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Примітки до фінансової звітності за період  

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року 

 

Примітка 1. Інформація про Товариство 

 

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «СО’ОК» 

Код за ЄДРПОУ 36748170 
Вид діяльності за КВЕД  10.32 
Місцезнаходження  Юридична адреса: 

58000, м.Чернівці, вул. Каштанова, 125б 
Адреса потужностей: 
60000,Чернівецька обл., м. Хотин, вул. Чернівецька, 12 

Керівник Матковський Анатолій Борисович 
Головний бухгалтер Винокурова Наталія Михайлівна 
Кількість працюючих 75 

 

Примітка 2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 

2.1. Достовірне подання та відповідність національним положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку 

 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 

Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2020 

року є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 
Підготовлена Товариством проміжна фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних НП(с)БО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в 

фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні. 

Протягом  2020 року Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності: 

- повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на 
її основі;  

- автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її 

власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання  власників не повинні  відображатися  у 

фінансовій звітності підприємства;  
- послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.   

- безперервність - оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з 

припущення, що його діяльність буде тривати й надалі; 
- превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не 

лише виходячи з юридичної форми;  

- єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;  

- інших принципах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі 

залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством. 
Фінансова звітність була підготовлена на основі того, що Товариство буде  продовжувати 

функціонувати як господарська одиниця. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань , які були 

б необхідними, якби Товариство не змогло б продовжувати діяльність як господарська одиниця. 
 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – 
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

2.3. Припущення про безперервність діяльності 
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Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби 

Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно 
до принципів безперервності діяльності. 

 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску рішенням учасника Товариства з 

обмеженою відповідальністю «СО’ОК» на дату 28 лютого 2020 року. 
 

2.5. Звітний період фінансової звітності 

 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається період з 01 січня по 31 
грудня  2020 року. 

 

Примітка 3. Суттєві положення облікової політики 

 

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 
 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до 

вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

 
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших 
подій або умов. 

 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

До складу проміжної фінансової звітності входять: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан)на31 грудня  2020 року; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за  2020 рік; 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за  2020 рік; 
- Звіт про власний капітал за  2020 рік; 

- Примітки до фінансової звітності за період за  2020 рік. 

- Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за  2020 рік. 

Фінансова звітність підготовлена у грошовій одиниці України - гривні, з округленням до тисячних 
значень (в тис. грн.). 

 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється  із застосуванням  прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 
класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

 

3.3.1. Визнання та оцінка основних засобів 
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Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року та вартість яких більше 6 000 грн. В разі зміни вартісного порогу основних засобів нові 

активи класифікувати як основні засоби згідно нових вимог нормативно-правових актів. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за історичною собівартістю. У подальшому основні 

засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені 

збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з 
валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. 

Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли 

припиняється визнання відповідного активу. 
 

3.3.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші 

витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

 
3.3.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. 

Розрахунок амортизації проводиться відповідно до строків корисного використання: 

Будинки - 19 років 
Споруди - 20-28 років 

Машини та обладнання - 4-6 років 

Транспортні засоби - 4-5 років 
Інструменти, прилади, інвентар, меблі - 5-6 роки 

Інші - 5 років 

Капітальні вкладення в орендовані основні засоби амортизуються протягом терміну їх корисного 
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

 
3.3.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за історичною собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. 

Якщо відповідно до правовстановлюючого документу строк дії права користування 

нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником 
податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років. 

 

3.3.5. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, 
будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або 

збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, 

адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 
Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або 

збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути достовірно визначена.  

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною 
вартістю. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земельна ділянка, будівля (частина будівлі) або 

їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в 

сукупності генерують грошові потоки.  
Первісна вартість придбаної інвестиційної нерухомості складається з таких витрат: 

- суми, що сплачують постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-

монтажних робіт (без непрямих податків); 
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням 

(отриманням) прав на інвестиційну нерухомість; 

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) інвестиційної нерухомості (якщо 

вони не відшкодовуються підприємству); 
- юридичні послуги, комісійні винагороди, пов'язані з придбанням інвестиційної нерухомості; 

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням та доведенням об'єктів інвестиційної 
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нерухомості до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.  
Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю ґрунтується на цінах активного ринку 

в тій самій місцевості в подібному стані за подібних умов договорів оренди або інших контрактів на 

дату балансу та не враховує майбутніх витрат на поліпшення нерухомості і відповідні майбутні вигоди у 

зв'язку з майбутніми витратами на поліпшення об'єктів інвестиційної нерухомості. 
За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості 

здійснюється за: 

- Останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності суттєвих змін у 
технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство). 

- Поточними ринковими цінами на нерухомість, що може перебувати в різних стані, місцевості, 

орендних та інших контрактних умовах, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, 
особливостей тощо інвестиційної нерухомості, для якої визначається справедлива вартість.  

- Додатковими показниками, які характеризують рівень цін на інвестиційну нерухомість. 

 

3.3.6. Запаси 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому 

економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: 
- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що 

призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, 

обслуговування виробництва й адміністративних потреб; 

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів 
та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують 

роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких 

підприємством ще не визнано доходу; 
- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає 

технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим 

актом; 
- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством 

з метою подальшого продажу; 

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року 

або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; 
- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Положенням (стандартом), а також 

сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання. 

Одиницею аналітичного обліку запасів є їх найменування. 
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю. 

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка 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 підприємству; 

- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за 

вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх 
використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-

заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно 

розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули 

(використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних 
витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка 

транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих 

рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток 
транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних 

витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку 

запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. 
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому 

вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі 

матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання 

і підвищення якісно технічних характеристик запасів 
У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну 

вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним 



 

5 

 

коригуванням до первісної вартості. 
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня 

виробнича собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати".  

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони 
були здійснені (встановлені): 

- понаднормові втрати і нестачі запасів; 

- фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості 
кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові 

витрати" 

- витрати на збут; 
- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і 

доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих 

цілях. 

У місцях зберігання (на складах, в коморах) запаси обліковуються в натуральних одиницях. 
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх 

здійснюється за методом середньозваженої собівартості 

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням 
сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному 

місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці 

запасів. 

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

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. Суми 

нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються 

на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до 

відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу 
звітного періоду. 

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, 

надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього 
зменшення, визнається інший операційний дохід із збільшенням вартості цих запасів. 

 

3.4. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

 

3.4.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Фінансовий актив або фінансове зобов'язання відображається у балансі, якщо підприємство є 

стороною-укладачем угоди щодо фінансового інструмента. 
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові 

зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.  

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; 
дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до 

погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи. 

Фінансові зобов'язання включають фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу, та інші 

фінансові зобов'язання. 
До інструментів власного капіталу належать прості акції, частки в статутних капіталах інших 

підприємств та інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів 

Фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка 
складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих 

або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з 

придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі 
цінних паперів тощо).  

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою 

вартістю, крім:  

- дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу;  
- фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення;  

- фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;  



 

6 

 

- фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за 
справедливою вартістю.  

 

3.4.2. Грошові кошти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 

Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 
погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. 
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації)ці активи можуть бути 
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 

банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 

припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

3.4.3. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством 

майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за 

первісною вартістю. 
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом включається до підсумку балансу за 

чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу 

обчислюється величина резерву сумнівних боргів.  

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування коефіцієнта сумнівності. 
За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми 

залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт 

сумнівності розраховується шляхом визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході 
Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові 

результати у складі інших операційних витрат. 

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним 
зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву 

сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної 

дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 
Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її теперішньою вартістю. 

Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 

 
3.4.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку 

 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 
організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів 

такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності 
основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь 

протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за 

основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи 

використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.  
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Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку 
організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за 

останньою балансовою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені 

до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 
відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх 

діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.  

 
3.4.5. Зобов'язання та забезпечення. 

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 

зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше 
визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного 

періоду. 

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: 

- довгострокові; 
- поточні; 

- непередбачені зобов'язання. 

- доходи майбутніх періодів. 
До довгострокових зобов'язань належать: 

- довгострокові кредити банків; 

- інші довгострокові зобов'язання; 

- відстрочені податкові зобов'язання; 
- довгострокові забезпечення. 

До складу довгострокових зобов'язань Товариство також відносить відсотки, які нараховані на 

довгострокові кредити, і погашення яких згідно графіку і умов договору відбудеться тільки в кінці 
терміну погашення такого кредиту. 

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання 

на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом 
позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо: 

- позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення 

зобов'язання внаслідок порушення; 

- не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців 
з дати балансу. 

Довгострокові зобов'язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення 

теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. 
Поточні зобов'язання включають: 

- короткострокові кредити банків; 

- поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, 
послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі 

страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків;  

- короткострокові векселі видані; 
- поточні забезпечення; 

- інші поточні зобов'язання 

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 
Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: 

- виплату відпусток працівникам; 

- додаткове пенсійне забезпечення; 

- виконання гарантійних зобов'язань; 
- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності; 

- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що 
включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"). 

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. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків 

від діяльності підприємства. 

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої 
заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату 

відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 
Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 

відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Забезпечення 

для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з 

діяльністю підприємства, що триває. Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються у сумі їх 
теперішньої вартості. 

Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з 

його виконанням. Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, 
визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату 

неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту 

оцінюються за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого 
контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту. 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створено. 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 
(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення 

майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

Після завершення робіт з демонтажу, переміщення об'єктів основних засобів та приведення 
земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, залишок 

(недостатність) забезпечення на відновлення земельних ділянок визнається іншим операційним доходом 

(іншими операційними витратами). 

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за 
обліковою оцінкою. 

 

3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) 

щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками 
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою 

податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 
 

3.6. Облікові політики щодо доходів та витрат 

3.6.1. Дохід 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за 

умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

- сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають 

перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 

- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь 
комітента, принципала тощо. 

- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 
- сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором. 

- надходження, що належать іншим особам. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: 

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

- інші операційні доходи; 

- фінансові доходи; 
- інші доходи. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від 

реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше 
проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з 

доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше 

проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і 
зборів. 

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності 
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підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від 
операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних 

активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід 

від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для 

продажу, та групи вибуття тощо. 
До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від 

фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід 
від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, 

але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. 

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 вигод 
підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з 

надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. 

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених 
нижче умов: 

- можливості достовірної оцінки доходу; 

- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу; 

- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх 

завершення. 
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться: 

- вивченням виконаної роботи; 

- визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, 

які мають бути надані; 
- визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у 

загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті 

витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. 
Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період 

часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли 

інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг). 
Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню. 

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності 

відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами 
звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою 

оцінкою. 

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на 
величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої 

заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає 

погашенню. 
Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається 

у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо: 

- імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією; 
- дохід може бути достовірно оцінений. 

Такий дохід має визнаватися у такому порядку: 

- проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх 
нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту 

відповідної угоди;  

- роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди; 

- дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату. 
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані 

або підлягають отриманню. 
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Доходи по пред’явленим претензіями визнаються та відображаються в тому періоді, коли відбулося 
отримання грошових коштів, сплачених боржником при погашенні заборгованості за претензією. 

Фінансові результати від купівлі-продажу іноземної валюти (доходи чи витрати) в фінансовій 

звітності відображаються згорнуто. 

 
3.6.2. Витрати 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань. 
Собівартість випущеної готової продукції формується за нормативним методом. 

Облік фактичних витрат за нормативним методом здійснюється окремо в частині витрат за 

нормами і в частині витрат, які є відхиленням від норм. При цьому облік відхилень від норм 
досягається шляхом щоденного документування основних витрат за їх видами, що сприяє своєчасному 

встановленню розмірів і причин виникнення додатних або від’ємних відхилень фактичних витрат від 

чинних норм. 

Норми природного убутку встановлені в додатку №1 до наказу про облікову політику. 
Від’ємні відхилення (перевитрата) свідчать про певні порушення в технології, організації та 

управлінні виробництвом. Це може бути перевитрата сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів 

унаслідок поломок обладнання, неякісного інструменту, заміни сировини та матеріалів, оплата не 
передбачених технологічним процесом робіт, доплати при недотриманні нормальних умов праці тощо. 

Додатні відхилення (економія), у свою чергу, свідчать про здійснення заходів, спрямованих на 

зниження витрат, досягнення економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. До них, зокрема, 

відносять більш раціональний розкрій матеріалів, використання зворотних відходів замість повноцінних 
матеріалів, застосування продуктивнішого устаткування та обладнання тощо. 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

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

якого вони 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 вигод протягом кількох звітних періодів, то 

витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) 
між відповідними звітними періодами. 

До адміністративних витрат Товариство відносить витрати, спрямовані на обслуговування та 

управління підприємством, а саме: 
- Заробітна плата працівників 

- Відрахування на соціальні заходи 

- витрати на службові відрядження; 
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, 

опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); 

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); 
- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); 

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання; 

- витрати на врегулювання спорів у судових органах; 
- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів 

та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, 

пов'язані з купівлею-продажем валюти; 
- інші витрати загальногосподарського призначення. 

До загальновиробничих витрат Товариство відносить: 

- витрати на оренду, утримання та експлуатацію основних засобів загальновиробничого 
призначення; 

- амортизація основних засобів загальновиробничого призначення; 

- витрати на утримання транспорту загальновиробничого призначення; 
- витрати на охорону праці, техніку безпеки; 

- витрати, пов’язані з підтвердженням відповідності продукції; 

- витрати на оплату праці; 

- відрахування на соціальні заходи; 
- витрати на службові відрядження; 

- витрати на зберігання механізмів, товарно-матеріальних цінностей загальновиробничого 
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призначення; 
- витрати на ремонт основних засобів загальновиробничого призначення; 

- витрати пов’язані з роз’їзним характером робіт; 

- інші витрати загальновиробничого призначення. 

- Базою розподілу ЗВВ являється кількість вхідної сировини. 
Розподіл ЗВВ відбувається пропорційно до основної сировини в кількісному виразі. 

До виробничих витрат Товариство відносить: 

- амортизація основних засобів виробничого призначення; 
 - відрахування на соціальні заходи; 

- витрати на відрядження виробничого персоналу; 

 - витрати на утримання автотранспорту; 
 - компенсаційні витрати (по договору генпідряду); 

 - витрати на матеріали виробничого призначення; 

 - витрати на оплату праці виробничого персоналу; 

 - витрати на оренду основних засобів; 
 - витрати на паливо-мастильні матеріали; 

 - витрати, пов’язані з роботою машин та механізмів; 

 - витрати, пов’язані з роз’їзним характером робіт; 
 - витрати по субпідрядних роботах; 

 - інші витрати виробничого призначення. 

До інших операційних витрат включаються: 

- відрахування до резерву сумнівних боргів; 
- визнані штрафи, пені, неустойки; 

- інші витрати операційної діяльності. 

 
3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

 

3.7.1. Виплати працівникам 

 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  

Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як 
забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні 

виплати відпускних. 

 

3.7.2. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із 
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані 

працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна 

платня.  

 
3.7.3. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін 

Пов'язаними сторонами вважаються: 

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; 
- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 

підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної 

особи. 

Перелік пов'язаних сторін визначається підприємством враховуючи сутність відносин, а не лише 
юридичну форму (превалювання сутності над формою). Відносини між пов'язаними сторонами - це, 

зокрема, відносини: материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств; спільного підприємства 

і контрольних учасників спільної діяльності; підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств; 
підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на це підприємство, а 

також відносини цього підприємства з близькими членами родини кожної такої фізичної особи; 

підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу 
підприємства, а також близьких членів родини таких осіб. 

До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать: 

- придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт, послуг); 

- придбання або продаж інших активів; 
- операції за агентськими угодами; 

- орендні операції; 
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- операції за ліцензійними угодами (передача об'єктів промислової власності тощо); 
- фінансові операції; 

- надання та отримання гарантій та застав; 

- операції з провідним управлінським персоналом та з його близькими членами родини. 

Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснюється, за методом балансової 
вартості. 

За методом балансової вартості оцінка активів або зобов'язань здійснюється за балансовою 

вартістю, що визначається згідно з відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. 
 

3.7.4. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про 
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

Примітка 4. Основні припущення, оцінки та судження 

 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 
на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на НП (с) БО. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 

результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці 

розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 

важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, області, в яких припущення й 

розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за П(С)БО, наведені нижче. 
 

4.1. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 

випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків властивих різним фінансовим інструментам. 

та інших факторів з врахуванням вимог П (С) БО 13 "Фінансові інструменти". 
 

4.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів  

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 
фінансових інструментів, де ринкові котируванні не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 

оцінок, тому що вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу. оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, 
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також 

специфічних особливостей операцій; та вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про 

фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дата оферти і коригувань під час 

оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі 

відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий 
прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив 

на передбачувану справедливу вартість. 

 
4.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості, динаміці та інших 

факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 

паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку 
фінансових інструментів. 

Цінних паперів на балансі Товариства в  2020 році не обліковувалось. 

 

4.4. Використання ставок дисконтування 

У зв’язку з набранням чинності Наказ Міністерства фінансів України № 379 від 29.10. 2020р. 

довгострокова дебіторська та кредиторська заборгованість Товариства підлягає дисконтуванню. 



 

13 

 

Дисконтування довгострокової заборгованості по кредитам відображається перспективно, як зміна 
облікових оцінок. Є два аргументи на користь такого підходу: 

1) юридичний – Наказ № 379(2) набрав чинності 29.10.2019 р. Нормативно-правові акти не можуть 

мати зворотної юридичної сили, отже, немає підстав говорити про ті операції, які були здійснені до 

появи цього наказу. 
2) бухгалтерський аргумент «за» перспективний підхід — це спроба класифікувати зміни, внесені в 

ПБО-10 і ПБО-11 Наказом № 379, як зміни облікової оцінки, яка, своєю чергою, має змінюватися 

перспективно. Ці висновки ґрунтуються на п.3 і п.8 ПСБО-6, згідно з якими під обліковою оцінкою 
розуміють попередню оцінку, «яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і 

доходів між відповідними звітними періодами». А самі наслідки зміни облікових оцінок «слід включати 

до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних 
періодах, якщо зміна впливає на ці періоди». 

Не дивлячись на те, що Наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 вступив в дію 29.10. 2020р., 

дисконтувати заборгованість одразу з цієї дати не потрібно, оскільки П(С)БО 11 та П(С)БО 10 у частині, 

яка стосується дисконтування, говорять про оцінку довгострокових зобов’язань, в тому числі кредитів, 
на дату балансу. Також до уваги не береться дата отримання кредиту. Орієнтиром для початку 

дисконтування буде найближча дата балансу, а саме 31.12.2020р. 

При дисконтуванні заборгованості використовують наступний алгоритм дій: 
Крок 1. Проводиться аналіз зобов’язань станом на 31.12.2020 р. 

Крок 2. Виділяються зобов’язання, які можуть бути класифіковані як довгострокові, тобто ті, щодо 

яких чітко встановлено термін погашення більше 12 місяців з дати балансу, а точніше — погашення 

заборгованостей (виконання зобов’язань) має бути датоване січнем 2022 року і далі(1). 
Крок 3. З огляду на строк для таких довгострокових заборгованостей і зобов’язань, що залишився 

до погашення (виконання), обирається ставка для дисконтування, розраховується дисконт і його 

амортизація, тобто визначається теперішня вартість станом на 31.12.2020 р. 
Крок 4. Періоди до зазначеної дати ніяк не перераховуються і не коригуються. 

Для визначення ставки для дисконтування керуємося даними НБУ щодо відсоткових ставок на 

кредити з відповідними характеристиками. 
 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз активів на предмет наявності ознак їх 

знецінення. Збиток від знецінення  визнається  виходячи з власного професійного судження  керівництва 
за  наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення  передбачуваних майбутніх грошових 

потоків за даним  активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання 

фінансового активу. 

 
Примітка 5. Звіт про фінансовий стан (тис.грн.) 

Стаття Примітка 31.12. 2019 31.12. 2020 

Активи    
Нематеріальні активи 5.1 212 189 

Основні засоби 5.2 42610 65496 

Грошові кошти 5.3 489 4380 

Запаси 5.4. 89933 45162 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 5.5 47498 65167 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 5.6 16577 18664 

Інша поточна дебіторська заборгованість 5.7 30626 9043 

Витрати майбутніх періодів  2 6 

Інші оборотні активи  1143 1147 
Необоротні активи, утримувані для продажу та 

вибуття  7 0 

Незавершені капітальні інвестиції  5883 282 

Всього активів  234980 209536 

Зобов’язання    

Довгострокові зобов'язання 5.10 116078 155352 

Поточна кредиторська заборгованість 5.8 127799 117506 

Інші поточні зобов’язання 5.9 11371 1032 



 

14 

 

Всього зобов'язання  255248 273890 

Власний капітал    

Статутний капітал 5.11 93934 93934 

Додатковий капітал  166 15970 

Неоплачений капітал  -50202 -66005 

Нерозподілений прибуток (збиток) 5.12 -64166 -108196 

Всього власний капітал  -20268 -64297 

 

5.1. Нематеріальні активи(тис. грн.) 

За собівартістю Нематеріальні активи 

31 грудня  2019 року 216 

Надходження 24 

Вибуття - 

31 грудня  2020 року 240 

Накопичена амортизація - 

На 01 січня  2020 року 4 

Нарахування за  2020рік 47 

31 грудня  2020 року 51 

Чиста балансова вартість - 

31 грудня  2019 року 212 

31 грудня  2020 року 189 

 

Первісно нематеріальний актив оцінюється за собівартістю. На дату балансу нематеріальний 

актив оцінюється за собівартістю мінус накопичена амортизація з врахуванням змін від 

дооцінки/уцінки нематеріальних активів. Метод амортизації, застосований для нематеріальних 

активів – прямолінійний. Корисність нематеріальних активів не зменшувалась. Строк корисної 

експлуатації на всі нематеріальні активи визначено та складає 10 років. Нематеріальні активи, 

заставлені як забезпечення, відсутні.  
 

5.2.Основні засоби (тис. грн.) 

 

Групи 

основних 

засобів 

Залишок на 31.12. 

2019 

Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

31.12. 2020 

балансовою 

вартістю 
знос 

балансовою 

вартість 
знос 

балансовою  

вартості 
зносу 

балансовою 

 вартістю 

 

Будинки, 

споруди 
16301 2489 20419   1168   33063 

Машини та 

обладнання 
47922 24275 12370 3123 2660 3598   31956 

Транспортні 

засоби 
6318 1582  5549 1357 72   472 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

1157 742  933 542 19   5 

Інші основні 

засоби 
         

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

         

Разом 71698 29088 32789 9605 4559 4857   65496 

Первісно об’єкти основних засобів оцінюються за собівартістю. Після визнання активом 

обліковуються за собівартістю мінус накопичена амортизація з врахуванням змін від 

дооцінки/уцінки основних засобів. Метод амортизації, застосований для основних засобів – 

прямолінійний. Корисність основних засобів не зменшувалась. Розрахунок амортизації 

проводиться відповідно до строків корисного використання: 
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Будинки - 19 років 

Споруди - 20-28 років 

Машини та обладнання - 4-6 років 

Транспортні засоби - 4-5 років 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі - 5-6 роки 

Інші - 5 років 
 

5.3. Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.) 

 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

Поточні рахунки в банках   

АТ" Укрексімбанк" (Розрахунковий, EUR) 0 2 278,3 

АТ" Укрексімбанк" (Розрахунковий, грн) 467 1 847,2 

Ощадбанк 22 254,5 

Всього  489 4380 

 

Товариство не утримує суми грошових коштів, використання та обіг яких обмежений (обтяжений). 
 

5.4. Запаси (тис.грн.) 

 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

Сировина і матеріали 665 543 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 1373 1077 

Паливо 2784 3474 

Тара і тарні матеріали 0 81 

Будівельні матеріали 23 1 

Запасні частини 288 1761 

МШП 20 172 

Незавершене виробництво 0 0 

Готова продукція 83599 34522 

Товари 1181 3531 

Усього  89933 45162 

 

Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Товариством для споживання та 

реалізації у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг), а також для 

забезпечення адміністративних (управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є 
імовірність отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, а вартість 

запасів може бути достовірно визначена. 
   Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з: 

- виробничих матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для провадження господарської 

діяльності (поточного, середнього, капітального ремонтів та експлуатаційного утримання 

доріг)); 
- господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення діяльності 

Товариства, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів); 

- малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються Товариством 
не більше одного року (незалежно від їх вартості). 

   У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки 

бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням 
витрат на транспортування від постачальника, збори та інші обов’язкові платежі. 
   Запаси виробничих і господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку по первісній 

вартості і переоцінці не підлягають. 
   При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті використовується метод середньозваженої 

собівартості. 
   Запаси відображаються на балансових рахунках: 

20 Виробничі запаси 
201 Сировина й матеріали 
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202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

203 Паливо 
204 Тара й тарні матеріали 
205 Будівельні матеріали 
206 Матеріали, передані в переробку 
207 Запасні частини 

208 Матеріали сільськогосподарського призначення 

209 Інші матеріали 

 
5.5. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (тис.грн.) 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 47498 65167 

Усього  47498 65167 

 
Станом на 31 грудня  2020 року у складі активів відображено Дебіторську заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 47498 тис. грн., яка складається із заборгованості 

фізичних та юридичних осіб перед Товариством. 
 

Дебітор Код ЄДРПОУ Сума заборгованості, 

тис.грн. 

ТОВ «Агросад-2005» 33259788 290,10 

ТОВ «ТД Біола» 41220451 556,24 

ФГ «Алстар» 36748715 2582,54 

Бондар Галина Василівна ФОП 1718211227 1,15 

ФОП Бондар Л.М. 2488806640 0,74 

ТОВ «Буковинський сад» 31769327 545,61 

ВФ Україна ПрАТ 14333937 12,18 

ПАТ «Галіція Дистилері» 31274359 0,01 

ТОВ «НВП Гетьман» 31804036 11344,41 

ЕКСПРЕС ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС ТзОВ 35645863 7,16 

ТОВ «Лімон-ІТ» 38498411 42,84 

СенГр і Ко Агрофірма ТОВ 42646290 7,20 

СООК С ТОВ 43434779 3149,35 

ТОВ «Стеллар МВ» 32578150 43,05 

Теофіпольська енергетична компанія ТОВ 40055521 41,76 

Хотинтепломережа ХМР КП 34091022 42,43 

SAMBOR ZPO Sp.z.o.o. - 44970,6 

Вланпак УТ - 1528,54 

Всього дебіторської заборгованості - 65165,91 

 
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за 

чистою реалізаційною вартістю. принципу відсутності розрахунків з дебіторами протягом одного 

року.  
 
5.6. Дебіторська заборгованість за розрахунками (тис.грн.) 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

За виданими авансами - 57 

З бюджетом 16577 18664 

Усього  16577 18721 

 
5.7. Інша поточна дебіторська заборгованість (тис. грн.) 

 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

Інша поточна дебіторська заборгованість 30626 9043 

Усього  30626 9043 
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Контрагент Код ЄДРПОУ Сума  

АВ Метал груп ТОВ 36441934 2,3 

АМІК УКРАЇНА ПІІ 30603572 7,2 

Белнафтогаз ТзОВ 40500120 2 

БІОСМАРТЕХ ТОВ 42599774 3850 

ВОГ КАРД ТзОВ 42264086 10,5 

Галфрут ТОВ 41962866 344 

Державна митна служба України 43115923 50,5 

ЕКСПРЕС ЕНЕРГОСПЕЦСЕРВІС ТзОВ 35645863 1181,7 

Епіцентр К ТОВ 32490244 0,2 

Євгень Андрій Ігорович ФОП 3139300772 980 

Земля Поділля ПП 33317116 12,4 

Кононова Тамара Михайлівна ФОП 1766614107 73,4 

Костенюк Денис Михайлович ФОП 3202214358 1,2 

Насос Україна ЛТД ТОВ 40213705 21,2 

Правова Ліга Асоціація 34826691 10,4 

РЕНЕТ ФГ 33129934 182 

СООК С ТОВ 43434779 43,3 

Стеллар МВ ТОВ 32578150 773,5 

Терц ЛТД ТзОВ 13330532 19,8 

УКуЛича.р м.Льв. 38007620 2 

Фабрика Вікон Люкс ПП 38178714 1,4 

Черн.обл.енергопостачальницька компанія 42102122 527 

Чернівецьке УК/м.Чернівці 37978173 28,1 

Чернівціобленерго(розподіл)"Хотинський РЕМ" 
ЕК ПАТ 

00130760 294,6 

Аграрна компанія 2004 ПП 33007579 17,8 

Агро ФруктТОВ 43093398 171,3 

Артос ТОВ 31076813 30,6 

Грабчак С. В. ФОП 3024220732 82,1 

Фрігоріст ТзОВ 39782628 1,8 

Інші контрагенти - 2,6 

Разом інша поточна дебіторська заборгованість - 8719,9 

 
В іншій поточній заборгованості станом на 31 грудня 2020 року також  відображено: 
- переплата по розрахунках з державними цільовими фондами – 65,1 тис. грн.; 
- переплата  з ЄСВ – 256,5 тис. грн. 
 
5.8. Поточна кредиторська заборгованість за (тис.грн.) 

 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
20133 17370 

Товари, роботи, послуги 36134 10039 

Розрахунками з бюджетом 80 9 

Розрахунками зі страхування 0 54 

Розрахунками з оплати праці 38 57 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 91535 89977 

Інші поточні зобов’язання 11371 1032 

Поточні забезпечення 12 0 

Усього  139170 118538 

 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у розрізі контрагентів 

Контрагент Код ЄДРПОУ Сума  

Борозенець Максим Іванович 2407210878 312,91 

ВЕСТІНВЕСТ ЛТД ТОВ 42179609 87,07 
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ВІТАЛІЯ СФГ 30919703 77,43 

Марчело-фрукт ТзОВ 39609284 4385,49 

Наконечний Володимир Іванович ФОП 0000000000 26,05 

Плисюк А. А. ФОП 2523522175 112,55 

СЗК ТзОВ 36788318 987,17 

СООК С ТОВ 43434779 90,20 

Стеллар МВ ТОВ 32578150 295,33 

Українська Фруктова Компанія ТОВ 37627846 11,59 

ФРУТІКО ЗАХІД ТОВ 40885786 195,79 

SAMBOR ZPO Sp.zo.o. - 1947,15 

АГРО-ДАН 2006, ФГ 34090982 416,18 

Агросад-2005 ТОВ 33259788 353,32 

Буковинський Сад ТОВ 31769327 608,62 

Качанюк Павло Миколайович ФОП 3188307418 83,62 

Тодосійчук В.І. ФГ 33108967 10,4 

Майоров Геннадій Євгенійович ФОП 3372003332 6,92 

МТС Україна ПрАТ 14333937 4,89 

Інші контрагенти - 26,36 

Всього кредиторської заборгованості - 10039,04 

 
5.9. Інші поточні зобов'язання (тис. грн.) 

 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

Інші поточні зобов'язання 11371 1032 

Усього зобов'язання 11371 1032 

 

Станом на 31.12. 2020 року було відображено заборгованість : 

- податковий кредит (непідтверджені податкові накладні) – 78,5 тис. грн.; 

- заборгованість по комісіям банку – 18,3  тис. грн.; 
- заборгованість по відсоткам банку – 293,2 тис. грн.; 

- заборгованість за отриманими авансами – 641,8 тис. грн. 

 
5.10 Дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості 

Порядок дисконтування довгострокової заборгованості Товариства станом на 31.12.2020р. наведено 

нижче: 

1) Кредитний договір №19-46KN0003 від 27.08. 2020р. 

Сума заборгованості станом на 31.12. 2020 року складає 2000000 євро. Термін, який залишився до 

погашення кредиту – 2 роки 8 місяців (з 01.01.2020 по 27.08.2022р.) 

Для визначення ставки для дисконтування керуємося даними НБУ щодо відсоткових ставок на 
кредити з наступними характеристиками: термін погашення від 1 до 5 років, валюта – євро, стан – новий 

(вся заборгованість оцінюється починаючи з 31.12. 2020р., не беручи до уваги дату її виникнення, тому 

всі зобов’язання по кредитам на дату початку дисконтування будуть вважатися новими). Згідно даних 
НБУ, відсоткова ставка, яка задовольняє цим критеріям, складає 7,9%. 

Оскільки виплати здійснюються щоквартально, то нам необхідно розрахувати квартальну ставку 

дисконтування за формулою: 

√1 + 7,9%4 − 1 =0,01919049 

За допомогою цієї ставки можемо продисконтувати наше зобов’язання по кредиту: 

 

Період 
Виплата 

по тілу 
Ліміт 

заборгованості 

Місячний коефіцієнт 

дисконту для тіла кредиту 
Kd=(1+0,00635634)^n 

Продисконтоване 

тіло кредиту 
(Виплата по 

тілу*Kd) 

27.08. 2020-

31.12. 2020 
0 2000000 0,000 0,000 

01.01.2020-

31.12.2020 
0 2000000 0,000 0,000 

01.01.2021-

31.03.2021 
100000 2000000 0,981 98117,085 
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01.04.2021-
30.06.2021 

100000 1900000 0,963 96269,624 

01.07.2021-

30.09.2021 
100000 1800000 0,945 94456,950 

01.10.2021-
31.12.2021 

200000 1700000 0,927 185356,812 

01.01.2022-

31.03.2022 
675000 1500000 0,909 613800,117 

01.04.2022-
30.06.2022 

675000 825000 0,892 602242,785 

01.07.2022-

26.08.2022 
150000 150000 0,875 131311,793 

27.08.2022 0 0 0,000 0,000 

Всього 2000000 Х Х 1821555,166 
Теперішня вартість кредиту станом на 31.12.2020 складає 1 821 555,17 грн. Це пов’язано з тим, що у 

2020 році не було ні фактичного, ні заплановано проведення виплат по тілу кредиту. 

Сума заборгованості станом на 31.12.2020 у порівнянні з 31.12.2019 не змінилася, кількість періодів 

дисконтування теж залишилася без змін, тому не виникає різниць між теперішньою вартістю кредиту 
станом на теперішню та минулу дату балансу. 

Дисконт по цьому кредиту у розмірі  2 000 000,00-1 821 555,17=178 444,83 євро вже був 

відображений в обліку та звітності Товариства за 2019 рік. 
За допомогою методу ефективної ставки відсотка визначимо суми зобов’язань, які 

будуть відображені у балансі.   

Період 
Сума 

списання 

дисконту 

Амортизація 

дисконту 
Виплата Сальдо 

31.12.2019       1 821 555,17 

01.01.2020-31.03.2020 

0,00  

0,00 0,00 1 821 555,17 

01.04.2020-30.06.2020 0,00 0,00 1 821 555,17 

01.07.2020-30.09.2020 0,00 0,00 1 821 555,17 

01.10.2020-31.12.2020 0,00 0,00 1 821 555,17 

01.01.2021-31.03.2021 

132240,55 

34956,53 100 000,00 1 756 511,70 

01.04.2021-30.06.2021 33708,31 100 000,00 1 690 220,01 

01.07.2021-30.09.2021 32436,14 100 000,00 1 622 656,15 

01.10.2021-31.12.2021 31139,56 200 000,00 1 453 795,72 

01.01.2022-31.03.2022 

46204,28 

27899,05 675 000,00 806 694,76 

01.04.2022-30.06.2022 15480,87 675 000,00 147 175,63 

01.07.2022-26.08.2022 2824,37 150 000,00 0,00 

27.08.2022 0,00 0,00 0,00 

Всього 0,00 178444,83 2000000,00  
 

    
Сума довгострокових зобов'язань по цьому договору, яка буде відображена у Балансі за  
2020рік, складатиме: 

1 821 555,17 євро  
63 280 097,98 грн.  

Списання дисконту у 2020 році не буде, оскільки не було ні запланованих, ні фактичних платежів по 

погашенню цієї заборгованості. 

Інших змін по цьому кредиту станом на 31.12.2020 також не відбулося. 
 

2) Довгострокова заборгованість перед SLOVTREK  S.R.O. 

Графік погашення заборгованості згідно  «Соглашению о внесении  изменений в контракт» 
№0502/2014 от 05.02.2014 б/н  від 29.12.2020 г.: 

121 756,40 дол США – в строк до 31.12.2016г 

130 180,74 дол США – в строк до 31.12.2017г 
298 350,00 дол США – в строк до 31.12.2018г 

1 659 170,16 дол США – в строк до 31.12.2022 г 
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Заборгованість на 31.12.2020 складає 1 659 170,16 доларів США 
У 2019 році у якості ставки дисконтування була обрана ставка НБУ для нових кредитів – 7,9% 

Коефіцієнти дисконтування з урахуванням, що заборгованість згідно нового графіку планується 

погашатися через 2 роки, то, то коефіцієнт дисконтування складає: 

1/(1+7,9%)= 0,858928693 

Теперішня вартість заборгованості  1 425 108,86 $ 

Дисконт  234 061,30 $ 

  6 617 989,74 грн. 
У 2019 році теперішня вартість заборгованості складала 1 482 785,92 $, а дисконт – 176 384,24 $. 
Різниця виникла внаслідок зміни строку, який залишився до кінця погашення заборгованості, та 

запланованої суми погашення (заборгованість більше не розділена на частини, а погашається єдиною 

сумою в кінці строку). 

 
Різниця між теперішньою вартістю заборгованості станом на 31.12.2019 і на 31.12.2020 складає: 

1 425 108,86 - 1 482 785,92 = - 57 677,06 $ 

Це означає, що у 2020 році Товариство має донарахувати доходи на суму 57 677,06 доларів 

США. 

Дт  502 57 677,06 Доларів США 

Кт  733 1 630 795,85 грн. 
 

За допомогою методу ефективної ставки відсотка визначимо суми зобов’язань, які будуть 

відображені у балансі  
За ефективний відсоток прийнято квартальну ставку 

дисконтування    
Дата Амортизація дисконту Виплати Сальдо 

31.12.2020 0,00 0,00 1 425 108,86 

31.12.2021 112 583,60 0,00 1 537 692,46 

31.12.2022 121 477,70 1 659 170,16 0,00 
Сума довгострокових зобов'язань по цьому договору, яка буде відображена у Балансі за 2020 рік 

складатиме 

1 425 108,86 доларів США 
40 294 382,87 грн. 

Згідно розрахунків минулого року, на 31.12.2020 Товариство мало б списати амортизацію дисконту у 

розмірі 117 140,09 дол. США, однак у зв’язку зі змінами умов договору оцінка цього зобов’язання 
переглянута і списання амортизації у сумі 117 140,09 дол. США не відбудеться (зміни до договору 

внесли раніше ніж настала дата балансу, на яку відображаються оцінки зобов’язань). 

 

3) Позика в доларах США за Договором №2 від 28.11.2012р. 

Графік погашення заборгованості згідно Додаткової угоди до Договору позики №2 від 28.11.2012р. б/н 

від 30.12.2020р.: п. 2.5 Позика підлягає поверненню Позичальника в сумі  600 000,00 доларів США до 

31.12.2022 року. 
Заборгованність по тілу на 31.12.2020  600000,00 $ 

Заборгованність по нарахованих % на 31.12.2020 371 836,06 $ 

Всього заборгованність по кредиту  971 836,06 $ 
Згідно пункту 2.1 - погашення в повному обсязі і тіла, і % до 31.12.2022 

Отже, погашення одномоментне. 
Згідно пункту 3.1 - погашення % здійснюється в кінці терміну дії договору позики, тому нараховані % 

теж дисконтуються 

Ставка фіксованих відсотків 5% річних 

Сума сплати відсотків на рік 30000 $ 
Загальна сума %, які будуть нараховані у 2021 та 2022 роках – 60 000,00 доларів США. 

У 2019 році у якості ставки дисконтування була обрана ставка НБУ для нових кредитів – 7,9% 
Коефіцієнти дисконтування з урахуванням, що заборгованість згідно нового графіку планується 

погашатися через 2 роки, то, то коефіцієнт дисконтування складає: 

1/(1+7,9%)= 0,858928693 

Теперішня вартість кредиту 515357,22 $ 

Теперішня вартість % 319380,66 $ 

Теперішня вартість майб % 51535,72 $ 
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Теперішня вартість заборгованності 886273,60 $ 
У 2019 році теперішня вартість заборгованості складала 860 505,74 доларів, а дисконт – 81 330,32 

доларів. 

Різниця виникла внаслідок зміни строку, який залишився до кінця погашення заборгованості, та 
зростання суми заборгованості. 

Різниця між теперішньою вартістю заборгованості на 31.12.2019 і на 31.12.2020 складає: 

886273,60-860505,74=25 767,86 доларів США 
У 2020 році ця сума буде віднесена на витрати Товариства: 

Дт 952   25 767,86 доларів 

Кт 506   728 575,96 грн. 

За допомогою методу ефективної ставки відсотка визначимо суми зобов'язань, які будуть відображені у 
балансі. 

За ефективний відсоток прийнято річну ставку дисконтування. 

Дата 
Амортизація 

дисконту 
Виплата Сальдо 

31.12.2020 0,00 0,00 886273,60 

31.12.2021 70015,61 0,00 956289,21 

31.12.2022 15546,85 971836,06 0,00 

ВСЬОГО 85562,46 971836,06 Х 
Сума довгострокових зобов'язань по цьому договору, яка буде відображена у Балансі за 2020рік 

складатиме: 

     886 273,60 доларів США 

     25 059 031,47 грн. 
Згідно розрахунків минулого року, на 31.12.2020 Товариство мало б списати амортизацію дисконту 

у розмірі 67 979,95 доларів США, однак у зв’язку зі змінами умов договору оцінка цього зобов’язання 

переглянута і списання амортизації у сумі 67 979,95 доларів США не відбудеться (зміни до договору 
внесли раніше ніж настала дата балансу, на яку відображаються оцінки зобов’язань). 

 

4) Позика в євро за Договором №1 від 19.07.2011р. 

Графік погашення заборгованості згідно Додаткової угоди до Договору позики №1 від 19.07.2011р. б/н 

від 30.12.2020р.: 

29.11.2011р. – 500 000 євро 

26.12.2011р. – 160 000 євро 
31.12.2022р. – 840 000 євро 

Сума заборгованості по тілу 840000,00 євро 

Сума заборгованості по % 553549,09 євро 
Згідно пункту 2.1 - погашення в повному обсязі і тіла, і % до 31.12.2022. 

Згідно пункту 3.1 - погашення % здійснюється в кінці терміну дії договору позику, тому нараховані % 
теж дисконтуються 

Ставка по % - 5% 

До дати погашення зобов’язання залишилося 2 роки, а тоже сума майбутніх % складатиме 84 000,00 
євро. 

У 2019 році у якості ставки дисконтування була обрана ставка НБУ для нових кредитів – 7,9% 

Коефіцієнти дисконтування з урахуванням, що заборгованість згідно нового графіку планується 

погашатися через 2 роки, то коефіцієнт дисконтування складає: 
1/(1+7,9%)= 0,858928693 

Теперішня вартість тіла кредиту 721500,10 євро 

Теперішня вартість нарах % 475459,20 євро 

Теперішня вартість майб. % 72150,01 євро 

Теперішня вартість заборгованості 1269109,31 євро 
У 2019 році теперішня вартість заборгованості складала 1 233 034,29 євро, а дисконт – 118 514,79 євро. 

Різниця виникла внаслідок зміни строку, який залишився до кінця погашення заборгованості, та 
зростання суми заборгованості. 

Різниця між теперішньою вартістю заборгованості на 31.12.2019 і на 31.12.2020 складає: 

1 269 109,31 – 1 233 034,29 = 36 075,01 євро 

У 2020 році ця сума буде віднесена на витрати Товариства: 
Дт 952   36 075,01 євро 

Кт 506   1 253 231,55 грн. 
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За допомогою методу ефективної ставки відсотка визначимо суми зобов'язань, які будуть відображені у 
балансі. 

За ефективний відсоток прийнято річну ставку дисконтування 

Дата Амортизація дисконту Виплата Сальдо 

31.12.2020 0,00 0,00 1269109,31 

31.12.2021 100259,64 0,00 1369368,94 

31.12.2022 24180,15 1393549,09 0,00 

ВСЬОГО 124439,78 1393549,09 Х 

Сума довгострокових зобов'язань по цьому договору, яка буде відображена у Балансі за 2020рік 

складатиме: 

     1 269 109,31 євро 
     44 088 349,72 грн. 

Згідно розрахунків минулого року, на 31.12.2020 Товариство мало б списати амортизацію дисконту 

у розмірі 97 409,71 євро, однак у зв’язку зі змінами умов договору оцінка цього зобов’язання 

переглянута і списання амортизації у сумі 97 409,71 євро не відбудеться (зміни до договору внесли 
раніше ніж настала дата балансу, на яку відображаються оцінки зобов’язань). 

 

5.11. Статутний капітал, тис. грн.     
Учасники 31.12.2017 Відсоток 05.02. 2019 Відсоток 31.12. 2020 Відсоток 

DEDUCTO 

S.A. 
93934 100 - - - - 

Luxsolgroup 

OU 
- - 93934 100 93934 100 

Всього 93934 100 93934 100 93934 100 

Розмір статутного капіталу ТОВ "CO’OК" за період з 01 січня по 31 грудня  2020 не змінювався та 

становив 93 934 тис. грн. 

18 вересня 2019 року засновником було прийнято рішення про коригування розміру неоплаченого 

капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку та додаткового капіталу. Тому у  2020 році до складу 
неоплаченого  капіталу Luxsolgroup OU зараховані від’ємні курсові різниці у сумі 15 803 тис. грн. 

 

5.12. Нерозподілений прибуток (тис. грн.) 

Стаття 31.12. 2019 31.12. 2020 

Нерозподілений прибуток (64 166) (108 196) 

Усього (64 166) (108 196) 

 

Примітка 6. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) /код рядка звіту / тис.грн. / 

Стаття Примітка  2019 рік  2020 рік 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) /2000/ 
6.1 225753 234969 

Інші операційні доходи /2120/ 6.2 31593 45614 

Інші доходи /2240/ 6.3 27610 4050 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) /2050/ 
6.4 233134 250761 

Адміністративні витрати /2130/ 6.5 4657 5845 

Інші операційні витрати /2180/ 6.6 9756 11840 

Витрати на збут /2150/ 6.7 961 737 

Фінансові витрати/2250/ 6.8 7240 5435 

Інші витрати /2270/ 6.9 10698 54027 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  18510 (44012) 

витрати з податку на прибуток  0 0 

чистий фінансовий результат  18499 (44012) 
 

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

Стаття  2019 рік  2020 рік 
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Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 225753 234969 
Всього  225753 234969 

 

6.2. Інші операційні доходи 

Стаття  2019рік  2020рік 

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 0 285 

Доходи від реалізації запасів 47 6859 
Штрафи, пені, неустойки отримані 3323 0 
Дохід від операційної курсової різниці 23757 21977 
Списання кредиторської заборгованості 210 10436 
Дисконт по довгостроковій кредиторській заборгованості 4178 0 
Лишки по інвентаризації 78 6057 

Всього  31593 45614 

 

6.3. Інші доходи 

Стаття  2019рік  2020рік 

Дохід від неопераційної курсової різниці 17836 3709 

Інші доходи від фінансових операцій 0 325 
Інші доходи 0 156 
Всього  17836 4050 

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

Стаття  2019рік  2020рік 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 233134 250761 
Всього  233134 250761 

 
6.5. Адміністративні витрати 

Стаття витрат  2019рік  2020рік 

Матеріальні затрати 641 524 
Витрати на оплату праці 1107 2635 
Відрахування на фонд оплати відпусток 12 0 

Відрахування на соціальні заходи 188 373 
Амортизація 79 364 

Інші операційні витрати 2642 1949 
Всього  4669 5845 

 

6.6. Інші операційні витрати 

 

Стаття  2019рік  2020рік 

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 0 495 
Втрати від операційних курсових різниць 9396 3866 
Заплачені штрафи, пені 28 2 
Собівартість реалізованих запасів 47 6258 
Нестачі і втрати від псування цінностей 0 464 

Інші витрати 284 755 
Всього 9755 11840 

 

6.7. Витрати на збут 

 

Стаття  2019рік  2020рік 

Витрати, пов’язані зі збутом готової продукції 961 737 
Всього  961 737 

 

6.8. Фінансові витрати 

 

Стаття  2019рік  2020рік 
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Відсотки по кредитах 5026 3112 
Відсотки по позиках 1979 2129 
Комісії за користування кредитом 235 194 

Всього  7240 5435 

 

6.9. Інші витрати 

Стаття  2019рік  2020рік 

Втрати від неопераційних курсових різниць 10698 53880 
Списання необоротних активів 0 147 
Інші витрати 10698 54027 

 

Примітка 7. Інформація за сегментами 

 

Показники пріоритетних звітних (географічних збутових) сегментів 

Найменування 

показника 

Найменування звітних сегментів 
Нерозподілені 

статті 
Усього Реалізація на 

експорт 

Реалізації на 

території України 

Звітний 

рік 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Минулий 

рік 

Доходи звітних 
сегментів 

269248 278370 15385 6586 0 0 284633 284956 

Витрати 

звітних 

періодів 

310897 260285 17748 6161 0 0 328645 266446 

Фінансовий 

результат 

діяльності 
сегмента 

-41649 18085 -2363 425 0 0 -44012 18510 

Нерозподілені 

активи 
    209593 234980 209593 234980 

Нерозподілені 
зобов’язання 

    273890 255248 273890 255248 

 

Примітка 8. Розкриття іншої інформації 

 

8.1. Умовні гарантії та забезпечення 

8.1.1. Судові позови 

В період з 01 січня 2020 року (включно) по 31 грудня 2020 року (включно) Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СО’ОК» брало участь у наступних судових провадженнях: 

1. Справа: № 600/2341/20-а 

Суд: Чернівецький окружний адміністративний суд 

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «СО’ОК» 
Відповідач: Головне управління ДПС у Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 44057187) 

Предмет спору: визнання протиправними та скасування податкових повідомлень- рішень ГУ ДПС у 

Чернівецькій області: 

- №0004430501 від 16.09.2020 року, яким ТОВ «СО’ОК» зменшено суму бюджетного 

відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 471 354,0 грн. та застосовано штрафні (фінансові) 

санкції у розмірі 117838,5 грн. 

- №0004440501 від 16.09.2020 року, яким ТОВ «СО’ОК» зменшено розмір від’ємного значення 

суми податку на додану вартість у розмірі 2 313 842,0 грн. 

Станом на дату затвердження фінансової звітності справа 600/2341/20-а перебуває в провадженні 
Чернівецького окружного адміністративного суду. 

Крім того, у 2019 році на користь ТОВ «СО’ОК» були ухвалені судові рішення у справах: 

1. Справа: №39/2019 

Суд: Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Правова Ліга» 

Позивач: ТзОВ «СО’ОК» 

Відповідач: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТДМ» Предмет спору: стягнення 229 

896, 07 грн. 
Рішення суду: Рішення Постійно діючому третейському суді при Асоціації «Правова Ліга» у справі 
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№39/2019 від 02 вересня 2019 року про задоволення позовних вимог повністю та стягнення з Товариства 
з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТДМ» на користь ТзОВ «СО’ОК» 232 495, 03 грн., з яких 229 896, 

07 грн.- штраф, 2 598,96 грн.- сума третейських витрат. 

2. Справа: №13/2019 

Суд: Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Правова Ліга» 
Позивач: ТзОВ «СО’ОК» 

Відповідач: ТОВ «Галфрут» 

Предмет спору: стягнення 752 609, 13 грн. 
Рішення суду: Рішення Постійно діючому третейському суді при Асоціації «Правова Ліга» у справі 

№13/2019 від 02 квітня 2019 року про задоволення позовних вимог повністю та стягнення з ТОВ 

«Галфрут» на користь ТзОВ «СО'ОК» грошових коштів у розмірі 760 435,23 грн., з яких 344 038,20 грн. 
передплата, 1 074,53 грн. 3% річних, 407 496,40 грн. пеня, 7 826,10 грн. - сума витрат за розгляд 

третейського спору. Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 23.07.2019 року у справі 

№870/34/19 ухвалено видати судовий наказ на виконання рішення Постійно діючого третейського суду 

при Асоціації «Правова Ліга» у справі №13/2019 від 02 квітня 2019 року. Постановою Верховного Суду 
у складі суддів Касаційного господарського суду від 22 жовтня 2019 року Ухвалу Західного 

апеляційного господарського суду від 23.07.2019 року у справі № 870/34/19 залишено без змін. 

На дату затвердження фінансової звітності рішення у справах №39/2019 та №13/2019 не виконані. 
Відкриті наступні виконавчі провадження: 

1. Виконавче провадження № 63391869 (постанова про відкриття виконавчого провадження від 30 

жовтня 2020 року). 

Орган, який здійснює примусове виконання рішення: Тячівський районний відділ державної 
виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ). 

2. Виконавче провадження № 61289551 (постанова про відкриття виконавчого провадження від 17 
лютого 2020 року.) 

Орган, який здійснює примусове виконання рішення: Сихівський відділ державної виконавчої 

служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). 
 

8.1.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж 

один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному 
середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо 

податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 

діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та 
пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів. На думку керівництва 

Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 

Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 
 

8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  

 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться 
поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва 

Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з 

наявних обставин та інформації. 
 

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 

ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

• асоційовані компанії; 

• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

• члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

• близькі родичі особи, зазначеної вище; 

• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві; 
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• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 

іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
 

Перелік пов’язаних сторін Товариства на 31.12.2020 року: 

Luxsolgroup OU, реєстраційний номер 14236491 

Копина Світлана Яківна, ідентифікаційний код 1853206109 
 

До провідного управлінського персоналу відносяться директор, заступник директора. Заробітна плата 

управлінському персоналу Товариства за 2020 рік нарахована у сумі 1798 тис. грн. і виплачена вчасно. 
Надання кредитів пов’язаним особам не відбувалось.  

 

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 

активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних 

чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити 
неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління 

ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію 

щодо його пом’якшення. 

 

8.3.1. Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, 

облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів,  інша доступна інформація спроможності виконувати боргові 

зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

- ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація 
кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості. 

Грошові кошти Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що розташовані в 

Україні. 
 

8.3.2. Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три 

типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у 

зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних 
курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 

фінансові інструменти. 

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 

чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що 

впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

У звітному періоді у Товариства відсутні активи в іноземній валюті. 
Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 

Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 

Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 
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8.3.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, 

пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 

іншого фінансового активу. 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 
аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

 

Період, що 

закінчився 
31 грудня  2020 

року 

До 1 місяця 
Від 1 місяця 

до 3 місяців 
Від 3 місяців 

до 1 року 
Від 1 року 

до 5 років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 
послуги 

0 0 53823 11344 65167 

Інша поточна 

дебіторська 
заборгованість 

0 0 9043 0 9043 

Всього 0 0 62866 11344 74210 
 
8.3.4 Бізнес-програма щодо покращення фінансового стану Товариства 

Внаслідок пандемії COVID-19 та пов’язаного з цим погіршення економічного середовища, 

зменшення доходів та грошових потоків можуть виникнути питання щодо здатності суб’єкта 
господарювання виконувати свої поточні або нові зобов’язання та дотримуватися боргових угод. 

Спад може призвести до значного збільшення як обсягу, так і серйозності подій та умов, що можуть у 

деяких випадках викликати сумніви у здатності суб’єкта господарювання продовжувати безперервну 
діяльність. Однак це не обов’язково означає, що автоматично існує суттєва невизначеність — 

підвищений ризик значних сумнівів у спроможності суб’єкта продовжувати безперервну діяльність буде 

скоріше залежати від характеру та обставин підприємства, в тому числі галузі, в якій він працює. 
У зв’язку з погіршенням економічної ситуації в Україні та світі ТОВ «СО’ОК» освоїть два нові 

взаємопов’язані сегменти бізнесу, які є актуальними під час пандемії і які принесуть наступні 

фінансові результати: 

Назва показника 
Бізнес-програма 

«Продаж хлорели» 
Бізнес-програма 

«Сублімація продукції» 

Чистий дохід від реалізації, тис. грн 200 240 474 629 

Собівартість  реалізованої продукції, тис. грн  -140 168 -35 587 

Валовий прибуток, тис. грн. 60 072 439 041 

Адміністративні витрати, тис. грн. -12 734 -425 

Витрати на збут, тис. грн. -10 012 -139 

Інші операційні витрати, тис. грн. -3 820 -21 

Фінансовий  результат, тис. грн. 33 506 438 457 

Витрати з податку на прибуток 18 %, тис. грн -6 031 -78 922 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 27 475 359 534 
Коефіцієнт співвідношення чистого 

фінансового результату до чистого доходу від 

реалізації, % 
27 475/200 240=13,7% 359 534/474 629=75,6% 

Потреба у фінансових інвестиціях, тис. 

доларів 
226 826,3 

Окрім того, з метою запобігання банкрутства намічено ряд заходів по збільшенню ефективності 

виробництва та збільшенню прибутковості продаж соку яблучного концентрованого. 
Зокрема, в сезоні 2021 року планується збільшити обсяги придбання до сировини до 50 тис. тон. 

Також поставлено мету збільшити вихід готової продукції, довівши витрати яблук на виготовлення  

яблучного концентрованого з 7 т яблук на 1 т соку до 6,5 т яблук на 1 т соку. 

Це дасть можливість отримати додатково 550 т соку, що в грошовому виразі приблизно 18-20 
млн.грн. 

Також планується розширити ринки збуту продукції. Вихід на нові ринки і можливість напряму 

продавати концентрат дасть змогу збільшити прибутковість з 1т проданого концентрату на 100-150 євро.  
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Для цього здійснено ряд заходів, зокрема розпочато роботу по реалізації програми сертифікації 
продукції зва двома видами європейських сертифікатів, а саме: 

1) BRS - загально-європейська вимога, що передбачає, що на заводі дотримано всі санітарні умови, 

лабораторні дослідження виконуються належним чином, є змога проконтролювати якість товару на всіх 

етапах виробництва. Тут звертається досить велика увага на благоустрій підприємства. Даний 
сертифікат дасть змогу продавати сік у Європі на кінцевого споживача без посередників (на даний 

момент посередником товариства є польська фірма Sambor). Тобто обсяг соку, який у 2020 році 

Товариство продало фірмі Sambor 6748 т соку, який вона переробила і продавала далі у Європі, 
Товариство зможе продавати напряму, до прикладу, на 100 євро дорожче, ніж посереднику, що принесе 

виручку у розмірі 674800 євро (близько 23 млн грн.). Термін реалізації даного проекту - серпень 2021 

року; 
2) SAI - Реєстрація на платформі SEDEX (Зрівноважений розвиток). Метою є отримання даного 

сертифікату на рівні Silver. Передбачає, що підприємство працює в повністю налагоджених умовах, що 

відповідають екологічним вимогам, охороні праці, рівню зарплати, створило відповідні умови праці для 

своїх працівників, включаючи санітарно-гігієнічні (відповідно обладнані душові, роздягальні, столова), 
пожежну безпеку, тобто максимальний комфорт. Тут стан виробничих та адміністративних приміщень 

відіграє одне з вирішальних значень. Цього сертифікату вимагають компанії таких світових брендів як 

Кока-Кола, Пепсі кола, Пивних світових брендів. Умовою співпраці з фірмою УТ Вланпак (це 
білоруське підприємство Кока-Коли) було, що ТОВ «СО’ОК» розпочне процес отримання даного 

сертифікату і має пройти його аудит не пізніше ніж за 2 роки. Довідково: у 2020 році ТОВ «СО’ОК» від 

грузили УТ Вланпак соку на суму у гривневому еквіваленті 15,5 млн. грн.. ТОВ «СО’ОК» 

зареєструвалося на платформі SEDEX  у червні 2020 року та планує отримати сертифікат не пізніше, ніж 
через 2 роки. 
 

8.4. Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги 

Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих 

висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 

фінансування.  

Структура капіталу Товариства представлена капіталом, який включає зареєстрований статутний 
капітал, неоплачений капітал та нерозподілений прибуток, інформація про які розкривається в звіті про 

зміни в капіталі. 

За результатами  2020 року збиток отриманий в сумі 44012 тис. грн. та складає на кінець звітного 
періоду - -64166 тис. грн. 

Неоплачений капітал станом на 31.12.2020 р. складає 66 005 тис.грн., який засновник планує 

оплатити у 2020 році для фінансування бізнес-програм, спрямованих на покращення фінансового стану 
Товариства. 

 

8.5. Події після дати балансу 

 

Події після дати балансу, що можуть вимагати коригування певних статей або розкриття 

інформації про ці події відсутні. 

 
Подія Наявність 

Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства Ні 

Оголошення плану про припинення діяльності Ні 
Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження Ні 

Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, інші 
вибуття активів або експропріація значних активів урядом 

Ні 

Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або 

іншої надзвичайної події 
Ні 

Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну 
іноземних валют 

Ні 

Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства (ставка 

НБУ), зміна курсів валют 
Так 



 

29 

 

Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, 

унаслідок надання значних гарантій 
Ні 

Початок суттєвого судового процесу, що виник виключно в наслідок подій, які 

відбулися після дати балансу 
Ні 

Дивіденди за звітний період оголошені Товариством після дати балансу Ні 
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій Ні 
Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була 

визнана сумнівною 
Ні 

Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої 

вартості, визначеної на дату балансу 
Ні 

Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх 

реалізації на дату балансу 
Ні 

Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення 

даних фінансової звітності 
Ні 

 
8.6. ЗВІТ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (враховуючи зміни, що 

набрали чинності з 1 січня 2017 року згідно Закону України від 21.12.2016 р. №1797-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні») платник 

податків, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг власного 

оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». 

Відповідно до пункту 1 статті 9 Модельної (типової) податкової конвенції ОЕСР відносно 

податків на доходи та капітал, принцип «витягнутої руки» (Arm’s length principle) полягає у 

наступному: якщо умови здійснення комерційних або фінансових операцій між пов’язаними 

особами, відрізняються від умов здійснення таких операцій, у разі, якщо б вони здійснювалися 

між непов’язаними особами, тоді, прибуток, який в результаті таких операцій міг би виникнути, 

але не виникнув, має бути оподаткований. 

Відомості про контрольовані операції: 
Контрагент (покупець) Societatea cu Răspundere Limitată «ORHEI-VIT». 

Контракт № 28-10/20 від 28.10.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 65 +/-1% brix 

Опис товару: Виготовлений зі свіжих яблук без сторонніх домішок мінерального чи рослинного походження. 

Запах притаманний свіжому яблуку. Вміст сухих речовин Brix 65 +/- 1%, кислотність 3,1% 

Кількість: 25 тон +/- 5% 

Ціна за тону: 950 євро 

Загальна вартість контракту: 23750,00 євро 
Умови поставки DAP Орхей 

Графік поставки: до листопада 2020 року 

Умови оплати по контракту: 100% від узгодженої на поставку партії Товару. Покупець оплачує протягом 7 

робочих днів з моменту поставки товару. 

ВМД: UA209210/2020/022496 

Вид упаковки: налив 

Свідоцтво про походження товару: №MD06100F0793, 2075699. 

Рахунок-фактура (Invoice) №1 від 28.10.2020р. 

Критерії віднесення до контрольованих операцій: країна-походження контрагента входить переліку держав 

(територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 

Податкового кодексу України, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 27.12.2017 року. 
Критеріями для перевірки відповідності операції принципу «витягнутої руки» обрано предмет договору, 

вид упаковки та умови поставки. 

Методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначено п. 

39.3 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - 

ПКУ). 

Виходячи із структури бізнесу Товариства був застосований метод порівняльної неконтрольованої ціни, тому 

що товари, що експортувалися є подібними, а умови поставки і валюти розрахунків були приведені до єдиного 

показника. 

Під час підготовки звіту використані наступні джерела інформації: 

1) Звіти з міжнародних бірж, підготовлені Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів, iulian.gale@.ihsmarkit.com 

Для потреб ТЦУ за базу порівняння обрано ціни за жовтень 2020 року, оскільки у цей період була здійснена 

контрольована операція. 

Перераховуємо ціни до єдиної валюти, євро/т 

1) Китайський концентрат яблучного соку Brix 70,  (дол. США / т) = =1027*28,3655/33,5578=868,10 євро/т 

2) Яблучний сік-китайський, AJC, колишній док Східного узбережжя США (дол. США / 
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галон)=(7,04/5,1102*1000)*28,3655/33,5578=1164,48 євро/т 

3) Польський  яблучний сік Brix 70, EXW Польща (EUR / кг) = 1170 євро/т 

ВИБІРКА 

Значення критеріїв відбору: 

Предмет договору: Сік яблучний концентрований 70 brix 

Вид упаковки: наливом 

Умови поставки: FCA Хотин 

Під ці критерії відібрані наступні експортні операції: 

1) Контрагент (покупець) Производственное унитарное предприятие "Вланпак" 

Контракт № 2010141 від 14.10.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 70+/-0,5 Брікс освітлений 

Умови поставки FCA Хотин 
Вид упаковки: бочки 

2) Контрагент (покупець) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт Контракт № SZ13/2020 від 20.03.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 65 +/- 1,9% brix 

Умови поставки FCA Хотин, згідно Incoterms-2010. 

3) Контрагент (покупець) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт Контракт № S31/08/2020 від 31.08.2020 і Додаткова угода №1 від 24.09.2020р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 70 +/- 2% brix 

Умови поставки FCA Хотин, згідно Incoterms-2010. 

4) Контрагент (покупець) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "SAMBOR" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт Контракт № S09/09/2020 від 09.09.2020 р. 

Предмет договору Сік яблучний концентрований 70 +/- 2% brix 

Умови поставки FCA Хотин, згідно Incoterms-2010. 

Також використані дані зі Звіту з міжнародних бірж, підготовлені Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів,  iulian.gale@.ihsmarkit.com 

Для забезпечення порівнюваності даних операцій з контрольованою були вжиті наступні заходи: 

1) розраховано коефіцієнт співвідношення 65 та 70 Брікс, який склав 1,08; 

2) з ціни поставки фірми «ORHEI-VIT» виключена вартість транспортно-заготівельних витрат у розмірі 1884,70 

євро; 

3) з ціни поставки фірми «Вланпак» виключена вартість витрат на упакувальний матеріал, які склали 2033,26 
євро. 

Зведені розрахунки наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Розрахунки щодо забезпеченості порівнюваності показників 

Контрагент Товар 
К-сть у 

ВМД, т 

Ціна в 

євро 

Коефіцієнт 

співвідношен

ня брікс 

Сума ТЗВ, 

євро 

Сума 

витрат на 

упакуванн

я, євро 

Ціна без ТЗР 

та інших 

витрат 

Ціна приведена 

до 1 показника, 

євро 

Societatea cu 

Răspundere Limitată 

«ORHEI-VIT» 

                

Контракт № 28-10/20 

від 28.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 

65 +/- 1% brix 

25,00 950,00 =70/65=1,077 -1 884,17 0,00 

=950-

1884,17/25= 

=874,63 

=874,63*1,077==

941,91 

Производственное 

унитарное 

предприятие 

"Вланпак" 

                

Контракт № 2010141 

від 14.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 

70+/-0,5 Брікс 

освітлений 

40,00 1 100,00 1,00 0,00 -2 033,26 

=1100-

2033,26/40= 

=1 049,17 

1 049,17 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCÓW 

"SAMBOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO

ŚCIĄ 

                

Контракт № 

SZ13/2020 від 

20.03.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 

65 +/- 1,9% brix 

75,34 850,00 =70/65=1,077 0,00 0,00 0,00 
=850*1,077= 

=915,38 

mailto:julian.gale@ihsmarkit.com
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Контракт № 

S31/08/2020 від 

31.08.2020 і 

Додаткова угода №1 

від 24.09.2020р. 

Сік яблучний 

концентрований 

70 +/- 2% brix 

865,41 1 050,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 

Контракт № 

S09/09/2020 від 

09.09.2020 р.  

Сік яблучний 

концентрований 

70 +/- 2% brix 

1 096,82 1 000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ 
Розрахунок рентабельності відібраних операцій наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Аналіз рентабельності відібраних експортних операцій 

Контрагент Товар 

Ціна 

приведен

а до 1 

показни

ка, євро 

Продажна 

вартість, 

валюта 

Продажна 

вартість, грн 

Собівартість, 

грн 

Прибуток/Збит

ок, грн 

Рентабельність 

операції, % 

Societatea cu Răspundere 

Limitată «ORHEI-VIT» 
              

Контракт № 28-10/20 від 

28.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрован

ий 65 +/- 1% 

brix 

941,91 23 547,81 784 455,35 701 495,11 82 960,24 10,58 

Производственное 

унитарное предприятие 

"Вланпак" 

              

Контракт № 2010141 від 

14.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрован

ий 70+/-0,5 

Брікс 

освітлений 

1 049,17 41 966,74 1 411 383,26 1 288 638,32 122 744,94 8,70 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCÓW "SAMBOR" 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą 

              

Контракт № SZ13/2020 

від 20.03.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрован

ий 65 +/- 1,9% 
brix 

915,38 68 965,08 2 100 540,31 2 068 019,15 32 521,16 1,55 

Контракт № S31/08/2020 

від 31.08.2020 і Додаткова 

угода №1 від 24.09.2020р. 

Сік яблучний 

концентрован

ий 70 +/- 2% 

brix 

1 050,00 908 680,50 30 213 896,82 26 964 032,45 3 249 864,37 10,76 

Контракт № S09/09/2020 

від 09.09.2020 р.  

Сік яблучний 

концентрован

ий 70 +/- 2% 
brix 

1 000,00 1 096 820,00 36 821 676,28 33 118 968,62 3 702 707,66 10,06 

 

Для визначення ринкового діапазону цін побудуємо вибірку у вигляді таблиці 4: 

Таблиця 4 

Вибірка для визначення ринкового діапазону цін 

№ Контрагент Джерело інформації Товар 
Ціна приведена до 1 

показника, євро 

1 
Китайський концентрат яблучного соку 

Brix 70,  (дол. США / т) 

Звіт з міжнародних бірж, підготовлені 

Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів 

Концентрат яблучного 

соку Brix 70 
868,10 

2 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW 

"SAMBOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт № SZ13/2020 від 20.03.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 65 +/- 

1,9% brix 

915,38 

3 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW 

"SAMBOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт № S09/09/2020 від 09.09.2020 

р. 

Сік яблучний 

концентрований 70 +/- 

2% brix 

1000,00 

4 
Производственное унитарное 

предприятие "Вланпак" 
Контракт № 2010141 від 14.10.2020 р. 

Сік яблучний 

концентрований 70+/-0,5 

Брікс освітлений 

1049,17 

5 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW 

"SAMBOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Контракт № S31/08/2020 від 31.08.2020 і 

Додаткова угода №1 від 24.09.2020р. 

Сік яблучний 

концентрований 70 +/- 

2% brix 

1050,00 

6 

Яблучний сік-китайський, AJC, 

колишній док Східного узбережжя 

США (дол. США / галон) 

Звіт з міжнародних бірж, підготовлені 

Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів 

Концентрат яблучного 

соку Brix 70 
1164,48 

7 
Польський  яблучний сік Brix 70, EXW 

Польща (EUR / кг) 

Звіт з міжнародних бірж, підготовлені 

Джуліан Гейл, заступником керівника з 

перероблених товарів 

Яблучний сік Brix 70 1170,00 
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Ціна контрольованої операції складає 941,91 євро. 

Для визначення ринкового діапазону цін обрані співставні угоди, вчинені платником податків з особами, які не 

є взаємозалежними. Предметом зазначених угод є ті ж товари, що і в аналізованій угоді. 

Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону цін: 

- число значень для розрахунків – 7; 

- частка від множення 7 на 0,25 – 1,75 (не ціле числом); 

- ціле число - 1 

В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий номер, який дорівнює 
збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 1+1=2 (2 номер вибірки). 

Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону цін становить 915,38 євро. 

Розрахунок максимального значення ринкового діапазону цін: 

- добуток числа 0,75 на 7 = 5,25 (не є цілим числом); 

- ціле число - 5 

В такому разі максимальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий номер, який дорівнює 

збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 5+1=6 (6 номер вибірки) 

Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону цін становить 1164,48 євро. 

Ринковий діапазон цін: 915,38 – 1164,48 євро. 

Оскільки ціна операції (941,91 євро) потрапляє в діапазон ринкових цін, що відповідає принципам «витягнутої 

руки», тобто проводити перерахунок податку на прибуток по такій операції не потрібно. 

 

 

Директор                                                           _____________________       (Матковський А.Б.) 
 

Головний бухгалтер                                              _____________________            (Винокурова Н.М.) 


