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1. Загальна інформація 

1.1. Інформація про Підприємство 

Приватне підприємство «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ЕЛЬФА» (надалі – "Підприємство") створене та зареєстроване відповідно до законодавства України 1 
лютого 2001 року. Юридична адреса Підприємства: 03148, Україна, м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд.9. 

Основними напрямками діяльності Підприємства є виробництво косметичної, санітарно-гігієнічної 
продукції та побутової хімії. Виробничі потужності Підприємства розташовані у Житомирській області, 
м. Коростень, вул. Залізнична, 2.  

Протягом 2020 року середня чисельність співробітників Підприємства складала 411 особу (2019 рік:  
391 осіб). 

Ця фінансова звітність Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, була затверджена до 
випуску та підписана Керівництвом 21 травня 2021 року. 

1.2.Операційне середовище 

Після відновлення протягом 2016-2019 років, у 2020 році економіка України зазнала негативного 

впливу глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 

Задля стимулювання економіки Національним банком України (далі - «НБУ») здійснюються заходи 

валютної лібералізації. Протягом 2018-2019 років відбувалося зміцнення національної валюти – 

української гривні, зокрема, щодо долара США та євро. Окрім цього, НБУ поступово зменшив облікову 

ставку з 18% річних у вересні 2018 року до 6% річних у червні 2020 року. 

Проте, на початку червня 2020 року курси валют суттєво змінились. Станом на 31 грудня 2020 року 

офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746 гривні за 1 долар США (станом на 31 

грудня 2019 року – 23,6862) та 34,7396 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2019 року – 26,4220). 

При цьому, для подальшого забезпечення економічного розвитку основними ризиками залишаються: 

продовження російської збройної агресії проти України; відсутність консенсусу щодо напрямків 

проведення інституціональних реформ, а також низький рівень залучення іноземних інвестицій. 

Вплив пандемії COVID-19 

Наприкінці 2019 року вперше з’явились новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 (коронавірус). 

У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої в бізнесі та 

економічній діяльності. У березні 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я визнала ситуацію 

з коронавірусом пандемією. Поширення вірусу мало несприятливий вплив на економічну активність у 

світі, включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та послуги.  

У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню 

вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт (включаючи 

міжміські), повітряний рух між певними країнами, роботу громадських установ та громадські заходи. 

Уряд також закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх працівників. Крім того, 17 

березня 2020 року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на пом’якшення наслідків 

коронавірусу.  

Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля пом’якшення  фінансових втрат  для 

підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок економічного сповільнення. Серед 

інших змін, Закон пропонує звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового 

законодавства в період з 1 березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій на податкові 

перевірки для підприємств за вказаний період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 р. ввів 

режим надзвичайної ситуації у всіх областях на 30 днів. Можливий вплив поширення коронавірусу, а 

також потенційний ефект наслідків пандемії на фінансову звітність, підлягають додатковій оцінці в 

подальшому. 



 
ПП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕЛЬФА» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ  
(у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) 

Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих принципів 
облікової політики та розкриття інформації 
 

27 

 
 

1.2.Операційне середовище (продовження) 

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого 

географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на 

запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів 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. Управлінський 

персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії 

COVID-19 на результати діяльності Підприємства; однак, існують фактори, що знаходяться поза 

межами знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних 

спалахів, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій. 

2. Основа підготовки фінансової звітності 

2.1. Заява про відповідність 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

України («П(c)БО»), затвердженими Міністерством фінансів України та зареєстрованими 

Міністерством юстиції України на дату підготовки цієї фінансової звітності. 

2.2. Основа підготовки 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю. 

Фінансова звітність представлена в гривнях  і всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де 

зазначено інше. 

2.3. Принцип безперервності діяльності 

Ця фінансова звітність підготовлена базуючись на припущенні про безперервність діяльності, згідно з 

яким активи реалізуються і зобов'язання погашаються в ході звичайної господарської діяльності. 

Фінансова звітність не містить коригувань сум активів, які були б необхідні, якби Підприємство не мало 

можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому, або якби Підприємство реалізовувало свої 

активи не в ході звичайної діяльності. 

2.4. Основні положення облікової політики 

Операції в іноземних валютах та залишки за такими операціями 

Ця фінансова звітність представлена в українських гривнях, що є також функціональною валютою 
Підприємства. 

Операції в іноземній валюті первісно визнаються Підприємством в функціональній валюті, в 
перерахунку за відповідними курсами на дату, коли операція вперше задовольняє критеріям визнання. 

Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у 
функціональну валюту за курсами на звітну дату. Різниці, що виникають при погашенні або 
перерахунку монетарних статей, визнаються в складі прибутку чи збитку. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються з 
використанням обмінних курсів на дати первісних операцій. 

Основні засоби 

Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та будь-яких 
накопичених збитків від зменшення корисності.  

Первісна вартість основних засобів включає суми, що були сплачені постачальникам активів та 

підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (за вирахуванням непрямих податків, які 

відшкодовуються Підприємством), непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не  
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2.4. Основні положення облікової політики (продовження) 

підлягають відшкодуванню, витрати на установлення і налагодження основних засобів, вартість 

підготовки будівельних площ.  

Основними засобами визнаються активи із строком використання більше 1 року та вартістю понад 
6 000-20000 гривень . 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта, 
яке призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання 
об’єкта.  

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів в робочому стані, та витрати на 
сплату відсотків за користування кредитом включаються до складу витрат звітного періоду.  

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом (для малоцінних необоротних 

матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100% вартості таких об’єктів у першому місяці 

їх використання) на основі наступних очікуваних строків служби відповідних активів: 

Будинки, споруди та передавальні пристрої          Від 8 до 26 років 

Машини та обладнання          Від 2 до 16 років 

Транспортні засоби         Від 5 до 8 років 

Інші основні засоби           Від 1 до 12 років 

Методи нарахування амортизації, строки експлуатації переглядаються в кінці кожного фінансового 
року і, якщо це необхідно, коригуються. 

Фінансовий результат від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття 
основних засобів та їх залишкової вартості.  

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент 
необоротних активів. При завершенні будівництва вартість об’єкта переноситься до відповідної 
категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.  

Оренда  

Фінансова оренда – оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з 
правом власності на актив. 

Орендар визнає одержаний у фінансову оренду об’єкт одночасно як актив та зобов’язання за 
найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу (за вирахуванням 
податків, що підлягають відшкодуванню орендодавцю) або (якщо вони менші за справедливу вартість) 
теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Будь-які первісні прямі витрати орендаря 
додаються до суми, визнаної як актив. 

Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 
зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди так, щоб 
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні 
платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені. 

Амортизація нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу від 
вартості, за якою актив було поставлено на облік. Періодом очікуваного використання об’єкта 
фінансової оренди є строк корисного використання (якщо договором передбачено перехід права 
власності на актив до орендаря) або коротший з двох періодів – строк оренди чи строк корисного 
використання об’єкта (якщо переходу права власності на актив по закінченню строку оренди не 
передбачено).  

Будь-яка оренда, крім фінансової, вважається операційною орендою. Всі платежі за договорами 
операційної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строку 
оренди.  
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2.4. Основні положення облікової політики (продовження) 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Підприємства, що мають обмежені строки корисного використання, 
відображаються за їх вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
зменшення корисності. Витрати на внутрішньо створені нематеріальні активи, визнаються у складі 
прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони були понесені. 

Подальші витрати на нематеріальний актив після його придбання або створення визнаються у складі 
витрат того періоду, у якому вони понесені, за винятком випадків, коли: 

- є вірогідним, що витрати дозволять активу приносити майбутні економічні вигоди в обсязі 
понад початково розраховані нормативні показники цього активу; а також 

- витрати можуть бути достовірно оцінені та віднесені на актив. 

Амортизація розраховується від вартості активу. Оцінені строки корисного використання 
нематеріальних активів для поточного та порівняльного періодів представлені нижче: 

Авторські та суміжні з ними права      Від 3 до 10 років         

Інші нематеріальні активи       Від 3 до 5 років 

Амортизація визнається у складі витрат за прямолінійним методом протягом оцінених строків 
корисного використання нематеріальних активів, починаючи з дати, коли активи є готовими до 
використання, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних 
вигід, притаманних активу. 

Запаси 

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Первісна  вартість запасів складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з 
договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми 
непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Підприємством; 
транспортно-заготівельних витрат; інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і 
приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. 

На останню звітну дату року Підприємство перевіряє залишки запасів на предмет наявності 
залежалих, застарілих та непридатних до використання товарно-матеріальних цінностей. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або 
вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Чиста 
вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу 
очікуваних витрат на завершення виробництва і збут. Сума, на яку первісна вартість запасів 
перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не 
вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду.  

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів собівартість запасів визначається за 
методом FIFO.  

Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового 
активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого. 

Фінансові інструменти Підприємства включають грошові кошти (залишки готівки та залишки на 
банківських рахунках), дебіторську та кредиторську заборгованість, кредити та позики, заборгованість 
за фінансовою орендою. Не є фінансовими інструментами передоплати видані та отримані, 
розрахунки за заробітною платою та податками. 

Фінансові активи та зобов’язання визнаються на дату операції.  
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Знецінення 

Фінансовий актив, який не є фінансовим активом за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, оцінюється на кожну звітну дату для виявлення об’єктивних ознак 
корисності первісного знецінення. Фінансовий актив вважається знеціненим, якщо існують об’єктивні 
ознаки того, що після первісного визнання активу сталася подія, пов'язана із збитком, і що ця подія 
негативно вплинула на оцінені майбутні грошові потоки за цим активом, які можуть бути достовірно 
оцінені. 

Об’єктивною ознакою того, що фінансові активи є знеціненими, може бути невиконання або затримка 

виконання дебітором своїх зобов’язань, реструктуризація заборгованості перед Підприємством на 

умовах, які Підприємство не розглядало б за інших обставин, ознаки можливого банкрутства дебітора, 

негативні зміни платіжного статусу позичальників, економічні умови, що можуть призвести до дефолту 

або дані, отримані з ринкових джерел, що вказують на зниження очікуваних грошових потоків від групи 

фінансових активів, яке можна вимірити. 

Фінансові активи, що відображаються за амортизованою собівартістю 

Підприємство визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або 
групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового 
активу або групи фінансових активів відбувається тоді, і тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки 
зменшення корисності в результаті однієї або кількох подій, які настали після первісного визнання 
активу, і така подія впливає на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу 
або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити. 

Дебіторська заборгованість 

Поточна дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю за 
вирахуванням резерву сумнівних боргів. Строк позовної давності для списання безнадійної 
заборгованості становить 3 роки. 

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові 
результати у складі інших операційних витрат. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної 
дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 

Резерв сумнівних боргів обчислюється, виходячи з оцінки платоспроможності кожного окремого 
дебітора. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на розрахункових 
рахунках та в дорозі, грошові кошти розміщені на депозитах в банку строком до 3-х місяців. 

Інші оборотні активи 

До інших оборотних активів  відносяться суми податку на додану вартість,  визначену, виходячи із 
суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності 
та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню). 

Зобов’язання 

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на довгострокові, поточні, забезпечення, 
доходи майбутніх періодів та непередбачені зобов'язання. 

Довгострокові та короткострокові зобов'язання 

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки і яке не підлягає погашенню протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу, класифікується як довгострокове.  

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх 
теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. 
Довгострокові зобов'язання Підприємства здебільшого включають кредити банків та інші позики.  
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Поточні зобов'язання відображаються на балансових рахунках за сумою погашення. Поточні 
зобов'язання Підприємства включають кредиторську заборгованість за товари, роботи і послуги, 
поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом тощо, 
короткострокову частину довгострокових кредитів.  

Забезпечення 

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 
ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може 
бути розрахунково визначена. Підприємство не створює забезпечення для покриття майбутніх збитків 
від діяльності. 

Непередбачені зобов'язання 

Непередбачені зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності. Інформація про них 

розкривається у примітках, за виключенням випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють 

собою економічні вигоди, є малоймовірною. 

Інші поточні зобов’язання 

До інших поточних зобов'язань  включаються суми короткострокові позики від небанківських установ, 
відсотки за кредитами та позиками, суми податкового кредиту, заборгованість за іншими операціями. 

Облік доходів 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх 
наведених нижче умов: 

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший 
актив); 

- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією 
(товарами, іншими активами); 

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 
підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Дохід від надання послуг визнається у складі доходу в тому періоді, в якому було надано відповідну 
послугу, якщо сума доходу може бути оцінена достовірно. 

Облік витрат 

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

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

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати 
визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.  

Фінансові витрати 

Фінансові витрати включають витрати на виплату процентів по кредитах та позиках, фінансовому 
лізингу та інші фінансові витрати.  

Фінансові витрати визнаються у тому періоді, у якому вони були понесені, за винятком сум, які 
підлягають капіталізації. При цьому, якщо кошти позичаються спеціально з метою створення 
кваліфікаційного активу, то сума витрат на позики, яка підлягає капіталізації щодо цього активу, 
визначається як фактичні витрати на позики, понесені протягом певного періоду, за вирахуванням 
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будь-якого інвестиційного прибутку від тимчасового інвестування цих позичених коштів. Якщо кошти 
позичаються без певної цілі і використовуються з метою створення кваліфікаційного активу, то сума 
витрат на позики, яка підлягає капіталізації, визначається шляхом застосування норми капіталізації до 
витрат на цей актив.  

Капіталізація витрат на позики починається, коли: понесені витрати пов’язані з активом; витрати на 
позики фактично понесені; ведеться діяльність, необхідна для підготовки активу до його використання 
або продажу. Така діяльність, крім іншого, включає операції до початку створення активу (отримання 
дозволу на будівництво, розробку проектної документації тощо). 

Капіталізація витрат на позики призупиняється протягом тривалих періодів, у яких активна розробка 
або будівництво перериваються. Капіталізація не призупиняється протягом періоду, коли ведеться 
значна адміністративна або технічна робота або при запланованій тимчасовій затримці частини 
процесу. 

Капіталізація витрат на позики припиняється, якщо вся діяльність, необхідна для підготовки 
кваліфікаційного активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. 

Податок на прибуток 

Податок на прибуток за звітний період складається з поточного податку на прибуток та відстроченого 
податку на прибуток. Поточний податок на прибуток та відстрочений податок на прибуток 
відображаються як витрати або доходи, крім випадків, коли податок на прибуток, нарахований в 
результаті господарських операцій, відображається безпосередньо у власному капіталі. 

Відстрочений податок на прибуток відображає чистий вплив на оподаткування тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів та зобов’язань, що використовується для цілей підготовки фінансової 
звітності, та сум, що використовуються для цілей розрахунку податку на прибуток.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються із застосуванням ставок оподаткування, що, 
як очікується, будуть застосовані до оподатковуваного прибутку у звітні періоди, в які ці тимчасові 
різниці, як очікується, будуть відшкодовані або погашені. Оцінка відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов’язань відображає податкові наслідки, які матимуть місце залежно від 
способу, в який Підприємство очікує відшкодувати балансову вартість активу або погасити 
зобов’язання на звітну дату. 

Відстрочені податкові активи визнаються, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, по відношенню до якого можуть бути використані відстрочені податкові 
активи. Підприємство переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та балансову вартість 
відстрочених податкових активів на кожну звітну дату. Підприємство визнає раніше невизнані 
відстрочені податкові активи, якщо існує ймовірність того, що отриманий у майбутньому 
оподатковуваний прибуток дозволить відшкодувати відстрочений податковий актив. Підприємство 
зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу, якщо отримання оподатковуваного 
прибутку, достатнього для відшкодування відстроченого податкового активу, більше не є ймовірним.  

Ставка податку на прибуток в Україні становить 18%.  

Виплати працівникам 

Підприємство здійснює певні відрахування Єдиного соціального внеску за ставками, що діють 
протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати працівників. Ці відрахування відображаються 
як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 

Операції із пов’язаними сторонами 

Перелік пов’язаних сторін визначається з урахуванням характеру відносин між сторонами, а не лише 
юридичної форми (згідно з принципом «превалювання сутності над формою»). Відносини між 
пов’язаними сторонами та фізичними особами, які здійснюють контроль або суттєвий вплив на 
Підприємство, а також відносини з найближчими родичами кожної такої особи, які є членами 
основного управлінського персоналу, розкриваються у фінансовій звітності. 
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2.4. Основні положення облікової політики (продовження) 

Звітність за сегментами 

Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених господарських і географічних 
сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. 
Подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) 
значення прибутку та відповідають більшості критеріїв визначення господарського і географічного 
сегментів. 

Проаналізувавши критерії визначення керівництво визначило, що діяльність Підприємства 
здійснюється у єдиному господарському сегменті (за критерієм дотримання єдиного технологічного 
процесу) та у єдиному географічному сегменті (за місцем розташування виробництва продукції (робіт, 
послуг)). 

3. Істотні судження, оцінки і припущення 

Підготовка фінансової звітності Підприємства за П(с)БО вимагає від керівництва суджень, оцінок і 
припущень, які впливають на суми доходів та витрат, активів та зобов’язань, відображених у звітності, 
а також на розкриття умовних зобов’язань на звітну дату. Невизначеність щодо цих припущень і оцінок 
може призвести до наслідків, що можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової 
вартості активів або зобов'язань. 

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

Знецінення необоротних активів 

Станом на кожну звітну дату керівництво Підприємства оцінює наявність ознак знецінення 
необоротних активів. Якщо такі ознаки існують, керівництво Підприємства оцінює вартість 
відшкодування активу, для чого розраховується вартість використання/справедлива вартість за 
вирахуванням витрат на продаж одиниць, що генерують грошові кошти, до яких належить актив. 
Оцінка вартості використання/справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж вимагає від 
керівництва Підприємства оціночних розрахунків очікуваних грошових потоків та вибору коректної 
ставки дисконту для розрахунку приведеної вартості цих грошових потоків.  

Строки корисного використання основних засобів 

Основні засоби Підприємства амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом 
очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах та операційних оцінках 
керівництва.  

Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової 
вартості, включають таке: зміни у технологіях; зміни регуляторних актів та законодавства; та 
непередбачені проблеми з експлуатацією. Будь-який із зазначених факторів може вплинути на знос 
основних засобів у майбутньому та їх балансову і залишкову вартість. Підприємство переглядає 
очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду. 
Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони 
продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Підприємства. Будь-які зміни очікуваних строків 
корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати 
зміни. 

Податки 

Невизначеність існує щодо тлумачення податкового законодавства та змін в податковому 
законодавстві. Підприємство оцінює ризики та можливі наслідки перевірок податкових органів, 
засновані на розумних оцінках. Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу  
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3. Істотні судження, оцінки і припущення (продовження) 

оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне 
законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів та нормативних актів не завжди є 
чіткими та можуть трактуватися по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а 
також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є 
непоодинокими. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є 
типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування. Керівництво вважає, що 
діяльність Підприємства здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює її 
діяльність, та що Підприємство нарахувало і сплатило усі необхідні податки. 

Однак не може бути впевненості в тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо 

виконання Підприємством вимог існуючого податкового законодавства і не застосують штрафні 

санкції. 

Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Керівництво оцінює вірогідність повернення торгової та іншої дебіторської заборгованості шляхом 
оцінки ймовірності її отримання. Керівництво оцінює майбутні грошові потоки, беручи до уваги 
наступні фактори: аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості відповідно до договірних  умов 
відстрочки платежу, наданих дебіторам; історію проведення розрахунків  дебіторами; загальні 
економічні умови, специфіку галузі та фінансове становище конкретних дебіторів. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Керівництво Підприємства визначило, що грошові кошти, дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість, поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги та інша кредиторська заборгованість дорівнюють їх балансовій вартості у 
зв'язку з короткостроковістю термінів погашення таких інструментів. 

4. Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) 

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31 грудня представлена таким чином: 

 
31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Заборгованість за цільовим фінансуванням 370 681 
Заборгованість за наданою фінансовою допомогою  -    36 500     
Інша дебіторська заборгованість                  2     1 

Усього  372 37 182 
 

5. Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165) 

Гроші та їх еквіваленти на 31 грудня представлені таким чином: 

 

 
31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Кошти на поточних рахунках в банку                    2 643                      1 383 
Кошти на електронному рахунку для сплати ПДВ                    1 253 937 

Усього                     3 896                       2 320 
 

Використання залишку на електронному рахунку для сплати ПДВ є обмеженим згідно «Порядку 
електронного адміністрування податку на додану вартість», затвердженого Кабінетом Міністрів 
України. 

6. Зареєстрований (пайовий) капітал (рядок 1400)  

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 зареєстрований статутний капітал Підприємства 

становив 5 000 тисяч гривень. Єдиним власником Підприємства є Попов Дмитро Леонідович, якому 

належить 100 % статутного капіталу Підприємства. Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 

статутний капітал Підприємства повністю сплачений. 
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7. Кредити банків (рядок 1510, 1610, 1600, 1690) 

Кредити банків, видані Підприємству, станом на 31 грудня, представлені таким чином: 

 

Банк Валюта 
Термін 

погашення 
%  

ставка 
31 грудня 

2019 
31 грудня 

2020 

Довгострокові кредити (рядок 1510) 
ПРОКРЕДИТ БАНК АТ                        EUR         13.02.2023 

4,5%- 5% -  2 116 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ UAH 19.05.2025 12,50%-16.59% 10 559 8 616 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ EUR 31.10.2022 4,5%-5,50% 5 835 3 565 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ EUR 23.05.2024 4,5%-6,00% 3 877 3 685 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ EUR 13.06.2022 4,5%-5,47% 2 064 925 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ UAH 28.09.2021 16,24%-19,24% 2 074 -  

 
   

 
24 409 

 
18 907 

Поточна частина довгострокових кредитів (рядок 1610) 
  

 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ                             
ПРОКРЕДИТ БАНК АТ 

EUR 
EUR 

13.02.2023 
31.10.2022 

4,5%-5,0% 
4,5%-5,50% 

- 
3 177 

1 725 
4 103 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ UAH 28.09.2021 16,24%-19,24% 2 510 - 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ UAH 19.05.2025 12,50%-16,59% 1 484 1 889 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ EUR 13.06.2022 4,5%-5,47% 1 283 1 789 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ EUR 23.05.2024 4,5%-6,00% 990 1 410 

ПРОКРЕДИТ БАНК АТ UAH 28.09.2021 16,24-19,24% - 2 053 

    
9 444 12 969 

Короткострокові кредити (рядок 1600)    

ОТП БАНК EUR 25.09.2021 

Поточна 
ринкова ставка 

(5% на 
31.12.2020) 

40 875 10 995 

ОТП БАНК UAH 22.08.2021 

Поточна 
ринкова ставка 

(13,0% на  
31.12.2020)            

- 
 

29 580 

      

    40 875 40 575 

Заборгованість за відсотками (рядок 1690) 
 

285 211 

Всього кредитів та відсотків   
 

75 013 72 662 

      

На 31 грудня 2020 року виконання зобов`язань по кредитах забезпечено заставою основних засобів 

Підприємства балансовою вартістю 49 285  тис. грн. та заставою товарів в обороті вартістю 51 250 

тис.грн. 
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8. Фінансова оренда (інші довгострокові зобов’язання, рядок 1515, 1610) 

Підприємство отримало вантажний транспорт за договором фінансового лізингу під 7% річних із 

терміном оренди 3 роки (до червня 2022 року) та з оплатою в гривні. 

Інформація про мінімальні орендні платежі на 31 грудня 2020 року представлена таким чином: 

 Мінімальні 
орендні 
платежі 

 Майбутні 
фінансові 
витрати 

 Поточна 
вартість 

мінімальних 
орендних 
платежів 

Протягом року (рядок 1610) 1012  130  882 
Через рік, але не більше 5 років (рядок 1515) 481  37            444 

Загальна сума мінімальних орендних платежів 1 493 
 

167 
 

       1 326 

      Майбутні фінансові витрати (167)   -  - 

Поточна вартість мінімальних орендних 
платежів 

1 326 
 

- 
 

        1 326 

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство мало договір фінансової оренди.   

 Мінімальні 
орендні 
платежі 

 Майбутні 
фінансові 
витрати 

 Поточна 
вартість 

мінімальних 
орендних 
платежів 

Протягом року (рядок 1610) 1 088  183  905 
Через рік, але не більше 5 років (рядок 1515) 1 494  191            1 303 

Загальна сума мінімальних орендних платежів 2 582 
 

374 
 

2 208 

      Майбутні фінансові витрати (374)   -  - 

Поточна вартість мінімальних орендних 
платежів 

2 208 
 

- 
 

2 208 

9. Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) 

Інші поточні зобов’язання на 31 грудня представлені таким чином: 

 
 

 31 грудня 
2019 

31 грудня 
2020 

Зобов’язання по нарахованим відсоткам (Примітка 7)   285 211 

Інші нефінансові зобов’язання (і)   295 56 

Усього    580 267 

(і) До складу інших нефінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року 

включено суми по виконавчим листам нарахованим співробитникам  підприємства в сумі 38,0 тис.грн, 

заборгованість по отриманий зворотній тарі ва сумі 3,0 тис.грн. та заборгованість по виплатам 

членських взносів 15 тис.грн. відповідно.  

10. Податок на прибуток (рядок 2300) 

Ставка податку на прибуток Підприємства у 2020 та 2019 році становить 18%.  

Компоненти податку на прибуток представлені таким чином: 

 

2020  2019 

Витрати з поточного податку на прибуток  (1 688)  (2 403) 

Витрати з відстроченого податку на прибуток                                  22  (14) 

Всього  (1 666)  (2 417) 
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10. Податок на прибуток (рядок 2300) (продовження) 

Узгодження  діючої ставки оподаткування представлено таким чином: 

 

2020  2019 

Прибуток до оподаткування 8 879   13 419 

Витрати з податку на прибуток за ставкою 18% (1 598)  (2 415) 

    

Податковий вплив витрат / (доходів), що не впливають на 
податкову базу податку на прибуток, нетто 

(68) 
 (2) 

Всього  (1 666)  (2 417) 

11. Склад статей звіту про рух грошових коштів "Інші надходження" (рядок 3095), "Інші 

витрачання" (рядок 3190) та "Інші платежі" (рядок 3390) 

Інші надходження (рядок 3095) за 2020 рік склали 2 311 313 тис. грн., в тому числі: 

 отримання фінансової допомоги від пов`язаних сторін – 2 268 501 тис .грн. 

 повернення виданої фінансової допомоги– 2 800  тис .грн. 

 надходження від векселів, виданих в рахунок оплати товарів – 40 000 тис. грн; 

 інші надходження - 12 тис.грн. 

Інші витрачання (рядок 3190) за 2020 рік склали 2 309 575тис. грн., в тому числі: 

 повернення фінансових допомог, отриманих від пов`язаних сторін - 2 268 501 тис.грн; 

 надання фінансових допомог пов`язаним сторонам– 39 300 тис. грн; 

 послуги банку (розрахунково-касове обслуговування, видача довідок, комісія) - 887 тис.грн; 

 розрахунки з підзвітними особами - 21 тис.грн.; 

 виплати матеріальної допомоги - 227 тис.грн.; 

 інші витрачання - 639 тис.грн. 

Інші платежі (рядок 3390) за 2020 рік складають 220 тис.грн. та складаються з комісії банку по 

кредитам. 

12. Операції з пов’язаними сторонами 

Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна із сторін має 

можливість контролювати або чинити значний вплив на операційні та фінансові рішення іншої 

сторони. При розгляді будь-яких операцій, що можуть бути визначені як угоди з пов'язаними 

сторонами, приймається до уваги сутність таких операцій, а не тільки їх юридична форма. 

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. 

Підприємство класифікує пов’язані сторони за наступними категоріями: 

а) Власник; 

б) Підприємства під спільним контролем або суттєвим впливом; 

в) Ключовий управлінський персонал Підприємства; 

г) Інші пов’язані сторони. 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року єдиним власником Підприємства і її кінцевою 

контролюючою стороною був пан Дмитро Попов. 
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12. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 

Операції з пов’язаними сторонами представлені таким чином: 

 
 

2020  2019 

Підприємства під спільним контролем або суттєвим 
впливом   

 
 

Отримано фінансових допомог 
 

2 268 501  3 113 140 
Повернуто фінансових допомог 

 
2 268 501  3 113 140 

Надано фінансових допомог 
 

39 300   28 330 
Повернуто фінансових допомог 

 
2 800  29 300 

Виручка від реалізації товарів, робіт послуг 
 

488 033   533 125  
Інші операційні доходи  12 794  14 237 
Придбання товарів, робіт, послуг 

 
65 756   78 706  

 

Залишки у розрахунках з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня представлені таким чином: 

 

 

31 грудня 
2019 

31 грудня 
2020 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги  

154 540 111 806 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  1 383 6 631 
Позики надані 

 
- 36 500 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

 
812 2 749 

Інші поточні зобов'язання  3 - 
 

Сума винагороди вищого управлінського персоналу та пов’язаних з нею витрат за рік, що закінчився 

31 грудня 2020, склала 8 191 тис. грн. (2019: 6 708 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2020 Підприємство є поручителем по зобов’язаннях пов’язаних сторін під 

спільним контролем перед АТ «ПроКредит Банк» на суму, що станом на звітну дату складає 

гривневий еквівалент 125 364 тис.грн. та КРЕДОБАНК ПАТ на суму, що станом на звітну дату складає 

гривневий еквівалент 50 000 тис.грн. 

13. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Фінансові інструменти (фінансові активи та фінансові зобов'язання) станом на 31 грудня представлені 

таким чином:  

  

31 грудня 
2019 

31 грудня 
2020 

Фінансові активи 
 

  
 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

 

 
155 308 113 492 

Інша поточна дебіторська заборгованість 
 

372 37 182 
Кошти на рахунках в банку 

 
2 643 1 383 

  
158 323 152 057 

Фінансові зобов'язання    
 
Кредити банків, з урахуванням заборгованості по відсотках 
  

 
75 013 72 662 

Зобов’язання за фінансовою орендою  2 208 1 326 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги  

 
61 573 

64 615 

 
 

 
138 794 138 603 
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13. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

Використовуючи фінансові інструменти, Підприємство зазнає впливу таких фінансових ризиків: 

ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Керівництво Підприємства контролює процес 

управління цими ризиками. Політика управління ризиками Підприємства включає ідентифікацію та 

аналіз ризиків, до яких схильне Підприємство, встановлення припустимих граничних значень ризику, 

моніторинг ризиків та контроль дотриманням встановлених обмежень. Керівництво регулярно аналізує 

політику управління ризиками на предмет необхідності внесення змін в зв'язку зі змінами у складі 

фінансових інструментів, ринкових умов та діяльності Підприємства. 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 

інструментами коливатиметься внаслідок змін у ринкових цінах. Ринковий ризик включає в себе три 

типи ризику: валютний ризик, ризик відсоткової ставки та ціновий ризик. Підприємство має фінансові 

інструменти, які зазнають впливу ринкового ризику (валютного та ризику відсоткової ставки). 

Валютний ризик  

Підприємство здійснює операції в іноземній валюті. Таким чином, Підприємство зазнає впливу 

валютного ризику, зокрема, в умовах нестабільності функціональної валюти, що збільшує її потенційні 

збитки від курсових різниць. Проте, керівництво Підприємства здійснює оперативний моніторинг руху 

валютних котирувань і вживає заходів щодо мінімізації втрат внаслідок коливань цін в іноземній 

валюті. 

Схильність Підприємства до валютного ризику станом на 31 грудня, виходячи з балансових сум 

фінансових інструментів, була такою: 

 
31 грудня 2019 31 грудня 2020 

 

USD EUR USD EUR 

Кошти на рахунках в банку - 280 - 1 350 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

- 17 951 - 13 988 

Кредити банків, з урахуванням 
заборгованості по відсотках 

- (58 224) - (30 355) 

Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

(44) (9 726) (132) (10 392) 

 (44)    (49 719) (132) (25 409) 

 

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку та капіталу Підприємства до змін у 

курсах обміну євро та долару США: 

 

Збільшення / 
зменшення курсу 

обміну валют 

USD EUR 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 

Вплив на 
капітал 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 

Вплив 
на 

капітал 

31 грудня 2020 +10% / -5% - - 7 606 /(3 803)  - 
31 грудня 2019 +10% / -5% (4)/2 - 4 972 / (2 486) - 
 

Цей аналіз передбачає, що всі інші змінні величини, зокрема відсоткові ставки, залишались 

незмінними. 
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13. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

Ризик відсоткової ставки 

Ризик зміни відсоткових ставок є ризиком того, що зміни плаваючих відсоткових ставок негативно 

позначаються на фінансових показниках Підприємства. Схильність Підприємства до цього ризику 

обумовлена наявністю короткострокових банківських кредитів з плаваючою ставкою (Примітка 7). 

Кредитний ризик  

Кредитний ризик Підприємства обмежується її фінансовими активами. Підприємство здійснює на 

постійній основі моніторинг своєчасності врегулювання зобов'язань покупцями та іншими 

контрагентами, та враховує таку інформацію під час управління кредитними ризиками та аналізу 

виконання планових платежів. Фінансові активи Підприємства не забезпечені заставами або іншими 

гарантіями.  

Максимальний кредитний ризик Підприємства обмежується чистою вартістю фінансових активів в звіті 

про фінансовий стан, а саме: 

 

 
 

31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

 

155 308 113 492 

Інша поточна дебіторська заборгованість  372 37 182 
Кошти на рахунках в банку 

 
2 643 1 383 

  

158 323 152 057 

Фінансові активи Підприємства не забезпечені заставою або іншими додатковими кредитними 

забезпеченнями. 

Підприємство не є схильною до впливу суттєвих кредитних ризиків щодо грошових коштів, оскільки 

воно обслуговується банками з високими кредитними рейтингами. 

Розподіл торгової дебіторської заборгованості за термінами погашення представлений таким чином: 

 31 грудня 2019 31 грудня 2020 

 Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 
 роботи, послуги 

Резерв 

Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 
 роботи, послуги 

Резерв 

не прострочена 154 913 - 112 973 - 
прострочена до 30 днів - - - - 
понад 1 рік 395 (395) 519 (519) 

Всього 155 308 (395) 113 492 (519) 

Керівництво Підприємства вважає, що кредитний ризик по відношенню дебіторської заборгованості 

адекватно відображується нарахованим резервом, що зменшує номінальну вартість дебіторської 

заборгованості до вартості, що буде відшкодована. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності є ризиком того, що Підприємство не зможе платити за своїми зобов’язаннями у 

встановлені строки. Підприємство ретельно стежить за плановими погашеннями своїх зобов'язань і 

прогнозами грошових надходжень та платежів в ході звичайної операційної діяльності. Дані, що 

використовуються для аналізу відповідних грошових потоків, відповідають даним угод. 

Підприємство здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент 

планування поточної ліквідності. 

Нижче представлена узагальнена інформація щодо договірних недисконтованих платежів по 

фінансових зобов`язаннях Підприємства в розрізі строків погашення цих зобов`язань. 
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13. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 

14. Управління капіталом 

Підприємство розглядає заборгованість за кредитами та позиками і статутний капітал як основні 

джерела капіталу. Головною метою управління капіталом Підприємства є підтримка достатньої 

кредитоспроможності і коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження 

можливості продовжувати свою діяльність, забезпечуючи прийнятний рівень прибутковості на 

інвестований капітал, дотримуючись інтересів інших партнерів і підтримуючи оптимальну структуру 

капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал. 

Підприємство здійснює управління капіталом з метою забезпечення гарантій того, що воно зможе 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно підтримуючи довіру кредиторів та 

забезпечуючи максимальний прибуток власнику, а також власний майбутній розвиток.  

15. Умовні та контрактні зобов’язання  

Зобов’язання інвестиційного характеру  

Станом на 31 грудня 2020 має контрактні зобов'язання Підприємства щодо придбання основних 

засобів , пов’язана з такими зобов’язаннями заборгованість за отримане обладнання  станом на 31 

грудня 2020 в сумі 394 тис. грн. відображена в рядку 1615 «Поточна кредиторська  заборгованість за 

товари,роботи,послуги» балансу.  

Станом на 31 грудня 2019 контрактні зобов'язання Підприємства щодо придбання основних засобів 

відсутні, пов'язані з такими зобов'язаннями предоплатами видані станом на 31 грудня 2019 також 

відсутні. 

 

 

 

на 31 грудня 2020 
До 1 
року 

Від 1 до 2 
років 

Від 2 до 
5 років 

Більше 5 
років 

Всього 

Кредити банків, з урахуванням 
заборгованості по відсотках 

  53 755           9 926 8 981 - 72 662 

Майбутні відсотки за кредитами       3 852 1 249 1 152 -         6 253 

Платежі за фінансовою орендою 1 012 481 - - 1 493 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

    64 615 - - - 64 615 

Всього 123 234 11 656 10 133 - 145 023 

      
 
на 31 грудня 2019 

До 1 року 
Від 1 до 2 

років 
Від 2 до 
5 років 

Більше 
5 років 

Всього 

Кредити та позики, з урахуванням 
заборгованості по відсотках 

50 604 9 343 13 705 1 361 75 013 

Майбутні відсотки за кредитами  5 335 2 347 3 068 58 10 808 

Платежі за фінансовою орендою                                                                               1 088 1 013 481 - 2 582 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

61 573 - - - 61 573 
 

      

Всього 118 600 12 703 17 254 1 419 149 976 
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15. Умовні та контрактні зобов’язання (продовження) 

Операційна оренда  

Підприємство орендує складські та нежитлові приміщення за договорами оренди, які не передбачають 

безумовне право орендаря на розірвання договору. Майбутні мінімальні орендні платежі за 

операційною орендою, по яких Підприємство виступає орендарем, подано нижче: 

  

31 грудня 2019 31 грудня 2020 

до 1 року 
 

2 321  214  
від 1 до 5 років   139  0 

більше 5 років 
 

- 0 

Всього 
 

2 460 214 

Підприємство здає в оренду приміщення за договорами оренди, які не передбачають безумовного 

права орендаря на розірвання договору. Майбутні мінімальні орендні платежі за операційною 

орендою, по яких Підприємство виступає орендодавцем, подано нижче: 

  

31 грудня 2019 31 грудня 2020  

до 1 року 
 

143 143   
від 1 до 5 років  181  83  
більше 5 років 

 
- -  

Всього 
 

324 226  

 
Договори операційної оренди не містять умовних зобов’язань щодо орендних платежів. 

16. Події після звітної дати  

У січні  2021 року Підприємство виступило поручителем перед  АТ "Прокредит банк" за 

зобов`язаннями повязаної сторони під спільним контролем на суму 15 000 тис. євро. 

У квітні  2021 року Підприємство здійснило значну закупку основних засобів (7 об`єктів) на загальну 

суму 13 381 тис.грн. з метою збільшення потужностей виробничих дільниць. 

Керівництво вважає, що після звітної дати не сталося інших подій, які могли б вплинути на розуміння 

цієї фінансової звітності. 

 


