В момент первісного визнання фінансових активів Компанія відносить їх до відповідної категорії і, якщо це можливо 

і доцільно, наприкінці кожного фінансового року проводить аналіз таких активів на предмет перегляду відповідності 

категорії, до якої вони були віднесені. 

 

Подальша оцінка 

Після первісного визнання фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки через інший сукупний дохід.  
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Компанія не має фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю.  

 

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою собівартістю 

Компанія оцінює фінансовий активи за амортизаційною собівартістю якщо виконуються обидві з перелічених нижче 

умов:  

а) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі для утримання фінансових активів з метою одержання 

договірних грошових потоків; 

б) договірні умови фінансового активу призводять до виникнення у визначені дати грошових потоків, які є 

винятково виплатами основної суми боргу та відсотків на непогашену основну сумі.  

 

Після первісного визнання фінансові активи за амортизованою собівартістю оцінюються із застосуванням 

ефективної процентної ставки і підлягають оцінці на предмет зменшення корисності. Прибутки та збитки визнаються 

у прибутку або збитку, коли актив припиняють визнавати, актив змінюється або знецінюється.  

 

Фінансові активи Компанії за амортизованою собівартістю включають дебіторську заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги, позики надані, іншу дебіторську заборгованість, а також грошові кошти та їх еквіваленти. 

 

Зменшення корисності 

Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, які не відображаються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки базуються на різниці між 

контрактними грошовими потоками, які матимуть місце згідно з контрактом, та всіма грошовими потоками, які 

Компанія очікує отримати, дисконтованими з використанням початкової ефективної процентної ставки.  

 

Підхід Компанії до оцінки очікуваних кредитних збитків розкривається в примітках до торгової дебіторської 

заборгованості і суттєвих облікових судженнях, оцінках та припущеннях.  

 

Припинення визнання 

Припинення визнання фінансового активу (або, де це доречно, частини фінансового активу) відбувається, коли : 

а) закінчився термін дії контрактних прав на отримання грошових потоків від активу; 

б) Компанія зберігає договірні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але бере на себе договірні 
зобов'язання сплатити кошти одному або кільком одержувачам без суттєвої затримки згідно з "транзитним" 
договором; і також 

і. Компанія передала практично всі ризики та вигоди, пов'язані з активом, або 

іі. Компанія не передала і не зберегла практично всіх ризиків і вигод, пов'язаних з 

активом, але передала контроль над активом. 
 

Коли Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала договір про передачу, а 

також не передала і не зберегла практично всі ризики та винагороди, пов’язані з активом, або передала контроль 

над активом, такий актив визнається в обсязі постійної участі Компанії в цьому активі. У такому разі, зберігається 

відповідне зобов'язання щодо сплати отриманих коштів кінцевому одержувачу. 

 

Передані активи та відповідні зобов’язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов'язання Компанії, 

створені або збережені при передачі активу. 

 

Фінансові зобов'язання 

 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові зобов'язання в рамках МСФЗ 9 класифікуються як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток, або як інші фінансові зобов'язання, які визнаються за амортизованою собівартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Компанія оцінює фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового зобов'язання, 

що не відображається за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на здійснення операції, які 

безпосередньо пов'язані з випуском фінансового зобов'язання. 
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При первісному визнанні фінансових зобов'язань Компанія розподіляє їх у відповідну категорію. Подальша 

перекласифікація фінансових зобов'язань не допускається. 

 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, а також облігації, 

кредити та позики. 

 

Подальша оцінка  

 

Нижче описано вплив класифікації фінансових зобов’язань при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку: 

 

- Кредити та позики, облігації та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

 

Ці фінансові зобов’язання є найбільш суттєвими категоріями для Компанії. Після первісного визнання кредити та 

позики, облігації та кредиторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 

ефективної ставки відсотка. Прибутки та збитки відображаються у звіті про сукупні доходи при припиненні визнання 

або в процесі амортизації за методом ефективної ставки відсотка.  

 

Амортизована собівартість розраховується з урахуванням будь-яких знижок або премій на придбання та комісій або 

витрат, які є її невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. Амортизація із застосуванням ефективної ставки 

відсотка включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупні доходи.  

 

Припинення визнання 

 

Фінансове зобов’язання (або його частина) припиняється, коли боржник: 

і) погашає зобов’язання (або його частину) шляхом виплати кредитору, як правило, готівкою, іншими фінансовими 

активами, товарами або послугами; або 

іі) юридично звільняється від основної відповідальності за зобов’язання (або його частину) законним шляхом, або 

кредитором (якщо боржник надав гарантію, ця умова може бути виконана). 

 

Фінансові активи і фінансові зобов’язання подаються Компанією як поточні і непоточні. Суми, що очікуються до 

відшкодування або погашення протягом не більше дванадцяти місяців після звітного періоду, вважаються 

поточними, а ті, що очікуються до відшкодування або погашення через більш ніж дванадцять місяців після звітного 

періоду, вважаються непоточними. 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активних ринках на кожну звітну дату, 

визначається на основі ринкових котирувань (ціна пропозиції на довгі позиції та ціна попиту на короткі позиції) без 

будь-яких вирахувань на витрати на операцію. 

 

Для фінансових інструментів, що не торгуються на активному ринку, справедлива вартість визначається з 

використанням методів оцінки. Такі методи можуть включати використання останніх ринкових операцій; посилання 

на поточну справедливу вартість іншого інструменту, що є в основному однаковим; аналіз дисконтованих грошових 

потоків або інші моделі оцінки. 

 

Згортання фінансових інструментів 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а чиста сума відображається у звіті про фінансовий стан, 

тоді та тільки тоді, коли існує юридично закріплене право щодо взаємозаліку визнаних сум та Компанія має намір 

погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити зобов'язання. 
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Забезпечення 

 

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має юридичні або добровільно взяті 

на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великою імовірністю відбудеться відтік ресурсів, що втілюють у собі 

майбутні економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити. Коли Компанія планує одержати 

відшкодування створеного забезпечення, наприклад, за договором страхування, відшкодування визнається як 

окремий актив, але тільки у тому випадку, коли одержання відшкодування є безсумнівним. Витрати, пов’язані зі 

створенням забезпечення, відображаються у складі прибутку або збитку за вирахуванням будь-яких відшкодувань.  

 

Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування із 

застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає ризики, пов’язані з певним зобов’язанням. При 

застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення із плином часу визнається як фінансові витрати. 

 

Оренда 

 

- Компанія в ролі орендаря 

 

Компанія визначає, чи є угода угодою оренди або угодою, що містить ознаки оренди на момент укладення договору. 

 

При первісному визнанні Компанія визнає активи з права користування та зобов'язання з оренди у звіті про 

фінансовий стан за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів. 

 

Що стосується короткострокової оренди (12 місяців і менше) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним, 

Компанія визнає відповідні витрати на оренду в межах операційних витрат прямолінійно протягом строку оренди 

відповідно до вимог МСФЗ 16. 

 

Компанія оцінює зобов’язання з оренди за теперішньою вартістю орендних платежів, які не сплачені на звітну дату, 

дисконтуванням їх за допомогою вбудованої в договір процентної ставки. Якщо цю ставку неможливо легко 

визначити, Компанія використовує свою додаткову ставку запозичення. Додаткова ставка запозичення 

визначається як процентна ставка, яку орендареві доведеться платити за позику протягом аналогічного строку, і з 

аналогічним забезпеченням за кошти, необхідні для отримання активу аналогічної вартості як актив з права 

користування у подібному економічному середовищі. 

 

Після початку оренди Компанія обліковує орендне зобов’язання: 

а) збільшуючи балансову вартість при визнанні відсотків за орендою у прибутку чи збитку, 

б) зменшуючи балансову вартість при визнанні орендних платежів, та 

в) переоцінюючи балансову вартість при відображенні будь-яких переоцінок або модифікацій оренди, або з метою 

відображення переглянутих по суті фіксованих орендних платежів. 

 

На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю, що складається з: 
а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, 
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів 
до оренди, 
в) будь-яких первісних прямих витрат, понесених Компанією, 

г) оцінки витрат, які будуть понесені Компанією у процесі демонтажу та переміщення базового активу відновлення 

місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, 

окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва запасів. 

 

Компанія визнає амортизацію активів з права користування у прибутку чи збитку. Актив з права користування 

амортизується протягом періоду оренди. Компанія амортизує актив з права користування з дати початку оренди до 

більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з права користування (враховуючи 

опцію пролонгації) та кінець строку оренди. 

 

Компанія подає активи з права користування у складі інших необоротних активів. 
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Загальна сума грошових коштів, виплачених за основну суму, та сплачені відсотки відображаються у складі 

фінансової діяльності у звіті про рух грошових коштів, оскільки так передбачено статистичними формами звітності. 

 

Компанія застосовує МСБО 36, щоб визначити, чи знецінено актив з права користування, та відображає будь-які 

виявлені збитки від зменшення корисності у складі прибутку або збитку. 

 

- Компанія в ролі орендодавця 

 

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди щодо володіння. 

Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає всі основні ризики та винагороди щодо 

володіння. Коли Компанія виступає в ролі орендодавця і ризики та вигоди за орендою не передаються орендареві, 

загальна сума платежів за договорами операційної оренди визнається в звіті про сукупний дохід з використанням 

методу рівномірного визнання протягом терміну оренди. 

 

Дивіденди 

 

Компанія визнає зобов'язання щодо виплати дивідендів учаснику, коли про це рішення було оголошено учасникам 

Компанії. 

 

Пенсійні зобов’язання 

 

За винятком внесків до державної пенсійної системи України, Компанія не має інших пенсійних схем. Загальна 

державна пенсійна система передбачає здійснення роботодавцем поточних внесків у розмірі певного відсотка від 

поточних валових виплат заробітної плати; такі витрати включаються до складу прибутку або збитку у періоді, коли 

відповідна компенсація була зароблена працівником. Компанія не має зобов’язань щодо виплат після виходу на 

пенсію або значних інших компенсаційних виплат, що вимагають здійснення нарахувань. 

 

Звітні сегменти 

 

Операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання: 

 

а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи 

доходи та витрати, пов’язані з операціями з іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);  

б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта 

господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів 

його діяльності; та  

в) про який доступна дискретна фінансова інформація. 

 

Операційні сегменти, виділені Компанією, розкрито в Примітці 6.  

 

Умовні зобов'язання та умовні активи  

 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність, що для 

погашення зобов'язання необхідним буде вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можливо оцінити 

суму таких зобов'язань. Інформація про умовні зобов'язання розкривається в примітках до фінансової звітності, за 

винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, є малоймовірною.  

 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається, коли стає можливим 

одержання економічних вигід. Якщо стало фактично визначеним, що відбудеться надходження економічних вигід, 

актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у фінансовій звітності того періоду, у якому відбулася зміна оцінок. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

Операції з пов'язаними сторонами  

 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий 

вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може 

відрізнятися від визначення згідно із законодавством України.  

 

Згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" пов’язаною стороною є: 

а) особа або близький родич особи є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що складає звітність (надалі 

"підзвітним підприємством"), якщо така особа: 

і) контролює або здійснює спільний контроль над підзвітним підприємством; 

іі) має суттєвий вплив на підзвітне підприємство; 

ііі) є представником ключового управлінського персоналу підзвітного підприємства або материнської компанії 

підзвітного підприємства; 

 

б) суб'єкт господарювання є пов'язаним із підзвітним підприємством, якщо виконується будь-яка з 

нижчеперелічених умов: 

і) суб'єкт господарювання та підзвітне підприємство є членами однієї групи; 

іі) один суб'єкт господарювання є асоційованим або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання; 

ііі) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї і тієї ж третьої сторони; 

iv) однин суб'єкт господарювання є спільним підприємством третьої сторони і інший суб'єкт господарювання є 

асоційованим підприємством цієї ж третьої особи; 

v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченню трудової діяльності для працівників підзвітного 

підприємства або його пов'язаною стороною; 

vi) суб'єкт господарювання знаходиться під контролем або спільним контролем особи, визначеної в п. а) 

vii) особа, визначена у п. a) i) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання або є представником його 

ключового управлінського персоналу (або ключового управлінського персоналу материнської компанії). 

 

Під час розгляду кожного можливого випадку відносин пов'язаних сторін увага має бути спрямована на суть цих 

відносин, а не юридичну форму.   

 

Події після звітної дати 

 

Події, що відбулися з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску, які свідчать про 

умови, що існували на кінець звітного періоду та надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, 

відображаються у фінансовій звітності. 

 

Події, що відбулися з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску, які свідчать про 

умови, що виникли після звітного періоду і які не впливають на фінансову звітність Компанії на звітну дату, 

розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі події суттєві. 

 

 

5. Стандарти видані, які ще не набули чинності 

 

Компанія не прийняла перелічені нижче МСФЗ і Тлумачення КТМФЗ, які вже опубліковані, але ще не набули 

чинності: 

 "Реформа еталонної ставки відсотка" (поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", МСБО (IAS) 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка", МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", 

МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" та МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда") – Фаза 2 діє з 1 січня 2021 року; 

 МСФЗ (IFRS) 3 "Об’єднання бізнесу" – посилання на концептуальну основу – набирає чинності для річних 

періодів, які починаються 1 січня 2022 року; 

 МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" - обтяжливі контракти - вартість виконання 

контракту – набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2022 року; 

 МСБО (IAS) 16 "Основні засоби" - надходження до цільового використання – набирає чинності для річних 

періодів, які починаються 1 січня 2022 року; 
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5. Стандарти видані, які ще не набули чинності (продовження) 

 

 Цикл щорічних змін МСФЗ 2018-2020 років - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 

2022 року; 

 МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" - Класифікація зобов'язань на поточні і довгострокові – набирає 

чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року; 

 МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2023 року; 

 МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" – продовження періоду тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 9 

"Фінансові інструменти" до 1 січня 2023 року; 

 МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" - Визначення облікової оцінки – набирає 

чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року; 

 МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності", Практичне положення 2 (IFRS Practice Statement 2) з МСФЗ 

"Прийняття суттєвих суджень" - Розкриття облікових політик – набирає чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2023 року; 

 МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні 

підприємства – продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним 

підприємством"– набрання чинності відкладено на невизначений термін. 

 

"Реформа еталонної ставки відсотка" (поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", МСБО 

(IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: 

розкриття інформації", МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" та МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда") – Фаза 2 

Поправки вносять зміни до ряду вимог з обліку хеджування для звільнення від потенційних наслідків невизначеності 

спричиненої реформою IBOR.  

 

Поправки запроваджують практичний прийом, відповідно до якого модифікації, які виникають внаслідок цієї 

реформи, обліковуються шляхом коригування ефективної ставки відсотка.  

 

Компанія вважає, що змінені стандарти не вплинуть на фінансову звітність.  

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об’єднання бізнесу” – посилання на концептуальну основу  

Поправка оновлює посилання у МСФЗ 3 на концептуальну основу фінансової звітності без зміни порядку 

відображення в обліку об’єднань бізнесу.  

 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" - обтяжливі контракти - вартість 

виконання контракту  

Поправки уточнюють, які витрати включає суб'єкт господарювання при визначенні вартості виконання договору 

при оцінці того, чи є договір обтяжливим. 

 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

МСБО (IAS) 16 "Основні засоби" - надходження до цільового використання 

Поправки забороняють компанії вилучати із вартості основних засобів, прибутки від продажу об’єктів, вироблених, 

поки компанія готує актив до цільового використання. Натомість компанія визнає такі прибутки від продажу та 

пов'язані з ними витрати у прибутку чи збитку. 

 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

Цикл щорічних змін МСФЗ 2018-2020 років 

Зміни, які застосовуються до річних періодів, що починаються з 1 січня 2022, із можливістю раннього застосування.  

Вносяться незначні зміни до перелічених нижче стандартів: 

- МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" - Поправка дозволяє дочірньому 

підприємству, яке застосовує пункт D16 (a) МСФЗ 1, визначати сукупні трансляційні різниці, використовуючи суми, 

представлені його материнським підприємством, виходячи з дати переходу материнської компанії на МСФЗ; 
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- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" – Роз'яснюється перелік виплат, які компанія включає до гонорарів у тесті "10 

відсотків" для припинення визнання фінансових зобов'язань при оцінці того, чи суттєво відрізняються умови нового 

або зміненого фінансового зобов'язання від умов первісного фінансового зобов'язання; 

- Ілюстративний приклад 13 до МСФЗ 16 "Оренда" - усуває потенційну невизначеність щодо обліку заохочень з 

оренди; 

- МСБО 41 "Сільське господарство" - Поправка усуває вимогу пункту 22 МСБО 41 щодо виключення суб'єктами 

господарювання грошових потоків, пов’язаних з оподаткуванням, при визначенні справедливої вартості 

біологічного активу з використанням методики теперішньої вартості. 

 

Компанія вважає, що дані зміни не вплинуть на фінансову звітність. 

 

МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" - Класифікація зобов'язань на поточні і довгострокові  

Поправки щодо класифікації зобов'язань на поточні і довгострокові (Поправки до МСБО 1) стосуються лише подання 

зобов'язань у звіті про фінансовий стан та не впливають на суму або строки визнання будь-якого активу, доходу 

або витрат чи інформацію, які суб'єкти господарювання розкривають про ці статті. Мета Поправок: 

- уточнити, що класифікація зобов’язань на поточні і довгострокові має ґрунтуватися на правах, що існують на 

кінець звітного періоду, та узгодити формулювання у всіх відповідних пунктах стандарту, щоб посилатися на 

"право" на відстрочення платежів щонайменше на дванадцять місяців і чітко вказати, що лише права, встановлені 

"на кінець звітного періоду", повинні впливати на класифікацію зобов'язання; 

- уточнити, що на класифікацію не впливають очікування щодо того, чи буде суб'єкт господарювання застосовувати 

своє право на відстрочення погашення зобов'язання; 

- і уточнити, що розрахунки стосуються передачі контрагенту грошових коштів, інструментів власного капіталу, 

інших активів або послуг. 

 

Компанія вважає, що зміни до стандарту можуть вплинути на фінансову звітність, однак, точний вплив ще не 

визначений. 

 

МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" 

МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4, який був випущений як проміжний стандарт у 2004. МСФЗ 17 вирішує проблему 

порівнюваності інформації, створену МСФЗ 4, оскільки вимагає вести облік усіх страхових контрактів послідовно. 

Це матиме позитивні наслідки як для інвесторів, так і для страхових компаній. Страхові зобов'язання 

обліковуватимуться за їх поточною, а не історичною собівартістю. Компанія повинна буде відображати прибутки по 

мірі надання страхових послуг (а не на момент отримання страхової премії), а також представляти інформацію про 

прибутки від страхових контрактів, які компанія очікує отримати у майбутньому. 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" – продовження періоду тимчасового звільнення від застосування 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" 

Поправки дозволяють скористатись звільненням від застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та продовжувати 

застосування МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" до 1 січня 2023 року.  

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" - Визначення облікової оцінки 

Поправки пояснюють, як компанії повинні відрізняти зміни в обліковій політиці від змін в облікових оцінках. Ця 

різниця важлива, оскільки зміни в облікових оцінках застосовуються перспективно до майбутніх операцій та інших 

майбутніх подій, тоді як зміни в обліковій політиці застосовуються ретроспективно до минулих операцій та інших 

минулих подій. 

 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності", Практичне положення 2 (IFRS Practice Statement 2) з 

МСФЗ "Прийняття суттєвих суджень" - Розкриття облікових політик 

Зміни до МСБО 1 вимагають від компаній розкривати лише суттєві облікові політики. Зміни до Практичного 

положення 2 з МСФЗ містять вказівки щодо того, як застосовувати концепцію суттєвості до розкриття інформації 

щодо облікової політики. Компанія вважає, що змінені стандарти не вплинуть на фінансову звітність.  
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5. Стандарти видані, які ще не набули чинності (продовження) 

 

МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та 

спільні підприємства – продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованою компанією 

або спільним підприємством" 

Вузькоспеціалізовані поправки стосуються визнаних розбіжностей між вимогами в МСФЗ 10 та МСБО 28 (2011) при 

продажу або внесенні активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством.  

 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 

 

6. Інформація за звітними сегментами 

 

Доходи сегмента являють собою доходи, що безпосередньо можуть бути віднесені до сегмента, враховуючи як 

продаж зовнішнім покупцям, так і операції з іншими сегментами. Доходи сегмента не включають процентні доходи, 

доходи від курсових різниць, зміни справедливої вартості та зменшення від переоцінки активів/доходів від 

сторнування попередньо визнаного зменшення, доходи від вибуття основних засобів, інші доходи. 

 

Керівництво визначило операційні сегменти, які Компанія використовує для розкриття інформації, на основі звітів, 

які розглядаються акціонерами для оцінки фінансових показників діяльності та розподілу ресурсів.  

 

Звітні сегменти, визначені керівництвом згідно із видами діяльності, є такими: 

 

 Сегмент "Діяльність з виробництва бетонних та залізобетонних виробів" 

У 2020 році Компанія в основному здійснювала продаж товарного бетону, залізобетонних виробів та будівельних 

матеріалів. Крім того, надавалися супутні послуги із доставки даної продукції до покупця.  

 

 Сегмент "Діяльність з надання послуг генерального підрядника ("генпідряду") та будівельно-монтажних 

робіт" 

У 2020 році Компанія надавала послуги з будівництва житлової та комерційної нерухомості, у якості генерального 

підрядника та послуги з будівельно-монтажних робіт. 

 

 Сегмент "Інша діяльність" 

У 2020 році Компанія надавала послуги із операційної оренди необоротних активів, послуги комісії. 

 

6. Інформація за звітними сегментами (продовження) 

 

Інформація за звітними сегментами Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, та станом на 31 грудня 

2020 року представлена таким чином: 

 

  

 Діяльність з 
виробництва 
бетонних та 

залізобетонних 
виробів 

 

Діяльність з 
надання послуг 
генпідряду та 
будівельно-

монтажних робіт 

 
Інша 

діяльність 
 Разом 

Дохід від реалізації зовнішнім 
споживачам  

 1 294 498  612 354  6 012  1 912 864 

Реалізація іншим сегментам  -  -  -  - 
Результат сегменту  23 583  (751)  31 197  54 059 
Фінансові витрати        (103 751) 
Інші фінансові доходи        4 839 
Дохід від участі в капіталі        45 000 
Інші доходи та витрати        (83 567) 
Інші нерозподілені витрати        (12 927) 
Прибуток до оподаткування        (96 377) 
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6. Інформація за звітними сегментами (продовження) 

 

  

Діяльність з 
виробництва 
бетонних та 

залізобетонних 
виробів 

 

Діяльність з 
надання послуг 
генпідряду та 
будівельно-
монтажних 

робіт 

 
Інша 

діяльність 
 Разом 

Активи сегменту         
Торгова дебіторська 
заборгованість 

 535 615  19 914  320 857  876 386 

Інші активи сегменту  256 886  849 964  613 179  1 720 029 
Відстрочені податкові активи        6 111 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

       99 242 

Нерозподілені активи        467 972 

Всього активів  х  х  х  3 169 740 

 

Зобов'язання сегменту  422 642  1 310 934  -  1 733 576 
Кредити та позики        1 084 095 
Інші поточні зобов'язання        179 529 

Всього зобов'язань  х  х  х  2 997 200 

 

Інформація за звітними сегментами Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та станом на 31 грудня 

2019 року представлена таким чином: 

 

 

 
Діяльність з 
виробництва 
бетонних та 

залізобетонних 
виробів 

 

Діяльність з 
надання послуг 
генпідряду та 
будівельно-
монтажних 

робіт 

 
Інша 

діяльність 
 Разом 

Дохід від реалізації зовнішнім 
споживачам  

 1 251 779  122 358  14 625  1 388 762 

Реалізація іншим сегментам  -  -  -  - 
Результат сегменту  14 840  761  70 536  86 137 
Фінансові витрати        (74 549) 
Інші фінансові доходи        8 328  
Інші доходи та витрати        14 170 
Інші нерозподілені витрати        (6 666) 
Прибуток до оподаткування        27 420 

 

 

 Діяльність з 
виробництва 
бетонних та 

залізобетонних 
виробів 

 
Діяльність з 

надання послуг 
Генпідряду 

 

Інша 
діяльність 

 

Разом 

Активи сегменту         
Торгова дебіторська 
заборгованість 

 502 231  17 748  295 047  815 026 

Інші активи сегменту  224 104  1 125 844  592 317  1 942 265 
Відстрочені податкові активи        1 645 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

       87 004 

Нерозподілені активи        542 565 

Всього активів        3 388 505 

 

Зобов'язання сегменту  296 390  1 866 331  -  2 162 721 
Кредити та позики        706 066 
Інші поточні зобов'язання        255 267 

Всього зобов'язань        3 124 054 
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7. Нематеріальні активи 

 

Нижче представлено інформацію про рух нематеріальних активів за 2019 та 2020 роки: 

 

 Інші нематеріальні 
активи 

Собівартість   

На 1 січня 2019 613 

Надходження - 

На 31 грудня 2019 613 

Надходження 66 

На 31 грудня 2020 679 

  

 
Накопичена амортизація 

 

На 1 січня 2019 128 

Нараховано 306 

На 31 грудня 2019 434 

Нараховано  179 

На 31 грудня 2020 613 

  

Балансова вартість  

На 1 січня 2019 485 

На 31 грудня 2019 179 

На 31 грудня 2020 66 

 

Станом на 31 грудня 2020 року, інші нематеріальні активи головним чином були представлені капіталізованими 

витратами на комерційне програмне забезпечення, ліцензіями. 

 

 

8. Основні засоби 
 
 31.12.2020 31.12.2019 

Основні засоби, балансова вартість 326 967 262 075 
Аванси капітального характеру 14 661 12 389 

Незавершені капітальні інвестиції 37 821 66 132 

 379 449 340 596 

 

Інші основні засоби в основному складаються з інструментів, приладів, інвентаря для забезпечення роботи 

виробництва. 
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8. Основні засоби (продовження) 
 
Нижче представлено інформацію про рух основних засобів за 2020 рік: 
 

 

 

 

Земельні 
ділянки 

Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

Інші основні 
засоби 

Разом 

Собівартість  
    

  
 

На 1 січня 2019 562 22 292 89 673 314 353 2 559 5 677 435 116 

Надходження - 4 174 9 915 14 469 - 722 29 280 

Вибуття - (632) (11 791) (5 907) (767) (2 907) (22 004) 

На 31 грудня 2019 562 25 834 87 797 322 915 1 792 3 492 442 392 

Надходження - - 77 930 2 693 22 684 8 828 112 135 

Переведено зі складу 
інвестиційної нерухомості - 39 444 - - - 

- 39 444 

Вибуття - (1 252) (36 793) (165) (242) (49) (38 501) 

На 31 грудня 2020 562 64 026 128 934 325 443 24 234 12 271 555 470 

        
Накопичена амортизація        
На 1 січня 2019 - 18 553 71 310 62 979 1 843 4 299 158 984 
Нараховано - 717 6 985 33 297 133 251 41 383 
Вибуття - (632) (10 109) (5 860) (697) (2 752) (20 050) 
На 31 грудня 2019 - 18 638 68 186 90 416 1 279 1 798 180 317 
Нараховано - 1 328 7 948 35 433 2 310 4 798 51 817 
Переведено зі складу 
інвестиційної нерухомості - 3 412 - - - - 3 412 
Вибуття - (1 143) (5 447) (165) (242) (46) (7 043) 

На 31 грудня 2020 - 22 235 70 687 125 684 3 347 6 550 228 503 

        
Балансова вартість        
На 1 січня 2019 562 3 739 18 363 251 374 716 1 378 276 132 
На 31 грудня 2019 562 7 196 19 611 232 499 513 80 215 340 596 

На 31 грудня 2020 562 41 791 58 247 199 759 20 887 5 721 326 967 
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8. Основні засоби (продовження) 
 

Інші основні засоби в основному складаються з інструментів, приладів, інвентаря для забезпечення роботи 

виробництва. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби із собівартістю 51 948 тис. грн. були повністю замортизованими, 

однак продовжували використовуватися (31.12.2019 – 51 410 тис. грн.). 

 

Забезпечення за кредитами та позиками 

Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби з балансовою вартістю 35 478 тис. грн. (31 грудня 2019: нуль) були 

передані в заставу як забезпечення за кредитами та позиками (Примітка 18).  

 
 
9. Інвестиційна нерухомість 
 
 31.12.2020 31.12.2019 

Інвестиційна нерухомість, балансова вартість 317 127 362 117 

Незавершені капітальні інвестиції 70 484 17 684 

 387 611 379 801 

 

Нижче представлено інформацію про рух інвестиційної нерухомості за 2019 та 2020 роки: 

 Інвестиційна 
нерухомість 

Собівартість   

На 1 січня 2019  386 566  

Надходження  5 399  

На 31 грудня 2019   391 965  

Переведення зі складу інвестиційної нерухомості (39 444)  

На 31 грудня 2020   352 521  

  

 
Накопичена амортизація 

 

На 1 січня 2019   12 886  

Нараховано  16 962  

На 31 грудня 2019   29 848  

Нараховано   8 958 

Переведення зі складу інвестиційної нерухомості (3 412) 

На 31 грудня 2020   35 394  

  

Балансова вартість  

На 1 січня 2019   373 680  

На 31 грудня 2019   362 117  

На 31 грудня 2020   317 127  

 

Інвестиційну нерухомість складають будівлі та нежитлове приміщення з паркінгом, які надаються в операційну 

оренду. 

 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості в 2020 році склав 7 712 тис. грн (2019: 14 246 тис. грн). 

 

Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість інвестиційної нерухомості та незавершених капітальних 

інвестицій, переданих в заставу, становила 315 458 тис. грн 70 484 тис. грн, відповідно (31 грудня 2019 року: 

359 401 тис. грн та 17 684 тис. грн, відповідно).  
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10. Довгострокові фінансові інвестиції 

 

У таблиці нижче наведені зміни балансової вартості інвестицій Компанії в дочірнє підприємство: 

 
 2020 2019 

Балансова вартість на 1 січня 436 913 - 

Придбання фінансової інвестиції - 436 913 

Внески в статутний капітал дочірньої Компанії 992 - 

Зміна вартості інвестиції у дочірнє підприємство 45 000 - 

Отримані дивіденди (45 000) - 

Продаж інвестиції (437 905) - 

Балансова вартість на 31 грудня - 436 913 

 

Станом на 31 грудня 2019 року інші фінансові інвестиції представлені довгостроковим банківським депозитом. 

Протягом 2020 року депозит було погашено. 

 

У 2019 році Компанія придбала частку 100% в статутному капіталу ТОВ "Енереджи Продакт" за 436 913 тисяч 

гривень. 

В 2020 році було продано частку Компанії у статутному капіталі ТОВ "ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ" у розмірі 100% за 

436 550  тисяч гривень. 

 
 
11. Інші необоротні активи 
 
Станом на 31 грудня 2020 року у складі інших необоротних активів обліковувався аванс у сумі 84 840 тис. грн, 
виданий ТОВ "Юніт Холдінгс" за отримання функцій замовника будівництва об'єктів житлово-офісного комплексу в 
складі комплексу Unit.Сity (плановий термін реалізації проекту – 31 грудня 2025 року). 
 
 
12. Запаси 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Незавершене виробництво, будівництво нерухомості на 
продаж 765 124 1 125 844 
Сировина та матеріали 42 153 40 111 
Готова продукція 13 268 22 247 
Запасні частини 10 619 7 583 
Незавершене виробництво 1 926 3 389 
Паливо 673 373 
Тара й тарні матеріли 306 996 
Інші запаси 25 100 12 873 

 859 169 1 213 416 

 

У 2020 році вартість сировини, витратних матеріалів та зміни готової продукції та незавершеного виробництва, 

визнані у складі собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг склали 1 604 051 тис. грн (2019: 

1 065 724 000 тис. грн).  

 

Протягом 2019 – 2020 років Компанія визнавала уцінку запасів у сумах  287 тис.грн. та 6 007 тис.грн, відповідно. 
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13. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

Номінальна вартість дебіторської заборгованості 903 090 824 602 
Резерв під очікувані кредитні збитки (26 704) (9 576) 

 876 386 815 026 

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року торгова та інша дебіторська заборгованість була 

безпроцентною та підлягала погашенню в ході звичайної господарської діяльності Компанії. 

 

Компанія застосовує спрощений підхід до створення резерву під очікувані кредитні збитки, передбачений МСФЗ 9, 

який дозволяє нарахування резерву під очікувані кредитні збитки на весь строк дії інструменту для всіх активів у 

категорії "Торгова та інша дебіторська заборгованість". 

 

Для оцінки очікуваного кредитного збитку дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

об'єднується у категорії з подібними характеристиками кредитного ризику та кількістю днів прострочення. Рівні 

очікуваних кредитних збитків базуються на графіках платежів за продажами за 12 місяців до кожної звітної дати та 

кредитних збитках, понесених за цей період. 

 

Рівні збитків за минулі періоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної інформації про макроекономічні 

фактори, що впливають на здатність клієнтів погашати дебіторську заборгованість. Резерв під очікувані кредитні 

збитки під торгову та іншу дебіторську заборгованість визначається згідно з матрицею резервування, яка наведена 

у таблиці нижче. Матриця резервування базується на кількості днів прострочення платежу щодо кожного 

фінансового активу. 

 

У складі дебіторської заборгованості обліковується дебіторська заборгованість пов'язаних сторін в сумі 

596 258 тис. грн (31 грудня 2019 року: 677 101 тис. грн). Компанія обліковує всю заборгованість пов'язаних сторін 

у складі непротермінованої заборгованості та не нараховує резерв під очікувані кредитні збитки на ці суми. 

 

Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за періодами протермінування станом на 31 грудня 2020 року 

представлено нижче: 

 

Всього 
Не 

протермі
нована 

Протермінована 

До 90 
днів 

90-180 
днів 

180-270 
днів 

270-360 
днів 

Понад 
360 днів 

Номінальна вартість  903 090   651 010   183 040   46 369   6 858   1 466   14 347  
Резерв на 
знецінення   26 704   5 987   2 030   2 696   812   832   14 347  
Очікувана ставка 
кредитних втрат, % х 0-1.1% 1,11% 5,81% 11,84% 56,75% 100% 

 

Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за періодами протермінування станом на 31 грудня 2019 року 

представлено нижче: 

 

Всього 
Не 

протермі
нована 

Протермінована 

До 90 
днів 

90-180 
днів 

180-270 
днів 

270-360 
днів 

Понад 
360 днів 

Номінальна вартість  824 602   577 575   121 740   34 073   81 624   2 414   7 176  
Резерв на 
знецінення   9 576   174   1 339   685   2 065   646   4 667  
Очікувана ставка 
кредитних втрат, % х 0-1.0% 1,10% 2,01% 2,53% 26,76% 65,04% 

 

Узгодження змін у резерві під очікувані кредитні збитки наведено нижче: 

 

 2020 2019 

На 1 січня 9 576 21 622 
Нараховано за рік 17 977 26 266 
Використано резерву (849) (38 312) 

На 31 грудня 26 704 9 576 
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14. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

Аванси видані за товари, роботи, послуги  39 648   20 214  
ПДВ за виданими авансами  (6 109)  (3 350) 
Резерв під знецінення  (2 813)  (1 505) 

  30 726   15 359  

 
 
15. Інша поточна дебіторська заборгованість 
 31.12.2020 31.12.2019 

Поворотна фінансова допомога 146 097 30 022 
Розрахунки з робітниками та службовцями за позиками 1 002 984 
Передоплати за внесками на соціальне страхування 723 279 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1 082 412 

 148 904 31 697 

 
 
16. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня представлені таким чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Грошові кошти на поточних рахунках в національній 
валюті 98 964 85 700 

Готівка 231 1 190 
Кошти на рахунках системи електронного адміністрування 
ПДВ 22 114 

Грошові кошти в дорозі 25 - 

 99 242 87 004 

 
На 31 грудня 2020 та 2019 років залишки грошових коштів на банківських рахунках не є знеціненими чи 
простроченими. 

 

 

17. Власний капітал 

 

Статутний капітал 

На 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року затверджений і повністю сплачений статутний капітал становив 

4 582 814 (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот чотирнадцять) гривень в кількості 18 331 256 штук 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 

 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 року Компанією в звіті про фінансовий стан в рядку 1415 наводиться інформація 

про резервний капітал, який складав 13 053 тис. грн. Резервний капітал формується відповідно до вимог ст. 19 

Закону України від 17.09.2008 р. №514-VI «Про акціонерні товариства» та статуту Компанії і представляє собою 

накопичені відрахування від частини чистого прибутку, які призначаються для покриття збитків Компанії. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року резервний капітал Компанії сформований повністю. 
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18. Кредити та позики 

 

Позики та інші довгострокові зобов’язання Компанії були представлені таким чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Довгострокові   
Небанківські позики 630 000 320 000 

Одержані аванси - 437 000 

 630 000 757 000 

Короткострокові   
Короткострокові кредити банків 414 095 386 066 

Небанківські позики 40 000 100 000 

 454 095 486 066 

Всього 1 084 095 1 243 066 

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року заборгованість за нарахованими відсотками становила 

49 661 тис. грн та 23 363 тис. грн та була відображена у складі інших поточних зобов'язань Компанії. 

 

Згідно з кредитним договором, укладеним з українським банком, було відкрито мультивалютну відновлювальну 

кредитну лінію на поповнення обігових коштів з лімітом 5 000 тис. євро. Строк дії кредитної лінії закінчується 

3 червня 2022 року. Розмір процентів за користування кредитом складав 6,9% річних (2019 - 7,5% річних). 

 

Згідно з кредитним договором, укладеним з українським банком, було відкрито мультивалютну кредитну лінію на 

придбання корпоративних прав ТОВ "Енерджи Продакт" з лімітом 14 0000 тис. євро. Строк дії кредитної лінії 

закінчується 3 червня 2022 року. Розмір процентів за користування кредитом складав 6,9% річних (2019 - 7,5% 

річних). 

 

В 2020 році Компанія уклала декілька додаткових угод з банками, що передбачають зміну відсоткових ставок, зміну 

графіків погашення заборгованостей. Компанія проаналізувала вплив зазначених змін на фінансові зобов’язання та 

дійшла висновку, що вони не є значними змінами умов фінансових зобов’язань. 

 

Умови, балансова вартість зобов'язань та тип відсоткової ставки станом на 31 грудня 2020 року представлені таким 

чином: 

 

Тип відсоткової 
ставки 

Валюта 
 

Тип договору 
 

Погашення 
до 1 року 

Погашення 
від 1 до 5 

років 

АТ "АЛЬФА-БАНК" фіксована євро кредитна лінія 414 095 - 
 
Умови, балансова вартість зобов'язань та тип відсоткової ставки станом на 31 грудня 2019 року представлені таким 
чином: 

 

Тип відсоткової 
ставки 

Валюта 
 

Тип договору 
 

Погашення 
до 1 року 

Погашення 
від 1 до 5 

років 

АТ "АЛЬФА-БАНК" фіксована євро кредитна лінія 386 066 - 

 

Забезпеченням виконання зобов'язань Компанії за кредитами та позиками, отриманими від банків є іпотека 

нерухомого майна (станом на всі звітні дати), а також порука ТОВ "Енерджи Продакт" на повну суму зобов'язань 

Компанії (станом на 31 грудня 2020 року). 

 

Протягом 2014-2020 років Компанія випустила відсоткові іменні звичайні облігації. Інформація про облігації Компанії 

(щодо кожного випуску) наведена в таблиці нижче.
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18. Кредити та позики (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2020 року: 

Номер свідоцтва 

Дата 
реєстрації 

ДКЦПФР чи 
НКЦПФР 

Форма випуску 
чи існування 

Вид облігацій Серія 

Номінальна 
вартість 

облігацій, 
грн. 

Кіль-
кість,  
шт. 

Загальна 
сума 

випуску, тис. 
грн. 

Процентна ставка для 
виплати відсоткового 

доходу, відсотків 
річних 

Дата 
погашення 
облігацій 

06/02/2016 20.01.2016 бездокументарна Відсоткові, іменні N 1000 40 000 40 000 23,00% 28.02.2021 

74/2/2016 06.07.2016 бездокументарна Відсоткові, іменні O 1000 30 000 30 000 15,00% 30.09.2022 

75/2/2016 06.07.2016 бездокументарна Відсоткові, іменні P 1000 30 000 30 000 15,00% 31.12.2022 

87/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні Q 1000 50 000 50 000 15,00% 01.01.2025 

88/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні R 1000 50 000 50 000 15,00% 01.03.2025 

89/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні S 1000 40 000 40 000 15,00% 01.03.2025 

90/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні T 1000 40 000 40 000 15,00% 30.06.2025 

91/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні U 1000 40 000 40 000 15,00% 30.06.2025 

35/2/2020-T 07.05.2020 бездокументарна Відсоткові, іменні W 1000 150 000 150 000 15,00% 30.09.3030 

34/2/2020-Т 07.05.2020 бездокументарна Відсоткові, іменні V 1000 200 000 200 000 15,00% 30.06.3030 

Разом       670 000   
 
Станом на 31 грудня 2019 року: 

Номер свідоцтва 

Дата 
реєстрації 

ДКЦПФР чи 
НКЦПФР 

Форма випуску 
чи існування 

Вид облігацій Серія 

Номінальна 
вартість 

облігацій, 
грн. 

Кіль-
кість,  
шт. 

Загальна 
сума 

випуску, тис. 
грн. 

Процентна ставка для 
виплати відсоткового 

доходу, відсотків 
річних 

Дата 
погашення 
облігацій 

60/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Відсоткові, іменні K 1000 30 000 30 000 23,00% 28.02.2020 

61/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Відсоткові, іменні L 1000 30 000 30 000 23,00% 30.08.2020 
62/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Відсоткові, іменні M 1000 40 000 40 000 23,00% 30.11.2020 

06/02/2016 20.01.2016 бездокументарна Відсоткові, іменні N 1000 40 000 40 000 23,00% 28.02.2021 

74/2/2016 06.07.2016 бездокументарна Відсоткові, іменні O 1000 30 000 30 000 23,00% 30.09.2022 

75/2/2016 06.07.2016 бездокументарна Відсоткові, іменні P 1000 30 000 30 000 23,00% 31.12.2022 

87/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні Q 1000 50 000 50 000 23,00% 01.01.2025 

88/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні R 1000 50 000 50 000 23,00% 01.03.2025 

89/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні S 1000 40 000 40 000 23,00% 01.03.2025 

90/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні T 1000 40 000 40 000 23,00% 30.06.2025 

91/2/2018 06.11.2018 бездокументарна Відсоткові, іменні U 1000 40 000 40 000 23,00% 30.06.2025 

Разом       380 000   
 
На фондових біржах облігації не продаються та не включені до лістингу. Рейтингова оцінка випуску облігацій не проводилась. Нарахування та виплата відсоткового доходу за 
облігаціями, а також їх погашення здійснюється у національній валюті України – гривні. 
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18. Кредити та позики (продовження) 

 

Узгодження зобов’язань, що пов’язані з фінансовою діяльністю 

  
Небанківські 

позики 
Короткострокові 
кредити банків 

Відсотки Всього 

Залишок на 1 січня 2019  250 000 - 24 401 274 401 

  
   

 

Грошові операції  

Надходження позик 170 000 417 791 - 587 791 

Погашення позик - (15 943) - (15 943) 

Погашення відсотків - - (75 458) (75 458) 

  
   

 

Негрошові операції  

Нараховані відсотки - - 74 420 74 420 

Курсові різниці - (15 782) - (15 782) 

Залишок на 31 грудня 2019  420 000 386 066 23 363 829 429 

  
   

 

Грошові операції  

Надходження позик 350 000 171 049 - 521 049 

Погашення позик (100 000) (226 570) - (326 570) 

Погашення відсотків - - (77 171) (77 171) 

  
   

 

Негрошові операції  

Нараховані відсотки - - 103 465 103 465 

Курсові різниці - 83 550 4 83 554 

Залишок на 31 грудня 2020  670 000 414 095 49 661 1 133 756 

 
 
19. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
 
 31.12.2020 31.12.2019 

Кредиторська заборгованість за товари 125 392 146 435 

Кредиторська заборгованість за послуги 123 854 141 915 

Кредиторська заборгованість за основні засоби 2 454 992 
 251 700 289 342 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги представлена переважно зобов'язаннями до сплати за 

поставлені товари та послуги. 

 

Кредиторська заборгованість являє собою незабезпечені фінансові зобов’язання. Кредиторська заборгованість 

перед контрагентами в Україні, як правило, погашається протягом 60-100 днів після визнання. 

 

Справедлива вартість поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги приблизно дорівнює її 

балансовій вартості. 

 
 
20. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

Аванси отримані за договорами будівництва 864 626 1 429 331 

Аванси отримані за товари, роботи, послуги 184 131 83 599 

ПДВ за отриманими авансами (29 491) (18 922) 
 1 019 266 1 494 008 
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21. Поточні забезпечення 
 
Поточні забезпечення складаються із забезпечення під невикористані відпустки. 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Забезпечення під невикористані відпустки 7 680 7 305 

 
Рух забезпечення під невикористані відпустки за період наведено нижче: 
 

 2020 2019 

На 1 січня 7 305 13 036 

Нараховано 15 213 16 796 

Використано (14 838) (22 527) 

На 31 грудня 7 680 7 305 

 
 
22. Інші поточні зобов’язання 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Аванси отримані до повернення 446 308 - 

Поворотна фінансова допомога 118 732 48 030 

Нараховані відсотки 49 661 23 363 

Розрахунки з іншими кредиторами 16 302 7 048 

ПДВ за неодержаними податковими накладними 1 790 1 191 

Інші поточні зобов’язання 385 116 

 633 178 79 748 

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

 2020 2019 

Дохід від реалізації товарного бетону 833 753 803 598 

Дохід від реалізації залізобетонних виробів 174 849 207 288 

Дохід від реалізації товарних розчинів 45 032 69 335 

Дохід від реалізації ФЕМ 20 614 41 710 

Дохід від реалізації конструктиву 65 794 10 537 
Дохід від реалізації послуг генпідряду та будівельно-
монтажних робіт 612 354 122 358 
Дохід від реалізації автопослуг при реалізації продукції та 
послуг бетононасосу 154 456 119 311 

Дохід від реалізації інших послуг 6 012 14 625 

 1 912 864 1 388 762 

 
 
24. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

 2020 2019 

Собівартість реалізації товарного бетону 739 282 667 797 

Собівартість реалізації ЗБВ 157 866 173 020 

Собівартість реалізації товарних розчинів 32 212 48 312 

Собівартість реалізації ФЕМ 17 538 27 859 

Собівартість реалізації конструктиву 42 768 17 724 
Собівартість реалізації послуг генпідряду та будівельно-
монтажних робіт 613 105 121 597 
Собівартість реалізації автопослуг при реалізації продукції 
та послуг найманого бетононасосу 150 748 117 822 

Собівартість реалізації інших товарів, робіт, послуг 1 280 9 415 

 1 754 799 1 183 546 
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24. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (продовження) 

 
Собівартість за природою витрат у звітному періоді була такою: 
 

 2020 2019 

Матеріальні витрати 1 409 977 846 952 

Автопослуги отримані 150 748 117 822 

Заробітна плата та відповідні нарахування 141 648 138 745 

Амортизація 12 541 8 376 

Інші витрати 39 885 71 651 

 1 754 799 1 183 546 

   
 
 
25. Інші операційні доходи 

 

 2020 2019 

Дохід від операційної оренди активів 159 397  192 017 
Дохід від реалізації оборотних активів 109 690 308 627 
Дохід від реалізації послуг комісії 17 160 7 680 
Прибуток від реалізації необоротних активів 3 033 - 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 514 7 310 
Дохід від надання інформаційної-консультаційних послуг - 7 680 
Інші операційні доходи 6 183 6 031 

 295 977 529 345 

 
 
26. Адміністративні витрати 
 
Адміністративні витрати представлені таким чином: 
 

 2020 2019 

Утримання материнської компанії 35 400 11 310 
Заробітна плата та відповідні нарахування 24 687 36 199 
Амортизація  5 127 2 036 
Податкові витрати 6 928 3 546 
Комунальні витрати 5 446 4 595 
Ремонт та обслуговування обладнання 1 906 2 470 
Інформаційно-консультаційні та інші професійні послуги 1 793 4 835 
Послуги банку 1 606 1 370 
Інші послуги 930 9 692 
Інші витрати 2 322 9 207 

 86 145 85 260 

 
 
27. Витрати на збут 
 
Витрати на збут представлені таким чином: 
 

 2020 2019 

Роялті 102 913 27 630 
Заробітна плата та відповідні нарахування 29 077 6 098 
Реклама та маркетинг 9 827 166 533 
Транспортні послуги автомобільні 3 874 3 719 
Інші витрати 9 774 5 110 

 155 465 209 090 
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28. Інші операційні витрати 
 

 2020 2019 

Собівартість реалізації інших оборотних активів 80 776  263 761  
 Реалізація металу  33 048  26 290  
 Реалізація цементу  24 718  96 451  
 Собівартість реалізації хімічних домішок  12 237  16 400  
 Реалізація щебню  7 919  58 073  
 Реалізація інших запасів  2 854  66 547  
Амортизація об'єктів оренди  43 285  48 238  
Сумнівні та безнадійні борги 17 997  26 266  
Втрати від знецінення запасів  6 007   287  
Витрати на утримання інвестиційної нерухомості  5 200  3 227  
Курсові різниці  1 627  1 421  
Інші витрати операційної діяльності 16 438  17 540  

 171 330  360 740  

 
 
29. Інші фінансові доходи 
 

 2020 2019 

Відсотки одержані 1 912 8 058 
Інші фінансові доходи 2 927 270 

 4 839 8 328 

 
 
30. Фінансові витрати 
 

 2020 2019 

Відсотки за облігаціями 80 421 64 026 
Відсотки за кредитами 23 044 10 394 

Послуги депозитарія 174 - 
Амортизація дисконтів 112 129 

 103 751 74 549 

 
 
31. Інші доходи та інші витрати 
 

 2020 2019 

Інші доходи   

Неопераційна курсова різниця - 15 782 

Інші доходи 363 200 

  363 15 982 

Інші витрати   

Неопераційна курсова різниця (83 550) - 

Списання необоротних активів (380) (1 812) 

 (83 930) (1 812) 

 
 
32. Витрати з податку на прибуток 
 

Компоненти витрат з податку на прибуток складалися з: 
 
 2020 2019 

Поточний податок на прибуток - 6 581 

Відстрочений податок на прибуток (4 466) (1 645) 

 (4 466) 4 936 
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32. Витрати з податку на прибуток (продовження) 
 

Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового прибутку до оподаткування 

на нормативну податкову ставку за 2020 та 2019 роки: 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

Збиток до оподаткування (96 377) 27 420 

Теоретичний податок на прибуток за ставкою 18% (17 348) 4 936 

Зміна в сумі невизнаних відстрочених податкових активів 20 178 - 

Витрати (доходи), не включені до складу податкових витрат (7 296) - 

Вигода з податку на прибуток (4 466) 4 936 

 

Станом на звітні дати, наведені в цій фінансовій звітності, відстрочені податкові активи Компанії були такими: 

 
 

31 грудня 
2020 

Звіт про прибутки та збитки 
31 грудня 

2019  
Виникнення та сторнування 

тимчасових різниць  

Резерви та забезпечення 6 111 4 466 1 645 

Чистий відстрочений податковий 
актив / (зобов'язання) 6 111 4 466 1 645 

 
 
 

31 грудня 
2019 

Звіт про прибутки та збитки 
1 січня 2019 

 
Виникнення та сторнування 

тимчасових різниць  

Резерви та забезпечення 1 645 1 645 - 

Чистий відстрочений податковий 
актив / (зобов'язання) 1 645 1 645 - 

 
Станом на звітні дати, які подано в цій фінансовій звітності, відстрочені податки обчислено за ставками, які, як 
передбачалося, будуть діяти в період реалізації відстроченого податкового активу чи погашення відстроченого 
податкового зобов'язання. 

 

Природа тимчасових різниць є такою: 

(і) Резерви та забезпечення – різниця в принципах оцінки та періодах визнання;  

 

Податкові збитки, перенесені на наступні періоди, виникли в Україні в попередніх роках в сумі 112 099 тис. грн. 

Зазначені збитки можуть бути зараховані в рахунок майбутнього оподатковуваного прибутку Компанії протягом 

необмеженого часу. При цьому Компанія не визнала відстрочені податкові активи на всю суму таких збитків, 

оскільки керівництво Компанії не впевнене в можливості їх реалізації в найближчому майбутньому. 

 

 

33. Умовні та контрактні зобов’язання 
 
Оподаткування 

Керівництво вважає, що Компанія належним чином виконала усі податкові зобов’язання. 

Юридичні питання 

Під час звичайної господарської діяльності Компанія є стороною у судових процесах та до неї висуваються певні 
претензії. На думку керівництва Компанії, остаточне зобов’язання, якщо таке виникне, за такими справами або 
претензіями, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності Компанії. Станом 
на 31 грудня 2020 та 2019 років до Компанії не було висунуто будь-яких суттєвих претензій. 
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34. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Розкриття справедливої вартості стосовно фінансових інструментів проводиться відповідно до вимог МСФЗ 7 

"Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13 "Визначення справедливої вартості". Справедлива 

вартість визначається як сума, за якою інструмент міг би бути обміненим в поточній транзакції між обізнаними 

зацікавленими сторонами в ситуації, що склалася, за винятком примусового продажу чи ліквідації. Оскільки для 

значної частини фінансових інструментів Компанії немає доступного ринку, необхідно визначити справедливу 

вартість, виходячи з поточних економічних умов та конкретних ризиків, притаманних інструменту. 

 

Керівництво Компанії вважає, що балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, відображена 

у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

 

Основні категорії фінансових інструментів 

 

Основні категорії фінансових інструментів Компанії за їх балансовою вартістю наведено нижче: 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

Фінансові активи   
Поточні фінансові інвестиції - 51 314 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 876 386 815 026 
Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 291 642 - 
Інша дебіторська заборгованість 148 904 31 697 
Грошові кошти та їх еквіваленти 99 242 87 004 

 1 416 174 985 041 

 

Фінансові зобов'язання 31.12.2020 31.12.2019 

Короткострокові кредити банків 414 095 386 066 
Інші кредити та позики 670 000 420 000 
Торгова кредиторська заборгованість 251 700 289 342 
Інша кредиторська заборгованість 184 695 78 441 

 1 520 490 1 173 849 

 
 
35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
 
Основними ризиками, які є притаманними фінансовим інструментам Компанії є кредитний ризик (включаючи ризик 
концентрації), ризик ліквідності та валютний ризик. Політика Компанії з управління ризиками сконцентрована на 
непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків. Підходи Компанії 
до управління кожним з цих ризиків наведено нижче. 

 

Кредитний ризик та ризик концентрації 

Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити 

суму заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Фінансовими активами, які потенційно 

наражають Компанію на суттєвий кредитний ризик, в основному, є торгова та інша дебіторська заборгованість. 

 

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відображається в балансовій вартості фінансових 

активів, яка наведена в звіті про фінансовий стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення 

потенційного кредитного ризику несуттєвий. 

 

Виручка від реалізації 5 найбільшим контрагентам становила 43% загальної виручки від реалізації (2019: 70%). 

Залишок дебіторської заборгованості 5 найбільших контрагентів станом на 31 грудня 2020 року становив 60% від 

загального залишку торгової дебіторської заборгованості (31.12.2019: 79%). 

 

Середній кредитний період, який надавався контрагентам протягом 2020 року, становив 165 днів (2019 – 174 дні). 
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

Політика Компанії із управління кредитним ризиком спрямована на те, щоб здійснювати господарські операції з 

контрагентами, які мають позитивну репутацію та кредитну історію. Грошові кошти Компанії в основному розміщені 

на рахунках у провідних українських банках із солідною репутацією. Окрім того, постійно здійснюється моніторинг 

дебіторської заборгованості з метою виявлення та своєчасного реагування на погіршення ліквідності контрагентів 

Компанії. 

 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових 

зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами 

надходження грошових коштів від фінансових активів та термінами погашення фінансових зобов'язань. 

 

Завданням керівництва Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням, достатньою кількістю 

готівки та інших високоліквідних активів і підтриманням відповідного рівня кредитних зобов'язань перед 

постачальниками та банками. Компанія аналізує свої фінансові активи та зобов'язання за строками погашення та 

планує свою ліквідність в залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань за відповідними фінансовими 

інструментами. 

 

В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі їх видів та очікуваних термінів 

погашення станом на 31 грудня 2020 року: 

 
Балансова 

вартість 

Грошові 
потоки 
згідно з 

договорами 

До 1 
року 

1-5 
років 

Понад 5 
років 

Короткострокові кредити банків 414 095 428 381 428 381 - - 
Інші кредити та позики 670 000 1 232 500 110 875 574 750 546 875 
Торгова кредиторська заборгованість 251 700 251 700 251 700 - - 
Інша кредиторська заборгованість 184 695 184 695 184 695 - - 

 1 520 490 2 097 276 975 651 574 750 546 875 

 

В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі їх видів та очікуваних термінів 

погашення станом на 31 грудня 2019 року: 

 
Балансова 

вартість 

Грошові 
потоки 
згідно з 

договорами 

До 1 
року 

1-5 
років 

Понад 5 
років 

Короткострокові кредити банків 386 066 400 543 400 543 - - 
Інші кредити та позики 420 000 668 783 149 833 298 950 220 000 
Торгова кредиторська заборгованість 289 342 289 342 289 342 - - 
Інша кредиторська заборгованість 78 441 78 441 78 441 - - 

 1 173 849 1 437 109 918 159 298 950 220 000 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик Компанії виникає в основному стосовно короткострокових кредитів банків. 

 

Процедури Компанії з управління валютним ризиком включають постійний контроль динаміки обмінного курсу на 

місцевому та міжнародних валютних ринках. 

 

У таблиці нижче показано концентрацію валютного ризику на звітні дати: 

 

 31.12.2020 31.12.2019 

Фінансові активи, тис. грн. - - 
Фінансові зобов’язання, тис. грн. (416 115) (388 559) 

 (414 095) (386 066) 
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35. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

Нижче представлено чутливість прибутку / (збитку) Компанії до оподаткування до можливої зміни обмінного курсу, 

при постійному значенні всіх інших змінних. 

 

 
Збільшення/зменшення 

валютного курсу,% 
Вплив на прибуток (збиток) до 

оподаткування 

31 грудня 2020 року   
Євро  20 (82 819) 
Євро (10) 41 410 
   
31 грудня 2019 року   
Євро  20 (77 213) 
Євро (10) 38 607 

 

Управління капіталом 

Компанія розглядає позиковий капітал та статутний капітал як основні джерела формування капіталу. Завданнями 

керівництва при управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати функціонувати з метою 

отримання прибутків для засновників та вигід для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування 

своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії з управління 

капіталом спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури капіталу з метою зменшення сукупних 

витрат на залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу Компанії до ринків капіталу. 

 

Компанія розглядає позиковий та статутний капітал як основні джерела формування капіталу. Завданнями 
керівництва при управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати функціонувати з метою 
отримання прибутків для засновників та вигід для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення 
фінансування своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії з 
управління капіталом спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури капіталу з метою 
зменшення сукупних витрат на залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу Компанії до ринків капіталу. 
 

Управлінський персонал Компанії постійно контролює структуру капіталу та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, ринкових тенденціях та стратегії розвитку 
Компанії. Протягом періодів, поданих у цій фінансовій звітності, політика та процедури, застосовувані Компанією 
для управління капіталом, не змінювалися. 
 
Компанія контролює капітал, використовуючи коефіцієнт фінансового важеля, що визначається як співвідношення 
чистої заборгованості до капіталу та чистої заборгованості. До складу чистої заборгованості включаються всі 
зобов'язання Компанії на звітні дати за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Капітал включає всі 
складові капіталу. 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Кредити та позики 1 084 095 806 066 
Торгова кредиторська заборгованість 251 700 289 342 
Інші поточні зобов'язання 633 178 79 748 
Мінус: Грошові кошти та їх еквіваленти (99 242) (87 004) 

Чиста заборгованість 1 869 731 1 088 152 

    
Власний капітал 172 540 264 451 

Власний капітал і чиста заборгованість 2 042 271 1 352 603 

Коефіцієнт фінансового важеля 92% 80% 
 
Операційний ризик 
 
Операційний ризик є ризиком, який виникає з дефіциту інформаційних технологій і системного управління Компанії, 
як ризик, який залежить від людських помилок. Компанія оцінює, підтримує та оновлює свої системи на 
безперервній основі. 
 
Діяльність Компанії залежить від сезонних змін. Основні ризики в діяльності Компанії пов'язані з нестабільністю 
законодавства та зниженням платоспроможності споживачів. Ці ризики неконтрольовані та непередбачувані.  
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36. Операції з пов’язаними сторонами 
 

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін має можливість 

контролювати або здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних 

рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється суті відносин, 

а не їхній юридичній формі. 

 

Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та 

суми операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які 

відбуваються між непов’язаними сторонами. 

 

Керівництво Компанії (1 особа) одержало таку компенсацію протягом років, що закінчилися 31 грудня, яка включена 
до складу заробітної плати та відповідних нарахувань в складі адміністративних витрат: 

  2020  2019 

Короткострокові виплати   2 346  1 772 

 

Залишки за операціями Компанії із пов’язаними сторонами представлені виключно залишками за операціями з 

підприємствами під спільним контролем та материнською компанією і станом на 31 грудня 2020 та 2019 року були 

такими: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги 596 258 677 101 

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 291 642 - 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 11 550  4 077 

Поворотна фінансова допомога 74 691 30 000 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 153 952 155 071 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

35 211 12 385 

Інші поточні зобов'язання 42 700 - 

 
Операції із пов’язаними сторонами представлені виключно операціями з підприємствами під спільним контролем і 
протягом 2019 та 2020 років були такими: 
 

  2020 2019 

Дохід від реалізації товарів та послуг та інших оборотних 

активів 
 

388 990 623 423 

Дохід від операційної оренди активів  157 165 189 172 

Дохід від реалізації необоротних активів  33 613 - 

Дохід від реалізації послуг комісії  17 160 7 680 

Реалізація фінансової інвестиції  436 550 - 

Придбання матеріалів та послуг  660 872 824 805 

Придбання основних засобів  20 614 - 

Поворотна фінансова допомога видана  74 691 30 000 

Повернення виданої поворотної фінансової допомоги  30 000 34 809 

Отримання поворотної фінансової допомоги  42 700 - 

Дивіденди нараховані та отримані  45 000 - 

 

Умови угод з пов’язаними сторонами 

Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами відбуваються на умовах, аналогічних умовам з третіми 

сторонами. Балансові залишки на кінець року є незабезпеченими, безвідсотковими та оплата за ними проводиться 

грошовими коштами. Компанією не було отримано (надано) жодних забезпечень або гарантій по відношенню до 

дебіторської або кредиторської заборгованостей від пов’язаних сторін.  
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37. Події після звітної дати  

 

Після звітної дати Компанія уклала договір позики із пов'язаною стороною на суму 15 000 тис. євро терміном дії до 

2022 року під процентну ставку 5% річних.  

 

Крім описаних вище, після звітної дати і до дати затвердження фінансової звітності не відбулося суттєвих подій, 

які б надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, та які необхідно було б відображати у 

цій фінансовій звітності. 
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