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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК У ФОРМАТІ МСФЗ ПРАТ «ЕСМА»

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019
року, у тис. грн.

Примітка
1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Прибуток від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі
Фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК
Інші сукупні доходи
Статті, які у подальшому не будуть рекласифіковані до
прибутку або збитку:
Вплив від переоцінки основних засобів, за вирахуванням
впливу відстроченого податку
Частка в інших сукупних доходах в асоційованого
підприємства
УСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА РІК

Рік, що закінчився
31 грудня
2019
2018

2

3

4

5.1
5.2

65 571
(25 995)
39 576
23 650
(7 212)
(2 204)
53 810
2 541
272
218
(13)
(25)
56 803
(9 865)
46 938
-

43 969
(14 832)
29 137
15 379
(6 875)
(22)
(275)
37 344
759
(201)
37 902
(6 722)
31 180
-

4 672

1 637

5.3
5.4
5.5
5.9

5.6

(317)
51 293

32 817
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК У ФОРМАТІ МСФЗ ПРАТ «ЕСМА»

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року, у тис. грн.

1

АКТИВИ
Непоточні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються
методом у часті в капіталі
Активи з права користування
Всього непоточні активи
Поточні активи
Запаси
Торговельна дебіторська заборгованість
Короткострокові позики, надані пов’язаним особам
Аванси видані
Грошові кошти та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи
Всього поточні активи
ВСЬОГО АКТИВИ

Примітка

31 грудня
2019

31 грудня
2018

2

3

4

5.7
5.8
5.9

78
19 542
150 908
47 652

103
15 838
168 430
-

765
218 945

184 371

873
5 273
2 249
7 867
211
16 473
235 418

1 152
4 550
930
341
264
103
7 340
191 711

5.14

7 900
112 585
1 667
69 819
191 971

7 900
123 937
1 667
38 174
171 678

5.6
5.15

1 153
4 196
5 349

244
3 413
3 657

5.16
5.17
5.18

5 065
11 629
14 473

2 411

5.19

6 931

600

38 098
215 418

16 376
191 711

5.10
5.11
5.12
5.13

Власний капітал
Статутний капітал
Капітал у дооцінках
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Всього власний капітал
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Всього довгострокові зобов'язання
Поточні зобов`язання та забезпечення
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Податкові зобов’язання
Дивіденди до сплати
Короткострокові позики отримані - пов’язані особи
Всього поточні зобов'язання
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

4 219

9 146
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК У ФОРМАТІ МСФЗ ПРАТ «ЕСМА»

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, у тис. грн.
Статутний
капітал
Залишок на 31 грудня 2017
року
Чистий прибуток 2018 року
Переоцінка основних засобів за
вирахуванням впливу
відстроченого податку
Усього сукупний дохід за 2018
рік
Оголошені дивіденди
Усього зміни в капіталі
Залишок на 31 грудня 2018
року
Чистий прибуток 2019 року
Переоцінка основних засобів за
вирахуванням впливу
відстроченого податку
Частка іншого сукупного доходу
асоційованого підприємства
Усього сукупний дохід за 2019
рік
Оголошені дивіденди
Перенесення дооцінки до
нерозподіленого прибутку в
результаті вибуття нерухомості
Усього зміни в капіталі
Залишок на 31 грудня 2019
року

Капітал у
дооцінках

Резервний
капітал

Нерозподілені
прибутки

Всього
власний
капітал

7 900

122 300

1 667

3 432

164 299

-

1 637

-

31 180
-

31 180
1 637

-

1 637

-

31 180

32 817

7 900

1 637
123 937

1 667

(25 438)
5 742
38 174

(25 438)
7 379
171 678

-

4 672

-

46 938
-

46 938
4 672

-

(317)

-

-

(317)

-

4 355

-

46 938

51 293

-

(15 707)

-

(31 000)
15 707

(31 000)
-

7 900

(11 352)
112 585

1 667

31 645
69 819

20 293
191 971
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Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, у тис. грн.

Примітка
1

Операційна діяльність
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
товарів, робіт, послуг
праці
відрахувань на соціальні заходи
зобов'язань з податків та зборів
авансів
повернення авансів
інші витрачання
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності
Інвестиційна діяльність
Надходження від реалізації необоротних активів
Надходження від погашення позик
Витрачання на придбання фінансових інвестицій
Витрачання на придбання необоротних активів
Витрачання на надання позик
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної
діяльності
Фінансова діяльність
Надходження від отримання позик
Витрачання на погашення позик
Витрачання на сплату дивідендів
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок періоду
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець періоду

2

5.13
5.13

Рік, що закінчився
31 грудня
2019
2018
3

4

24 228

23 048

100
64 509
2 101
655

127
48 486
1 098

(2 807)
(7 610)
(2 128)
(35 386)
(15 411)
(150)
(1 075)
27 026

(3 237)
(6 587)
(1 872)
(27 774)
(13 703)
(1 171)
(1 427)
16 988

16 230
(69)
(1 217)
(15 300)
(356)

117
19 470
(2 051)
(18 730)
(1 194)

19 011
(12 405)
(25 673)
(19 067)
7 603
264
7 867

2 600
(2 000)
(16 714)
(16 114)
(320)
584
264
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1.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Товариство «ЕСМА» було засноване у 1995 році у формі закритого акціонерного товариства та
зареєстроване 18.05.1995 р., номер свідоцтва про реєстрацію 10721050013 000276. Публічне акціонерне
товариства «ЕСМА» зареєстроване Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією
04.04.2011 р за реєстраційним номером 1071020013000276, статут товариства затверджений загальними
зборами акціонерів ПАТ «ЕСМА» протоколом №15 від 25.03.2011 р. Згідно рішення Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ЕСМА», оформленого протоколом № 21 від 05 квітня 2017 року, було змінено
найменування Публічного акціонерного товариства «ЕСМА» на Приватне акціонерне товариство «ЕСМА».
Приватне акціонерне товариство «ЕСМА» зареєстровано Святошинською районною у м. Києві
державною адміністрацією 10 квітня 2017 р., за номером 10721050028000276, як правонаступник Публічного
акціонерного товариства «ЕСМА» та Закритого акціонерного товариства «ЕСМА».
В 2017 році затверджено статут ПрАТ «ЕСМА».
Основні види діяльності:
68.20 [2010] Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
80.10 [2010] Дiяльнiсть приватних охоронних служб
46.90 [2010] Неспецiалiзована оптова торгiвля
Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених
структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі Товариства в порівнянні з попереднім звітним
періодом не відбувалося.
Місцезнаходження Компанії: Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд.27.
Кількість працівників станом на 31.12.2019 року - 70 чоловік, на 31.12.2018 року - 76 чоловік.
Згідно реєстру Національного депозитарію станом на 31.12.2018 року акціями товариства володіло 203
акціонера, станом на 31.12.2019 року 100 % акцій товариства володіє 1 акціонер - ПрАТ «АСНОВА
ХОЛДИНГ».
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. акції Товариства розподілялись наступним чином:
31.12.2019

31.12.2018

Юридична особа ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Фізичні особи

%
100,0
-

%
97,890569
2,109431

Разом

100,0

100,0

Акціонери Товариства

Формування складу органів корпоративного управління Компанії здійснюється відповідно до:
- статті 7 Статуту, затвердженого 05.04.2017 року;
- рішення Загальних зборів акціонерного товариства.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного
управління:
- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- виконавчий орган – Директор;
- ревізійна комісія.
Ключовий персонал - директор ПрАТ «ЕСМА» - Хотенко Олександр Юлійович.
Наявність ліцензій:
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

Надання послуг з охорони
власності та громадян

Серiя АВ №594890

25.01.2012

Мiнiстерство внутрiшнiх
справ України

Необмежена
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Операційне середовище
Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь: Кримська
автономна республіка у складі України, була фактично анексованана Російською Федерацією,
продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події призвели
до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних валют, зменшення
ВВП, неліквідності та волатильності фінансових ринків.
Протягом року, який закінчився 31 грудня 2019 року, річний рівень інфляції дещо знизився і становив
4,1 % (2018: 9,8 %). ВВП за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року зріс на 3,2% в порівнянні з 2018 роком.
Відбулись стабілізація та укріплення національної валюти на 14,5% на кінець 2019 року в порівнянні з
початком. Економіка продовжувала курс на ринок Європейського Союзу.
В 2019 разом із зняттям вимог на продаж валюти НБУ оптимізував валютний нагляд над дотриманням
строків погашення за експортними та імпортними операціями в іноземній валюті, збільшивши кінцеві
терміни погашення зі 120 днів до 365 днів, і відмінив усі ліміти на репатріацію дивідендів із липня 2019.
Стабілізація ситуації в Україні залежить від успішності заходів уряду та співробітництва з
Міжнародним валютним фондом. Наступний розвиток економічної та політичної ситуації передбачити
неможливо.

2.

ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ
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 рік, що закінчився 31 грудня 2019 року,
є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті
Міністерства фінансів України.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2012 р. згідно з МСФЗ
(IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ (IFRS)1,
Товариство обрало першим звітнім періодом рік, котрий закінчився 31.12.2012 р. З цієї дати фінансова
звітність Товариства складається згідно з вимогами МСФЗ, котрі діють на дату складання звітності.
Ця фінансова звітність Товариства підготовлена на основі принципу історичної вартості, за
виключенням переоцінки будівель та пов’язаних з ними елементів інфраструктури, інвестиційної
нерухомості (детальніше викладено нижче), автотранспорту а також певних фінансових інструментів.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання яких
забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
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2.2. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ МСФЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство застосувала
всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими
для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2019 року:
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Тлумачення КТ МСФЗ 23 (IFRIC) «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на
прибуток»
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Характеристики передоплати із негативною
компенсацією
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Зміна, скорочення або погашення пенсійних
планів
Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові частки
в асоційованих та спільних підприємствах
Поправки до МСФЗ – Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання оренди та розкриття інформації про неї. На
основі цієї інформації користувачі фінансової звітності можуть оцінити вплив оренди на фінансовий стан,
фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання.
Застосовуючи МСФЗ 16, ПрАТ «ЕСМА» бере до уваги всі умови та терміни договорів та всі відповідні
факти й обставини. На 01.01.2019 р. застосовано модифікований ретроспективний підхід до діючих договорів
оренди з визнанням активів та зобов’язань з оренди за величиною, що дорівнює орендному зобов’язанню,
скоригованому на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів, пов’язаних з цією
орендою.
Вимоги стандарту товариство не поширює на відображення в обліку договорів, очікуваний строк дії
яких складає менше 365 днів. При цьому очікуваний строк дії договору оренди при первісному визнанні
Активу та при подальшій його модифікації визначає виходячи з періоду, протягом якого підприємство має
намір використовувати цей Актив у господарській діяльності і у зв’язку з цим своєчасно
пролонгувати відповідний договір оренди або заключати новий договір на аналогічних умовах з тим же
самим Орендодавцем.
Модифікацію Активу з прав оренди відображає у тому періоді, у якому вступили в силу відповідні
зміни до договору оренди. У випадку зміни орендної плати в місяці повного припинення використання
Активу у зв’язку з закінченням дії відповідного договору оренди та припиненням визнання цього Активу у
обліку, модифікацію Активу не відображає.
Не є модифікацією Активу з права оренди випадок, коли одночасного припиняється старий договір
оренди та вступає в силу новий договір оренди з тим же самим Орендодавцем та на тих же самих умовах, що
не ведуть до зміни об’єкту оренди та орендної плати, і при цьому не змінюється очікуваний строк
використання цього Активу у господарській діяльності .
Ставка відсотка (ставка дисконтування) для оцінки орендного зобов’язання за теперішньою вартістю
орендних платежів, визначається виходячи з загальнодоступної інформації про відповідні процентні ставки
кредитування на сайті НБУ «Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без
урахування овердрафту)» (https://bank.gov.ua файл «Procentlastb_KR» ) на дату створення/
модифікації активу з права користування оренди та з урахуванням реальних ринкових умов кредитування,
що є доступні підприємству на цей момент часу та остаточно встановлюється відповідним Наказом по
підприємству.
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Нові і переглянуті стандарти та тлумачення, випущені, але які ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти та тлумачення, а також поправки до стандартів та тлумачень, які були
випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Керівництво
Товариства планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди.
Дата набуття чинності –
для річних періодів, які
починаються на або після
Нові стандарти або тлумачення та поправки до них
Концептуальна основа фінансової звітності
Поправки до посилань на концептуальну основу в МСФЗ
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО
(IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 7
«Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - реформа базових
відсоткових ставок
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»
Поправки до МСБО (IAS) 1 Класифікація зобов'язань на поточні і
непоточні
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 – Продаж або внесення
активів між інвестором та його асоційованим чи спільним
підприємством

1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2020 року

1 січня 2020 року
1 січня 2020 року
1 січня 2021 року
1 січня 2022 року
Дата набуття чинності
невизначена, дострокове
застосування дозволяється

Концептуальна основа фінансової звітності
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові
положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій
звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна
допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами.
Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність
визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення
даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ
передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми
об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються
за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона
економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не розглядає
активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до
«очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до
потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива
вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО (IAS) 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки»
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього
поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах
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МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення
може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на
підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію.
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти:
розкриття інформації», МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - реформа
базових відсоткових ставок
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в
різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки
- змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний
показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки
від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
- обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
- не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
- вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Підприємство у фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не застосувала достроково
вище зазначені МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Керівництво та управлінський персонал проводить
дослідження щодо потенційного впливу на фінансову звітність.
2.3. ВАЛЮТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, СТУПІНЬ ОКРУГЛЕННЯ
Товариство формує свої облікові записи у національній валюті України - гривні. На основі економічної
сутності трансакцій і операційного середовища Товариство визначило гривню як свою функціональну
валюту. Фінансові звіти подані у гривнях (ГРН), а всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо не вказано
інше.
2.4. ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансові звіти підготовлені на основі припущення про безперервність діяльності за яким
передбачається, що продаж активів і погашення зобов’язань відбувається за умов звичайної господарської
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.
2.5. РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ця фінансова звітність затверджена керівництвом та акціонером Товариства 30 березня 2020 року.
Акціонер Товариства та інші особи не будуть мати права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску (з метою оприлюднення).
2.6. ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з
01 січня по 31 грудня 2019 року.
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3.

СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Товариством при підготовці
фінансової звітності згідно до МСФЗ.
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за
передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої
вартості базується на припущенні, що операція із продажу активу або передачі зобов’язання відбудеться або
на основному ринку для цього активу або зобов’язання, або, за відсутності основного ринку, на
найвигіднішому ринку для активу або зобов’язання. Основний або найвигідніший ринок має бути доступним
для Товариства.
Справедлива вартість активу або зобов’язання оцінюється із використанням припущень, які
використовуватимуть учасники ринку під час визначення ціни для активу або зобов’язання, з урахуванням
того що учасники ринку будуть діяти із найкращою економічною вигодою для себе.
Оцінка справедливої вартості нефінансових активів враховує здатність учасників ринку генерувати
економічні вигоди у результаті використання активу у найкращий та найефективніший спосіб або його
продажу іншому учаснику ринку, який використовуватиме цей актив у найкращий та найефективніший
спосіб. Товариство використовує методики оцінки, які відповідають наявним обставинам і для яких існують
достатні дані для оцінки справедливої вартості, максимально використовуючи відповідні вхідні дані, які
піддаються спостереженню, та мінімізуючи використання вхідних даних, які не піддаються спостереженню.
Усі активи та зобов’язання, для яких справедлива вартість оцінюється та розкривається у цій
фінансовій звітності, розподілені на категорії у рамках ієрархії справедливої вартості, в залежності від того,
наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і
важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти наступним
чином:
Вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на
ідентичні активи або зобов’язання, до яких підприємство може мати доступ на дату оцінки;
Вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), які
можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та
Вхідні дані Рівня 3 – це вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі.
Для активів та зобов’язань, які визнаються у фінансовій звітності на регулярній основі, Товариство
визначає, чи відбулися переміщення між рівнями у ієрархії справедливої вартості за рахунок перегляду
категоризації (на основі найнижчого рівня вхідних даних, який є істотним для оцінки справедливої вартості)
на кінець кожного звітного періоду.
Фінансові інструменти
Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов’язання у своєму звіті про фінансовий стан, коли
Товариство стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента. Звичайні операції
придбання та продажу фінансових активів та зобов’язань визнаються із використанням методу обліку на дату
розрахунків.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати
на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та
фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов’язань за справедливою вартістю, із
відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку), додаються до або вираховуються зі
справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов’язань, відповідно, на момент первісного
визнання. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або
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фінансових зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки
у складі прибутку або збитку, визнаються негайно у складі прибутку або збитку.
Метод ефективної відсоткової ставки
Метод ефективної відсоткової ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартості боргового
інструмента і розподілу доходів (витрат) з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна відсоткова
ставка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження грошових коштів (включно з усіма
платежами виплаченими чи отриманими, які формують невід’ємну частину ефективної відсоткової ставки,
витратами на здійснення операцій та іншими винагородами чи знижками) протягом очікуваного строку
використання боргового інструмента або, коли доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості
на момент первісного визнання. Доходи (витрати) визнаються на основі ефективної відсоткової ставки для
боргових інструментів, за виключенням фінансових активів, які визначені як фінансові активи за
справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку.
Фінансові активи
Усі визнані фінансові активи оцінюються у подальшому повністю або за амортизованою вартістю, або
за справедливою вартістю, у залежності від класифікації фінансових активів.
Фінансові активи Товариства, в основному, представлені грошовими коштами, торговою та іншою
дебіторською заборгованістю.
Класифікація фінансових активів.
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що у подальшому оцінюються за амортизованою
вартістю, справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів, або
справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, на підставі наведеного
нижче:
(a)
бізнес-моделі підприємства для управління фінансовими активами; та
(б)
характеристик договірних потоків грошових коштів від використання фінансового активу.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві із зазначених
нижче умов:
(a)
фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримувати фінансові
активи для збирання договірних потоків грошових коштів; та
(б)
договірні умови за фінансовим активом зумовлюють потоки грошових коштів на визначені
дати, які є виключно виплатами основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою боргу.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших
сукупних доходів, якщо виконуються обидві із зазначених нижче умов:
(a)
фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок
збирання договірних потоків грошових коштів, так і продажу фінансових активів; та
(б)
договірні умови за фінансовим активом зумовлюють потоки грошових коштів на визначені
дати, які є виключно виплатами тільки основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою боргу.
За замовчуванням усі інші фінансові активи оцінюються у подальшому за справедливою вартістю, із
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.
Амортизована вартість і метод ефективної відсоткової ставки.
Метод ефективної відсоткової ставки є методом розрахунку амортизованої вартості боргового
інструмента та розподілу доходів з відсотків протягом відповідного періоду.
Для фінансових активів, окрім придбаних або створених фінансових активів, які зазнали зменшення
корисності від кредитного ризику (тобто активів, які зазнали зменшення корисності від кредитного ризику
на момент первісного визнання), ефективна відсоткова ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує
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очікувані майбутні надходження грошових коштів (включно з усіма гонорарами за договорами сплаченими
або отриманими, які становлять невід’ємну частину ефективної відсоткової ставки, витратами на здійснення
операції та іншими преміями або дисконтами), за виключенням очікуваних кредитних збитків, протягом
очікуваного строку використання боргового інструмента або, коли доцільно, коротшого періоду до валової
балансової вартості боргового інструмента на момент первісного визнання. Для придбаних або створених
фінансових активів, які зазнали зменшення корисності від кредитного ризику, скоригована на кредитний
ризик ефективна відсоткова ставка розраховується шляхом дисконтування очікуваних майбутніх потоків
грошових коштів, включно з очікуваними кредитними збитками, до амортизованої вартості боргового
інструмента на момент первісного визнання.
Амортизована вартість фінансового активу є сумою, за якою фінансовий актив оцінюється на момент
первісного визнання, за вирахуванням виплат основної суми, плюс накопичена амортизація із використанням
методу ефективної відсоткової ставки щодо будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою на момент
погашення, скоригованою на будь-який резерв на покриття збитків. Валова балансова вартість фінансового
активу є амортизованою вартістю фінансового активу до коригування на будь-який резерв на покриття
збитків.
Зменшення корисності фінансових активів.
Товариство визнає резерв на покриття збитків для очікуваних кредитних збитків за грошовими
коштами, торговою та іншою дебіторською заборгованістю і активами за договорами. Сума очікуваних
кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту
первісного визнання відповідного фінансового інструмента.
Товариство завжди визнає очікувані кредитні збитки на весь строк існування фінансових інструментів
для торгової та іншої дебіторської заборгованості. Очікувані кредитні збитки за цими фінансовими активами
оцінюються із використанням матриці резервів, яка базується на історичному досвіді Товариства щодо
понесення кредитних збитків та скоригована на фактори, характерні для конкретних дебіторів, загальні
економічні умови та оцінки як поточного, так і прогнозного розвитку умов на звітну дату, включно з вартістю
грошей у часі, коли доцільно.
Для всіх інших фінансових інструментів Товариство визнає очікувані кредитні збитки на весь строк
існування фінансових інструментів, коли відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту
первісного визнання. Однак, якщо кредитний ризик від фінансового інструмента не збільшився істотно з
моменту первісного визнання, Товариство оцінює резерв на покриття збитків від цього фінансового
інструмента у сумі, яка дорівнює очікуваним кредитним збиткам протягом 12 місяців.
Очікувані кредитні збитки на весь строк існування фінансових інструментів являють собою очікувані
кредитні збитки, які виникають у результаті усіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку
існування фінансового інструмента. І навпаки, очікувані кредитні збитки протягом 12 місяців являють собою
частину очікуваних кредитних збитків на весь строк існування фінансових інструментів, які, як очікується,
виникнуть у результаті подій дефолту для фінансового інструмента, можливих протягом 12 місяців після
звітної дати.
Істотне збільшення кредитного ризику.
Під час оцінки того, чи збільшився кредитний ризик за фінансовим інструментом істотно з моменту
первісного визнання, Товариство порівнює ризик настання дефолту за фінансовим інструментом на звітну
дату із ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом на дату первісного визнання. Під час
здійснення такої оцінки Товариство бере до уваги як кількісну, так і якісну інформацію, яка є обґрунтованою
та підтвердженою, включно з історичним досвідом та прогнозною інформацією, яка доступна без докладання
надлишкових витрат чи зусиль. Прогнозна інформація, яка береться до уваги, включає майбутні прогнози
щодо галузей, в яких провадять свою діяльність дебітори Товариства, отримані зі звітів економічних
експертів, фінансових аналітиків, державних органів, відповідних дослідницьких центрів інших аналогічних
організацій, а також під час аналізу різноманітних зовнішніх джерел фактичної та прогнозної економічної
інформації, яка стосується основної операційної діяльності Товариства.
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Зокрема, така інформація береться до уваги під час оцінки того, чи збільшився кредитний ризик істотно
з моменту первісного визнання:
фактичне або очікуване істотне погіршення зовнішнього (якщо є доступним) чи внутрішнього
кредитного рейтингу фінансового інструмента;
істотне погіршення зовнішніх ринкових показників кредитного ризику для конкретного
фінансового інструмента, наприклад, значне збільшення кредитного спреду, цін свопу кредитного дефолту
для дебітора або тривалість чи розмір, на який справедлива вартість фінансового активу стала менше за його
амортизовану вартість;
чинні або прогнозні негативні зміни у господарській діяльності, фінансових або економічних
умовах, які, як очікується, стануть причиною істотного зменшення здатності дебітора виконати свої боргові
зобов’язання;
фактичне або очікуване значне погіршення операційних результатів дебітора;
істотне збільшення кредитного ризику стосовно інших фінансових інструментів того самого
дебітора;
фактична або очікувана істотна несприятлива зміна у регуляторному, економічному або
технологічному середовищі дебітора, яка призводить до значного погіршення здатності дебітора виконати
свої боргові зобов’язання.
Визначення дефолту.
Товариство враховує таке як складові елементи подій дефолту для цілей управління внутрішнім
кредитним ризиком, оскільки історичний досвід свідчить, що фінансові активи, які відповідають будь-якому
із перерахованих нижче критеріїв, зазвичай неможливо відшкодувати:
коли відбувається порушення фінансових умов із боку дебітора; або
інформація, розроблена власними силами або отримана із зовнішніх джерел, вказує на те, що
дебітор навряд чи здійснить виплати своїм кредиторам, включно з Товариством, у повному обсязі (без
урахування будь-якого забезпечення, утримуваного Товариством).
Незалежно від зазначеного вище аналізу, Товариство вважає, що дефолт має місце, коли фінансовий
актив є простроченим протягом понад 90 днів, якщо тільки у Товариства немає обґрунтованої та
підтвердженої інформації для демонстрації того, що прийнятнішим буде застосування критерію дефолту із
більшою затримкою.
Оцінка і визнання очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків є функцією для визначення вірогідності дефолту, рівня збитків у
випадку дефолту (тобто величини збитку після настання дефолту) та ризику збитків у випадку дефолту.
Оцінка вірогідності дефолту та рівня збитків у випадку дефолту базується на історичних даних, скоригованих
з урахуванням прогнозної інформації, як описано вище. Що стосується ризику збитків у випадку дефолту
для фінансових активів, то він представлений валовою балансовою вартістю активів на звітну дату.
Для фінансових активів очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма потоками
грошових коштів за договорами, які належать Товариству за договором, та всіма потоками грошових коштів,
які Товариство передбачає отримати, дисконтовані із використанням первісної ефективної відсоткової
ставки. Товариство визнає прибуток або збиток від зменшення корисності у складі прибутку або збитку для
всіх фінансових інструментів із відповідним коригуванням балансової вартості за рахунок резерву на
покриття збитків.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
До грошових коштів та їх еквівалентів належать грошові кошти в дорозі та грошові кошти в касі,
грошові кошти на рахунках в банках та депозити на вимогу із первісним терміном погашення до трьох
місяців. 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.
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У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у
складі не поточних активів.
Дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або визначені платежі та не має
котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість
у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової
ставки, за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Дебіторська заборгованість
класифікується як короткострокова, коли її погашення очікується протягом дванадцяти місяців після звітної
дати. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за
номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у
складі звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи, коли існують об’єктивні свідчення того, що
актив знецінився.
У випадку якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень зменшення корисності для
індивідуально оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, така дебіторська
заборгованість включається до групи дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками
кредитного ризику і оцінюється на предмет зменшення корисності на колективній основі.
Для цілей колективної оцінки на предмет зменшення корисності дебіторська заборгованість групується
на основі аналогічних характеристик кредитного ризику. Ці характеристики є визначальними для оцінки
майбутніх потоків грошових коштів для груп таких активів, оскільки вони вказують на здатність дебіторів
сплатити всі суми заборгованості у відповідності з договірними умовами активів, оцінка яких здійснюється.
Майбутні потоки грошових коштів від групи дебіторської заборгованості, на предмет зменшення
корисності якої здійснюється колективна оцінка, визначаються на основі потоків грошових коштів від
активів за договорами та досвіду керівництва із визначення сум вірогідного прострочення заборгованості,
який враховує результати минулих збиткових подій та успіху у відшкодуванні прострочених сум. Минулий
досвід коригується на основі поточної інформації для врахування впливу поточних умов, які не існували у
попередні періоди, а також усунення впливу минулих умов, які не існують у поточному періоді.
Припинення визнання фінансових активів
Товариство припиняє визнавати фінансовий актив лише у тих випадках, коли припиняють свою дію
договірні права на потоки грошових коштів від цього активу, або ж коли вона передає фінансовий актив і всі
істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням цим активом, іншій стороні. Після повного припинення
визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу та сумою компенсації отриманої і
належної до отримання та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складі інших сукупних
доходів та накопичений у складі власного капіталу, визнається у складі прибутку або збитку.
Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу
Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу
Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання,
або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень фінансового зобов’язання
та інструмента власного капіталу.
Інструменти власного капіталу
Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір, який свідчить про залишкову частку в
активах підприємства після вирахування усіх його зобов’язань. Інструменти власного капіталу, випущені
Товариством, визнаються у сумі отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск.
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Операція викупу інструментів власного капіталу Товариством визнається та вираховується
безпосередньо з власного капіталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складі прибутку або збитку
у результаті придбання, продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу Товариства.
Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання класифікуються або як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із
відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку, або як інші фінансові зобов’язання.
Фінансові зобов’язання Товариства представлені іншими фінансовими зобов’язаннями, які включають
торгову та іншу кредиторську заборгованість і позики.
Усі фінансові зобов’язання визнаються первісно за справедливою вартістю і у подальшому
оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість визнається і первісно оцінюється за справедливою
вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
відсоткової ставки.
Кредиторська заборгованість класифікується як довгострокова, якщо вона підлягає погашенню у
період, який перевищує дванадцять місяців від звітної дати. Кредиторська заборгованість, яку
передбачається погасити протягом дванадцяти місяців від звітної дати, класифікується як короткострокова
кредиторська заборгованість.
Позики
Позики, за якими нараховуються відсотки, у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю.
Фінансові витрати визнаються за методом нарахувань протягом строку дії позик у відповідності до облікової
політики Товариства щодо витрат за позиками (див. нижче).
Позики класифікуються як довгострокові, якщо вони підлягають погашенню протягом періоду, який
перевищує дванадцять місяців від звітної дати. Позики, які повинні бути погашені протягом дванадцяти
місяців від звітної дати, класифікуються як короткострокові зобов’язання.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються придбання або створення кваліфікованих активів,
тобто активів, для підготовки яких до використання за призначенням або продажу потрібен істотний період
часу, додаються до первісної вартості цих активів до тих пір, поки активи не будуть, у цілому, готові до
використання за призначенням або продажу. Усі інші витрати за позиками визнаються у складі прибутку або
збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Товариство припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання
Товариства виконані, відмінені або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю фінансового
зобов’язання, визнання якого було припинене, і компенсацією сплаченою або до виплати визнається у складі
прибутку або збитку.
Запаси
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
До первісної вартості запасів належать витрати на придбання, мита, витрати на транспортування та вартість
вантажно-розвантажувальних робіт. Первісна вартість розраховується із використанням методу ФІФО
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(«перше надходження – перше вибуття»). Чиста вартість реалізації визначається на основі розрахункової ціни
продажу, за вирахуванням усіх очікуваних витрат на реалізацію.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збитків від зменшення корисності, окрім землі, будівель і пов’язаних з ними елементів
інфраструктури, та автотранспорту, які відображаються за переоціненою вартістю, яка являє собою
справедливу вартість на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та
накопичених збитків від зменшення корисності. Історична вартість об’єкта основних засобів включає:
(а) ціну його придбання, включно із імпортним митом та податками на придбання, які не підлягають
відшкодуванню, після вирахування торгових та інших знижок;
(б) будь-які витрати, які безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобів до
місцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функціонування відповідно до намірів
керівництва Товариства;
(в) первісну оцінку витрат на демонтаж і видалення об’єкта основних засобів та відновлення території,
на якій він розташований, зобов’язання за якими бере на себе Товариство. Первісна вартість активів,
створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку
виробничих накладних витрат.
Капіталізовані витрати включають суттєві витрати на модернізацію та заміну частин активів, які
збільшують термін їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям
капіталізації, відображаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Переоцінка будівель та пов’язаних з ними елементів інфраструктури, а також автотранспорту
проводиться з достатньою регулярністю для того, щоб їхня балансова вартість істотно не відрізнялась від тієї
вартості, яка була б визначена із застосуванням справедливої вартості на звітну дату.
Якщо балансова вартість активу збільшується у результаті переоцінки, таке збільшення відображається
безпосередньо у складі інших сукупних доходів та накопичується у складі власного капіталу за статтею
резерву переоцінки. Однак, таке збільшення визнається у складі прибутку або збитку у тій мірі, в якій воно
сторнує зменшення вартості того самого активу у результаті попередньої переоцінки, яке було визнане у
складі прибутку або збитку. Якщо балансова вартість активу зменшується у результаті переоцінки, таке
зменшення визнається у складі прибутку або збитку. Однак, таке зменшення включається безпосередньо до
складу інших сукупних доходів і накопиченої суми у власному капіталі за статтею резерву переоцінки у
межах існування кредитового залишку у складі резерву переоцінки щодо відповідного активу. У випадку
подальшого вибуття чи продажу переоціненого майна відповідна сума переоцінки, включена до загального
резерву переоцінки, переноситься безпосередньо до складу нерозподіленого прибутку.
Амортизаційна вартість інших груп основних засобів оцінюється як історична/переоцінена вартість,
зменшена на суму ліквідаційної вартості активів, яка варіюється від нуля до 20%. Строки корисного
використання основних засобів представлені таким чином:

Будівлі та пов’язані з ними елементи інфраструктури
Споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Меблі, спорядження та інвентар
Інші основні засоби
Покращення орендованого майна

Роки
15-60 років
5-20 років
3-10 років
5-10 років
2-10 років
2-15 років
Менший зі строку оренди або періоду
корисного використання покращення
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Амортизація нараховується для списання первісної/переоціненої вартості активів, окрім землі,
незавершеного будівництва та невстановленого обладнання, протягом очікуваного періоду їхнього
корисного використання. Амортизація будівель та пов’язаних з ними елементів інфраструктури, споруд та
покращень орендованої власності розраховується із використанням прямолінійного методу. Інші основні
засоби амортизуються із використанням кумулятивного методу та прямолінійного методу протягом
очікуваного строку корисного використання активів. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання
та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких
змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або вилучення об’єкта основних засобів,
визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у
складі прибутку або збитку.
До невстановленого обладнання належать об’єкти обладнання, які не готові для негайного
використання. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизація невстановленого обладнання, на
основі того самого методу, що й відповідних об’єктів основних засобів, починається з моменту готовності
цих активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, які забезпечують можливість
їхньої експлуатації відповідно до намірів керівництва.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість, яка являє собою майно, утримуване для отримання доходів від оренди та/або
приросту капіталу, відображається за справедливою вартістю на звітну дату. Прибутки або збитки, які
виникають у результаті зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються до складу
прибутку або збитку того періоду, у якому вони виникають.
Нематеріальні активи
Придбані окремо нематеріальні активи із визначеними строками корисного використання
відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності. Амортизація визнається із використанням прямолінійного методу протягом
очікуваного строку корисного використання. Очікувані строки корисного використання та метод
нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного звітного періоду, причому вплив будь-яких змін
в оцінках обліковується на перспективній основі.
Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість своїх матеріальних та нематеріальних
активів для виявлення будь-яких ознак того, що ці активи втратили частину своєї вартості внаслідок
зменшення корисності. За наявності таких ознак здійснюється оцінка суми відшкодування відповідного
активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало
місце). Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються за найменшими рівнями, для яких
існують окремі ідентифіковані потоки грошових коштів (одиниці, які генерують грошові кошти).
Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості, за
вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання. При здійсненні оцінки вартості під час
використання сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої теперішньої вартості із
використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості
грошей у часі та ризики, характерні для даного активу.
Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти)
менше його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти)
зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки від зменшення корисності визнаються негайно у
складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли відповідний актив являє собою будівлю та/або
пов’язаний з ними елемент інфраструктури, які відображаються за переоціненою вартістю(окрім
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інвестиційної нерухомості). У таких випадках збиток від зменшення корисності відображається як
зменшення резерву переоцінки.
Якщо у подальшому збиток від зменшення корисності сторнується, то балансова вартість активу
(одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми його відшкодування, але
таким чином, щоб переглянута балансова вартість не перевищувала балансової вартості, яка була б
визначена, якби для активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток
від зменшення корисності. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі
прибутку або збитку, крім випадків коли відповідний актив являє собою будівлю та/або пов’язаний з ними
елемент інфраструктури, які відображаються за переоціненою вартістю, окрім інвестиційної нерухомості. У
цьому випадку сторнування збитку від зменшення корисності відображається як збільшення резерву
переоцінки.
Інвестиція в асоційоване підприємство
Асоційованим вважається підприємство, на яке Підприємство має істотний вплив і яке не є ані дочірнім
підприємством, ані часткою у спільному підприємстві. Істотний вплив являє собою можливість участі в
ухваленні рішень стосовно фінансової та операційної політики об’єкта інвестування, але не є контролем або
спільним контролем над цією політикою.
Результати діяльності, а також активи і зобов’язання асоційованого підприємства відображаються у
цій фінансовій звітності із використанням методу участі в капіталі. Згідно з методом участі в капіталі
інвестиція в асоційоване підприємство спочатку визнається у звіті про фінансовий стан за первісною
вартістю і коригується у подальшому для визнання частки Підприємства у прибутках або збитках та інших
сукупних доходах асоційованого підприємства. У випадку коли частка Підприємства у збитках
асоційованого підприємства перевищує частку володіння Підприємства у цьому асоційованому підприємстві
(у тому числі будь-які довгострокові внески, які, по суті, утворюють частину чистої інвестиції Підприємства
у цьому асоційованому підприємстві), Підприємства припиняє визнавати свою частку у подальших збитках.
Додаткові збитки визнаються лише у тій мірі, в якій у Підприємства виникають юридичні або конструктивні
зобов’язання, або коли воно здійснила виплати від імені цього асоційованого підприємства.
Підприємство припиняє використання методу участі в капіталі із дати, коли інвестиція перестає бути
асоційованим підприємством.
Коли Підприємство утримує частку у колишньому асоційованому
підприємстві і утримувана частка являє собою фінансовий актив, Підприємство оцінює дану частку за
справедливою вартістю на цю дату, і така вартість вважається її справедливою вартістю на момент первісного
визнання згідно з МСФЗ 9. Різниця між балансовою вартістю асоційованого підприємства на дату
припинення використання методу участі в капіталі і справедливою вартістю будь-якої утримуваної частки та
будь-яких надходжень від вибуття часткової участі в асоційованому підприємстві включається до розрахунку
прибутку або збитку від вибуття асоційованого підприємства. Окрім того, Підприємство обліковує усі суми,
які були раніше визнані у складі інших сукупних доходів стосовно цього асоційованого підприємства, так
само, як би це вимагалося, коли асоційоване підприємство безпосередньо продало б відповідні активи або
зобов’язання. Відповідно, якби прибуток або збиток, раніше визнаний у складі інших сукупних доходів цим
асоційованим підприємством, змінив свою класифікацію на прибуток або збиток в момент вибуття
відповідних активів або зобов’язань, то Підприємство так само змінює класифікацію прибутку або збитку із
власного капіталу на прибуток або збиток (як коригування у результаті зміни класифікації) на момент
вибуття асоційованого підприємства.
У випадку коли Підприємство зменшує свою частку володіння в асоційованому підприємстві, але
продовжує використовувати метод участі в капіталі, вона змінює класифікацію на прибуток або збиток
частки прибутку або збитку, яка раніше була визнана у складі інших сукупних доходів і яка стосується цього
зменшення у частці володіння так, ніби цей прибуток або збиток змінив свою класифікацію на прибуток або
збиток у результаті вибуття відповідних активів або зобов’язань.
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Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток становлять суму поточного податку на прибуток і відстроченого
податку.
Поточний податок
Податок на прибуток розраховується згідно із чинним законодавством України. Податок, який підлягає
сплаті у поточному періоді, розраховується на основі оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний
прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи,
тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або відносяться на
витрати, які зменшують оподатковуваний прибуток, в інших звітних періодах, а також тому, що в нього не
включаються статті, які ніколи не враховуються для цілей оподаткування. Зобов’язання Товариства з
поточного податку на прибуток розраховуються із використанням податкових ставок, які діяли протягом
звітного періоду.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і
зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються для
розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються для всіх
оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи зазвичай визнаються для всіх
тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню, у тому обсязі, щодо якого існує ймовірність того, що буде
отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, які
підлягають вирахуванню.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного
періоду і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину суми цього активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються виходячи зі ставок податку, які, як
очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде погашене
зобов’язання, на основі податкових ставок (або податкового законодавства), які діяли або фактично діяли на
кінець звітного періоду.
Розрахунок відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть
виникнути у результаті використання Товариством вибраного на кінець звітного періоду методу
відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов’язань Товариства.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємно зараховуються, коли існує юридично закріплене
право взаємозаліку поточних податкових активів і поточних податкових зобов’язань, та коли вони
відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим органом, і якщо
Товариство має намір погашати свої поточні податкові активи та зобов’язання на нетто-основі.
Поточний та відстрочений податки за період
Поточний та відстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складі прибутку або збитку, за
винятком випадків коли вони відносяться до статей, які визнаються поза прибутком або збитком (або у складі
інших сукупних доходів, або безпосередньо у власному капіталі). У цьому випадку податки також
визнаються поза прибутком або збитком.
Оренда
Товариство як орендар
Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе практично усі
ризики і вигоди, пов’язані із володінням активом. Будь-яка інша оренда класифікується як операційна.
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Товариство оцінює, чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди в момент його
укладення. Товариство визнає актив у формі права користування і відповідне зобов'язання по оренді по
відношенню до всіх договорів оренди, в яких вона є орендарем, за винятком договорів короткострокової
оренди (яка визначається як оренда з терміном оренди 12 місяців або менше) і договорів оренди активів з
низькою вартістю (до 30000 грн. у стані так якби об’єкт був новим), таких як планшети, персональні
комп'ютери, офісні меблі та телефони. Відносно цих договорів оренди Товариство визнає орендні платежі як
операційні витрати на лінійній основі протягом строку оренди.
Зобов'язання з оренди спочатку оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, що не були
сплачені на дату набрання чинності договором оренди, дисконтованих з використанням ставки, закладеної в
договорі оренди. Якщо цю ставку неможливо визначити, Товариство використовує ставку залучення
додаткових позикових коштів, яка визначається виходячи з загальнодоступної інформації про відповідні
процентні ставки кредитування на сайті НБУ «Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків
України (без урахування овердрафту)» (https://bank.gov.ua файл «Procentlastb_KR» ) на дату створення/
модифікації активу з права користування.
Орендні платежі, включені в оцінку зобов'язання по оренді, включають:
фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню;
зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням
такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;
ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він
скористається такою можливістю;
платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію
орендарем можливості припинення оренди.
Зобов'язання з оренди представлені окремими рядками у звіті про фінансовий стан у складі поточних і
непоточних зобов’язань. Після дати початку оренди зобов'язання по оренді оцінюється шляхом збільшення
балансової вартості на суму відсотків по зобов'язанню з оренди (з використанням методу ефективної
процентної ставки) і зменшення балансової вартості на суму здійснених орендних платежів.
Товариство переоцінює зобов'язання по оренді (і здійснює коригування відповідного активу в формі
права користування) щоразу, коли:
термін оренди змінився або відбулася значна подія або зміна в обставинах, які призвели до зміни
в оцінці виконання опціону на покупку, і в цьому випадку зобов'язання по оренді переоцінюється шляхом
дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконтування;
орендні платежі змінюються в зв'язку зі змінами індексу або ставки або зміною очікуваного
платежу по гарантованій ліквідаційній вартості, і в даних випадках зобов'язання по оренді переоцінюється
шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням незмінної ставки дисконтування
(якщо тільки зміна орендних платежів не є наслідком зміни плаваючої процентної ставки, в цьому випадку
використовується переглянута ставка дисконтування);
договір оренди модифікований і зміна договору оренди не враховується як окремий договір
оренди, і в цьому випадку зобов'язання по оренді переоцінюється на основі терміну оренди модифікованого
договору оренди шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої
ставки дисконтування на дату набрання чинності модифікації.
На 01.01.2019 р. застосовано модифікований ретроспективний підхід до діючих договорів оренди з
визнанням активів та зобов’язань з оренди за величиною, що дорівнює орендному зобов’язанню,
скоригованому на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів, пов’язаних з цією
орендою.
Активи у формі права користування включають первісну оцінку відповідного зобов'язання по оренді,
орендних платежів, здійснених в день або до дня набрання чинності договором оренди, за вирахуванням
отриманих стимулюючих платежів по оренді і первинних прямих витрат. Згодом вони оцінюються за
первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
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Активи у формі права користування амортизуються протягом коротшого з двох періодів: строку
оренди або строку корисного використання базового активу. Якщо договір оренди передає право власності
на базовий актив або вартість активу в формі права користування відображає намір з придбання, відповідний
актив у формі права користування амортизується протягом строку корисного використання базового активу.
Амортизація починається з дати початку оренди.
Активи у формі права користування представлені окремим рядком в звіті про фінансовий стан.
Товариство застосовує МСФЗ (IAS) 36, щоб визначити, чи знецінений актив у формі права користування, і
враховує виявлені збитки від знецінення, як описано в політиці щодо основних засобів.
Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу або ставки, не включаються в оцінку зобов'язання
по оренді і активу в формі права користування. Відповідні платежі визнаються як витрати в періоді визнання.
Товариство як орендодавець
Оренда, в рамках якої Товариство виступає орендодавцем, класифікується як фінансова або як
операційна оренда. Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе
практично усі ризики і вигоди, пов’язані із володінням активом. Будь-яка інша оренда класифікується як
операційна. Доходи за договорами операційної оренди визнаються на основі прямолінійного методу
протягом строку дії відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавця, пов’язані з узгодженням та
підписанням договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що переданий в
оренду, та амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом строку дії відповідної оренди.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до
фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує
достатня ймовірність надходження економічних вигід.
Резерви
Резерви визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання
(на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) внаслідок минулих подій, і при цьому існує
достатня ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для його
погашення, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
Дивіденди
Дивіденди, оголошені протягом звітного періоду, визнаються як розподіл суми нерозподіленого
прибутку акціонерам протягом відповідного періоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивідендів
включається до складу короткострокових зобов’язань. Дивіденди, оголошені після звітної дати, але до
затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску, не визнаються як зобов’язання на звітну дату,
але розкриваються у примітках до консолідованої фінансової звітності.
Визнання доходів
Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була або має бути отримана, та
становлять суми до отримання від продажу товарів та надання послуг під час звичайної господарської
діяльності, за вирахуванням знижок та відповідних податків з продажів.
Доходи від реалізації товарів і послуг
Товариство визнає доходи від реалізації, головним чином, від продажу товарів та надання послуг.
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Доходи від реалізації оцінюються на основі компенсації, на отримання якої, як очікується, Товариство
отримає право за договором із клієнтом, за вирахуванням сум, зібраних від імені третіх сторін. Товариство
визнає доходи від реалізації, коли воно передає контроль над товаром або послугою клієнту.
Доходи від реалізації товарів визнаються у момент передачі контролю над товарами, коли клієнт
отримує повну свободу дій щодо способу дистрибуції та встановлення ціни продажу товарів і до нього
переходять ризики морального зносу і збитків стосовно товарів. Для операцій продажу товарів роздрібним
клієнтам доходи від реалізації визнаються після передачі контролю над товарами, тобто у момент придбання
товарів клієнтами. Доходи від надання послуг визнаються у тому звітному періоді, в якому були надані
послуги. Такі доходи визнаються на основі обсягу фактично наданих послуг до кінця звітного періоду
пропорційно до загального обсягу наданих послуг.
Доходи з відсотків
Доходи з відсотків визнаються із використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Визнання витрат
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість (ПДВ) стягується у розмірі 20% від оподатковуваної суми продажів на
території України та імпорту товарів/послуг. Для оподатковуваних операцій з продажу ПДВ стягується з
контрактної вартості коштів, товарів/послуг або будь-якої іншої компенсації, отриманої/нарахованої у
зв’язку з продажем.
За загальним правилом, з метою визначення суми податку, яка має бути сплачена до
бюджету/відшкодована з бюджету, ПДВ на обсяг продажів зменшується на величину ПДВ,
сплачену/нараховану у зв’язку з придбанням товарів/послуг.
Для цілей оподаткування використовують касовий метод або метод нарахувань, залежно від виду
оподаткованої операції, а також від того, що було здійснено раніше - отримання/платіж грошових коштів чи
відправлення/поставка товарів. У звітному періоді Товариство пільгами по податку на додану вартість не
користувалась.

4.

ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ ТА СУДЖЕННЯ

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на
елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з
тлумачень міжнародної фінансової звітності. 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, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. СУДЖЕННЯ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ, ПОДІЙ АБО УМОВ ЗА ВІДСУТНОСТІ КОНКРЕТНИХ МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво
Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація
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була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні,
що фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. СУДЖЕННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської
заборгованості та інших 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.
Зменшення корисності основних засобів
МСФЗ вимагають, щоб підприємство здійснювало оцінку на кінець кожного звітного періоду, чи
існують будь-які ознаки того, що активи втратили свою вартість від зменшення корисності. У разі існування
таких ознак Товариство здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування відповідного активу для
визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Оцінка
факту наявності ознак щодо зменшення корисності станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та
зовнішніх факторів, вимагає від керівництва застосування різних припущень.
Строки корисної експлуатації основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів вимагає від керівництва
застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час
визначення строків корисного використання активів керівництво враховує способи очікуваного
використання кожного активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися
цей актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може призвести до коригування майбутніх норм
амортизації, що обліковується перспективно.
4.3. ЧИСТА ВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ
У відповідності до МСБО 2 "Запаси" запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної
вартості та чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації запасів Товариство застосовує
різні професійні судження для визначення:
очікуваної ціни продажу запасів під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням
розрахункових витрат на завершення операції продажу; та
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рівня подальшого використання запасів.
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку балансової вартості запасів і відображає, якщо
необхідно, списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації.
4.4. КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
Для цілей класифікації основних засобів як інвестиційної нерухомості керівництво базувало свої
судження на критеріях, викладених в МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», зокрема, чи утримується
нерухомість з метою отримання доходів від оренди та/або зростання її вартості. Після первісного визнання
Товариство вирішило використовувати модель справедливої вартості для своєї інвестиційної нерухомості,
оскільки це дозволено згідно з МСБО 40, і оцінює її у відповідності до вимог МСБО 40 для цієї моделі.
4.5. СУДЖЕННЯ ЩОДО ПОРОГУ СУТТЄВОСТІ ДЛЯ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ
Поріг суттєвості визначається Товариством з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої
інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності.

Об’єкти обліку

Поріг
суттєвості, %

Базовий показник для визначення порогу
суттєвості

Окремі об’єкти обліку активів,
зобов’язань і власного капіталу

5%

Підсумок відповідно всіх активів, зобов’язань і
власного капіталу

Окремі об’єкти доходів і витрат

2%

Чистий прибуток/збиток на звітну дату

Переоцінка або зменшення
корисності об’єктів обліку

20%

Відхилення залишкової, балансової, первісної,
номінальної вартості об’єктів обліку від їх
справедливої вартості

Визначення подібних активів

10%

Чистий прибуток/збиток на звітну дату

Товариство не повинне в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію,
розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений поріг суттєвості).
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5.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ
ЗВІТАХ

5.1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Дохід від реалізації у 2019 і 2018 роках була представлений таким чином:
Доходи від реалізації
Дохід від реалізації послуг
в т.ч. пов'язаним особам
Дохід від реалізації продукції і товарів
в т.ч. пов'язаним особам
Всього доходи від реалізації
в т.ч. пов'язаним особам

2019

2018

65 522
24 407
49
47
65 571
24 454

43 613
16 920
356
123
43 969
17 043

Дохід від реалізації послуг представлений в основному доходом, отриманим від здачі в оренду
складських та офісних приміщень, а також від надання послуг з експлуатаційного утримання, прибирання та
ін.
5.2. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість реалізації за 2019 і 2018 роки була представлена таким чином:
Собівартість реалізації
Собівартість реалізації послуг
в т.ч. пов'язаним особам
Собівартість реалізації продукції і товарів
в т.ч. пов'язаним особам
Всього
в т.ч. пов'язаним особам

2019

2018

25 947
9 665
48
46
25 995
9 711

14 578
6 511
254
121
14 832
6 632

Собівартість реалізації послуг за характером понесених витрат у 2019 і 2018 роках була представлена
таким чином:
Собівартість реалізації послуг

2019

2018

Податки
Витрати на персонал /заробітна плата і нарахування
Матеріали і паливо
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
Ремонт та технічне обслуговування
Інші витрати
Всього

10 635
8 788
2 989
1 625
1 334
576
25 947

2 517
7 861
931
1 182
1 864
223
14 578
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5.3. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи за 2019 і 2018 роки були представлені таким чином:
Статті доходів

2019

2018

20 960

15 374

Одержані штрафи, пені (за договорами)

548

-

Інші доходи від операційної діяльності

2 142

5

Всього

23 650

15 379

Збільшення справедливої вартості інвестиційної
нерухомості (нетто)

5.4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за характером понесених витрат у 2019 і 2018 роках були представлені
таким чином:
Статі витрат

2019

2018

Витрати на персонал /заробітна плата і нарахування
Податки
Бухгалтерські послуги
Комунальні послуги
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

2 976
1 031
665
596
527

2 054
1 470
640
637
777

ІТ послуги
Інформаційно-консультаційні послуги і страхування
Матеріали і паливо
Ремонт та технічне обслуговування
Інші витрати
Всього адміністративних витрат

400
363
151
26
477
7 212

433
325
193
279
67
6 875

5.5 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати за 2019 і 2018 роки були представлені таким чином:
Статті витрат
Зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості
Збільшення резерву сумнівних боргів (операційний) нетто
Інші витрати операційної діяльності
Всього

2019

2018

1 630
539
35
2 204

161
114
275
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5.6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за 2019 та 2018 роки були представлені таким
чином:
2019
2018
Витрати з поточного податку на прибуток
Вигоди з відстроченого податку на прибуток

9 981
(116)

6 946
(224)

Витрати з податку на прибуток

9 865

6 722

Ставка податку на прибуток підприємств в Україні становила 18% станом на 31 грудня 2019 та 2018 років.
Станом на 31 грудня відстрочені податкові активи та зобов’язання були представлені таким чином:
2019
2018
Відстрочені податкові активи, які виникають з:
Балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів
Резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості
Резерву на невикористані відпустки та премії працівникам
Торгової та іншої кредиторської заборгованості

1 572
172
7
14

1 401
97
30
23

1 765

1 551

За вирахуванням: Резерву оцінки

(167)

(69)

Чисті відстрочені податкові активи

1 598

1 482

Переоцінки будівель і пов’язаних з ними елементів інфраструктури, та
автотранспорту

(2 751)

(1 726)

Усього відстрочених податкових зобов’язань

(2 751)

(1 726)

Чиста відстрочена податкова позиція

(1 153)

(244)

Відстрочені податкові зобов’язання, які виникають із:

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років був частково сформований резерв оцінки на суми відстрочених
податкових активів, які виникають із резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості,
оскільки не існувало впевненості у тому, що Товариство зможе реалізувати ці відстрочені податкові активи.
Інформація про рух відстрочених податків Товариства протягом 2019 та 2018 років представлена
нижче:
2019
2018
Відстрочені податкові зобов’язання станом на початок року
Відстрочений податок, віднесений безпосередньо до інших сукупних
доходів
Сторнування відстроченого податку, віднесеного до інших сукупних
доходів в минулих періодах, внаслідок змін у податковому законодавстві
Вигоди з відстроченого податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання станом на кінець року

(244)

(147)

(1 025)

(325)

-

-

116

224

(1 153)

(244)
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Узгодження між нарахуваннями податку на прибуток за 2019 та 2018 роки та прибутком, поданим у
звіті про прибутки або збитки та інший сукупний дохід, є таким:

Прибуток до оподаткування від операційної діяльності
Податок на прибуток за встановленою ставкою у розмірі 18%
Податковий вплив:
Зміни резерву оцінки
Постійних різниць, які виникають від витрат/доходів, які не
зменшують/не збільшують об’єкт оподаткування
Витрати з податку на прибуток

2019

2018

56 803
10 225

37 902
6 822

98

(107)

(458)

5

9 865

6722

5.7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Основні засоби за 2019 і 2018 роки були представлені таким чином:

Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Всього

2019

2018

205 814
(190 066)
90
15 838

475 494
(455 991)
39
19 542

Інформація про рух основних засобів за 2019 та 2018 роки наведена нижче:
Будівлі
та
споруди
на 31.12.17
Надходження
Переміщення між
групами
Коригування у
зв’язку з
переоцінкою
Збільшення у
результаті
переоцінки
Зменшення у
результаті
переоцінки, визнане
як збиток
Переміщено до
складу
інвестиційної
нерухомості
Вибуття
на 31.12.18

192 611
163

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Первісна вартість
3 643
1 318
255
4

Меблі,
спорядження та
господарський
інвентар

Інші
основні
засоби

Всього

1 332
337

183
97

199 087
856

(188)

-

-

-

188

-

3 913

-

603

-

-

4 516

1 536

-

426

-

-

1 962

-

-

(71)

-

-

(71)

(200)

-

-

-

-

(200)

197 835

(44)
3 854

(33)
2 247

(243)
1 426

(17)
452

(337)
205 814
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Надходження
Збільшення у
результаті
переоцінки
Корегування у
зв’язку з
переоцінкою
Вибуття
На 31.12.19

13

15

-

116

63

207

5 697

-

-

-

-

5 697

263 932
467 477

на 31.12.17
Нарахування
Переміщення між
групами
Коригування у
зв’язку з
переоцінкою
Вибуття
на 31.12.18
Нарахування
Коригування у
зв’язку з
переоцінкою
Вибуття
На 31.12.19

179 043
2 087

на 31.12.18
на 31.12.19

12 799
16 904

263 932
(88)
3 781
2 247
Накопичена амортизація
2 448
466
349
24

(60)
1 482

(8)
507

(156)
575 494

1 211
57

115
52

183 283
2 569

(7)

-

-

-

7

-

3 913

-

603

-

-

4 516

185 036
1 605

(31)
2 766
316

(30)
1 063
37

(226)
1 042
123

(15)
159
67

(302)
190 066
2 148

263 932

-

-

-

-

263 932

(60)
1 105

(7)
219

(155)
455 991

384
377

293
288

15 748
119 503

450 573

(88)
2 994
1 100
Чиста балансова вартість
1 088
1 184
787
1 147

Справедлива вартість будівель та пов’язаних з ними елементів інфраструктури станом 30 червня та 31
грудня 2019 та 2018 років, а також автотранспорт Товариства станом на 30 червня 2018 року була визначена
за результатами оцінки, проведеної на відповідні дати незалежними оцінювачами, не пов’язаними із
компанією. Фахівці залучених оцінювачів мають належну кваліфікацію та нещодавній досвід оцінки об’єктів
нерухомості та автотранспорту. Справедлива вартість визначалась на основі ринкового (порівняльного)
підходу, який відображає нещодавні ціни операцій з аналогічними об’єктами, та доходного підходу. Під час
оцінки справедливої вартості об’єктів нерухомості найкращим використанням об’єктів оцінки вважається
їхнє поточне використання. Протягом року не відбулося жодних змін у методиці оцінки.

5.8. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
Інформація про рух інвестиційної нерухомості за 2019 та 2018 роки наведено нижче:
Інвестиційна нерухомість
Станом на початок року
Переміщено зі складу основних засобів
Надходження та капітальні покращення протягом року
Збільшення (зменшення) справедливої вартості протягом року
Вибуття інвестиційної нерухомості
Станом на кінець року

2019

2018

168 430
947
19 330
(37 799)
150 908

151 157
200
1 699
15 374
168 430
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Справедливу вартість інвестиційної нерухомості Товариства станом на 31 грудня 2019 та 2018 років було
отримано за результатами оцінки, проведеної на відповідні дати незалежними оцінювачами, не пов’язаними із
компанією.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості та пов’язаних з ними елементів інфраструктури
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була визначена за результатами оцінки, проведеної на відповідні дати
незалежними оцінювачами, не пов’язаними із компанією. Фахівці залучених оцінювачів мають належну
кваліфікацію та нещодавній досвід оцінки об’єктів нерухомості та автотранспорту. Справедлива вартість
визначалась на основі ринкового (порівняльного) підходу, який відображає нещодавні ціни операцій з
аналогічними об’єктами, та доходного підходу. Під час оцінки справедливої вартості об’єктів нерухомості
найкращим використанням об’єктів оцінки вважається їхнє поточне використання.
Протягом року не відбулося жодних змін у методиці оцінки.
Протягом 2019 року інвестиційна нерухомість вартістю 37799 тис. грн. була використана в якості внеску
до статутного капіталу ТОВ «ТС ПЛЮС».
5.9. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2019 року інвестиція в асоційоване підприємство представлена інвестицією в
ТОВ «ТС ПЛЮС».
Основна діяльність ТОВ «ТС ПЛЮС» пов’язана з рітейлом та дистибуцією алкогольних напоїв та
продуктів харчування. ТОВ «ТС ПЛЮС» належить національна мережа гастромаркетів WINETIME.
Основа асортименту WINETIME - власний імпорт із десятків країн Старого та Нового Світу, а також
виняткова продукція від деяких невеликих українських виробників.
В жовтні 2019 року ПрАТ «ЕСМА» придбало корпоративні права ТОВ «ТС ПЛЮС» в розмірі 0,05%. В
грудні 2019 року ПрАТ «ЕСМА» передало дві будівлі як вклад в статутний капітал ТОВ «ТС ПЛЮС», в
результаті частка ПрАТ «ЕСМА» в ТОВ «ТС ПЛЮС» склала 24,822% загальною вартістю 45428 тис. грн. З
моменту набуття суттєвого впливу інвестиція в ТОВ «ТС ПЛЮС» була класифікована як інвестиція в
асоційоване підприємство і обліковується за методом участі в капіталі.
Зведена фінансова інформація щодо асоційованого підприємства станом на 31 грудня та за грудень
2019 року, була представлена таким чином:
2019
Усього активів
Усього зобов’язань
Чисті активи
Частка Товариства у чистих активах асоційованого підприємства
Усього доходів від реалізації
Усього чистих прибутків за період (грудень 2019 року)
Частка Товариства у прибутках асоційованого підприємства
Частка Товариства в інших сукупних доходах асоційованого підприємства

556 607
(445 527)
111 080
47 652
114 862
10 239
2 541
(317)
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Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість довгострокової фінансової інвестиції в ТОВ «ТС
ПЛЮС» за методом обліку участі в капіталі була сформована наступним чином:
Фінансові інвестиції

2019

Собівартість фінансових інвестицій в ТОВ «ТС ПЛЮС»
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств
Всього

45 428
2 541
(317)
47 652

5.10. ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років запаси ПрАТ «ЕСМА» були представлені таким чином:
Запаси
Будівельні матеріали
Незавершене виробництво
Сировина і матеріали
Запасні частини та інші запаси
Всього запаси

2019

2018

306
226
215
126
873

222
176
617
137
1 152

5.11. ТОРГОВЕЛЬНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня торговельна дебіторська заборгованість була представлена таким чином:
Торгівельна дебіторська заборгованість

2019

2018

Торговельна дебіторська заборгованість, пов’язані особи:
ТОВ «АГРОІСТ БЕЙКІНГ ЕНД МІЛЛІНГ»
ТОВ «САВТОСЕРВІС»
ТОВ «АЙПІЛЕНД»
ТОВ «ТС ПЛЮС»
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»
Інші пов’язані особи
Торговельна дебіторська заборгованість, треті особи

4 352
2 879
400
360
322
190
92
109
1 874

3 506
968
465
554
77
314
844
284
1 432

Всього

6 226

4 938

За вирахуванням: Резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості

(953)

(388)

Всього торговельна дебіторська заборгованість

5 273

4 550

Кредитний період для дебіторської заборгованості, пов’язаної з орендою та наданням послуг,
визначається в угодах з клієнтами, але загалом не перевищує 30 днів.
Для торгової дебіторської заборгованості був сформований резерв на основі очікуваної суми сумнівної
заборгованості, який визначався з урахуванням минулого досвіду і який регулярно переглядається виходячи
із фактів та обставин, які існували на кожну звітну дату.
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Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Товариство визнало резерв на покриття збитків від сумнівної
заборгованості у розмірі 100% щодо залишків дебіторської заборгованості третіх осіб, простроченої на
30 днів і більше.
Резерв сумнівних на покриття збитків від сумнівної заборгованості щодо дебіторської заборгованості
пов’язаних осіб створений лише на суми, по яким Товариство не впевнено, що заборгованість буде погашена.
Так станом на 31.12.2018 року було визнано резерву сумі 10 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років аналіз за строками погашення простроченої, але не знеціненої
торгової дебіторської заборгованості третіх осіб був представлений таким чином:
Прострочена, але не знецінена заборгованість третіх осіб строками
існування

2019

2018

Прострочена від 1-30 днів

169

1

-

-

169

1

Прострочена від 31-90 днів
Прострочена від 91-180 днів
Прострочена понад 180 днів
Всього

У таблиці нижче подано детальну інформацію про профіль ризику торгової дебіторської
заборгованості третіх осіб на основі матриці резервів Товариства:
Торгова дебіторська заборгованість третіх осіб - періоди прострочення

2019
Оцінка портфеля:
Ставка очікуваних
кредитних збитків, %,
від
Очікувана загальна
валова балансова
вартість на момент
дефолту
Очікувані кредитні
збитки на весь строк дії
фінансових
інструментів
Індивідуальна оцінка:
Ставка очікуваних
кредитних збитків, %
Очікувана загальна
валова балансова
вартість на момент
дефолту
Очікувані кредитні
збитки на весь строк дії
фінансових
інструментів

Не
прострочена

Прострочена від 130 днів

Прострочена від 3190 днів

Прострочена від 91180 днів

Прострочена понад Всього
180 днів

0,00000%

0,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

752

169

179

252

523

1 874

0

0

179

252

523

953

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

0

0
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Торгова дебіторська заборгованість третіх осіб - періоди прострочення

2018
Оцінка портфеля:
Ставка очікуваних
кредитних збитків, %,
від
Очікувана загальна
валова балансова
вартість на момент
дефолту
Очікувані кредитні
збитки на весь строк
дії фінансових
інструментів
Індивідуальна
оцінка:
Ставка очікуваних
кредитних збитків, %
Очікувана загальна
валова балансова
вартість на момент
дефолту
Очікувані кредитні
збитки на весь строк
дії фінансових
інструментів

Не
прострочена

Прострочена від 130 днів

Прострочена від 3190 днів

Прострочена від 91180 днів

Прострочена понад
180 днів

0,00000%

0,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

1 053

1

1

213

164

1 432

0

0

1

213

164

378

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

0

0

Всього

Зміни резерву на покриття збитків від сумнівної торговельної дебіторської заборгованості протягом
2019 та 2018 років представлено нижче:
Резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості

2019

2018

Резерв на початок періоду
Визнано у складі прибутку або збитку

388
575

81
311

Суми, списані як безнадійна заборгованість

(10)

(4)

953

388

Резерв на кінець періоду

Аналіз торговельної дебіторської заборгованості за строками погашення станом на 31 грудня
представлено наступним чином:
Періоди прострочення
не прострочена
До 30 днів
31 – 90 днів
91 – 180 днів
181 – 365 днів
Всього

2019

2018

5 103
169
179
252
523
6 226

4 549
1
1
213
174
4 938
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5.12 КОРОТКОСТРОКОВІ ПОЗИКИ, НАДАНІ ПОВ’ЯЗАНИМ ОСОБАМ
Станом на 31 грудня 2018 року короткострокові позики, надані пов’язаним особам, були представлені
безвідсотковою позикою ТОВ «САВСЕРВІС» в сумі 930 тис. грн., відображались за номінальною вартістю і
не дисконтувались із використанням методу ефективної відсоткової ставки, оскільки вплив їхнього
дисконтування не був суттєвим. Термін погашення зазначених позик не перевищував 3 місяці після звітної
дати.
5.13. ГРОШОВІ КОШТИ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років грошові кошти були представлені таким чином:
Грошові кошти
Поточні рахунки
Інші рахунки в банках
Грошові кошти в касі

2019
652
7 213
2

2018
251
11
2

Всього

7 867

264

Станом на 31 грудня 2019 грошові кошти в сумі 7206 тис грн знаходилися на рахунку у системі
електронного адміністрування податку Казначейства України і могли бути використані в рахунок сплати
податку на додану вартість. Інші грошові кошти Товариства не обмежені у використанні.

5.14. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років статутний капітал становить 7 900 тис. грн. Статутний капітал
станом на 31.12.2019 року сплачений повністю.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - реєстраційний № 502/10/1/10 від 15.10.2010 р., дата видачі
28.04.2017 року на загальну суму 7 900 000,00 (сім мільйонів дев’ятсот тисяч) гривень, номінальною вартістю
5,00 (п’ять) гривень 00 коп., в кількості 1 580 000 штук, форма існування – бездокументарна, видане
ДКЦПФР.
З квітня 2019 року єдиним акціонером Товариства є ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»

5.15 ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років інші довгострокові зобов’язання представлені таким чином:
Інші довгострокові зобов’язання
Гарантійні платежі по договору оренди, термін дії яких понад 12 місяців
Довгострокові орендні зобов’язання, пов’язані особи
Всього

2019

2018

3 631

3 413

565

-

4 196

3 413

Гарантійні платежі утримуються Товариством до закінчення терміну дії відповідного договору і
можуть бути використані за умов несплати орендарем орендної плати або компенсації комунальних послуг.
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5.16. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років поточна кредиторська заборгованість була представлена
таким чином:
Поточна кредиторська заборгованість
Гарантійні платежі з оренди
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, треті особи
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, пов’язані особи
Нараховані заробітна плата та компенсації
Поточні орендні зобов’язання перед пов’язаними особами
Поточна кредиторська заборгованість за виданими авансами
Інші поточні зобов’язання та забезпечення
Всього

2019

2018

2 785
59
188
426
221
62
1 324
5 065

366
133
124
435
1 353
2 411

У таблиці нижче подано інформацію щодо термінів погашення кредиторської заборгованості за товари
роботи, послуги (за вирахуванням, нарахованої заробітної плати та компенсацій, інших нарахованих витрат
та іншої кредиторської заборгованості) станом на 31 грудня 2019 та 2018 років на основі недисконтованих
платежів за договорами:
Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги
3 міс.
3-6 міс.
6-12 міс.
Всього

2019

2018

247
247

256
1
257

5.17. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’АННЯ
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років податкові зобов’язання були представлені таким чином:
Податкові зобов’язання
Податок на прибуток до сплати
Податок на землю та нерухомість до сплати
Податок на додану вартість до сплати
Інші податки до сплати
Всього

2019

2018

1 659
1 328
8 538
104
11 629

2 355
1 106
666
92
4 219
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5.18. ДИВІДЕНДИ ДО СПЛАТИ
У 2019 – 2018 роках були нараховані дивіденди згідно Протоколів Загальних Зборів від 24.04.2018р. та
26.05.2019 р.:
2019
Пов’язана особа
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Фізичні особи
Всього:

Нараховано
31 000
31 000

2018
Залишок
на
31.12.2019
13 900
573
14 473

Нараховано
24 901
537
25 438

Залишок
на
31.12.2018
8 536
610
9 146

5.19. КОРОТКОСТРОКОВІ ПОЗИКИ ОТРИМАНІ
На протязі 2019 та 2018 роках Товариство отримувало короткострокові позики від пов’язаних осіб.
В 2018 році позики отримані відображались за номінальною вартістю і не дисконтувались із
використанням методу ефективної відсоткової ставки, оскільки вплив їхнього дисконтування не був
суттєвим.
В 2019 році в процесі дисконтування було використано середні ринкові ставки відсотка в порядку
передбаченому обліковою політикою в розмірі: від 15,66% до 19,33 %;
Нижче наведено вплив дисконтування на визначення балансової вартості позик, отриманих від
пов’язаних осіб:

Позикодавець
Короткострокові позики отримані від
пов’язаних осіб

2019
Номінальна Балансова
вартість
вартість
7 206

6931

2018
Номінальна
Балансова
вартість
вартість
600

600

37

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК У ФОРМАТІ МСФЗ ПРАТ «ЕСМА»
6.

УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩЕ
Свою діяльність Товариство повністю здійснює на території України. Тому бізнес-середовищу
Товариства притаманні ризики, що характерні для економічних та фінансових ринків України, яким
притаманні ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство України нестабільне,
характеризується наявністю різноманітних тлумачень і внесенням частих змін, що поряд з вже існуючими
законодавчими та податковими обмеженнями додатково ускладнює підприємницьку справу.
6.2. ОПОДАТКУВАННЯ
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень,
які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом
нестабільному економічному середовищі, за якою податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної
діяльності, у разі, якщо податкові органи поставлять під сумнів 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, втрати та резерви під
знецінення. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства
(наприклад, питання митного оформлення та валютного контролю), підлягають перевірці та вивченню з боку
контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені у значних
розмірах.
Перераховані фактори визнають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж ті, які
існують в країнах з більш розвинутою податковою системою. Як правило, податкові декларації можуть
перевірятися на протязі трьох років.
Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності з діючим
законодавством, яке регулює його діяльність, та що Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки.
У тих випадках, коли існує невідповідність відносно сум податків до сплати, нарахування проводиться
виходячи з оцінки керівництва Товариства на основі аналізу інформації, яка є у її розпорядженні.
6.3. 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.
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ
Особи вважаються пов’язаними, якщо одна особа має можливість контролювати іншу особу або
суттєво впливати на іншу особу під час ухвалення фінансових та операційних рішень.
Пов'язані особи включають:
- материнську компанію – головного акціонера;
- інших акціонерів;
- інші підприємства, якими володіє материнська компанія;
- управлінський персонал.
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Компанії та фізичні особи, які вважаються пов’язаними особами Групи, представлені таким чином:
Вид діяльності, характер відносин з
компанією
Учасники, акціонери та провідний персонал учасника
Материнська компанія, володіє 100%
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
статутного капіталу підприємства
Ім’я (найменування) пов’язаної особи

Баришевський Олег Олександрович
Гулієв Урфан Різванович
Капетій Іван Петрович
Нагурний Вадим Аркадійович
Сафонов Максим Едуардович
Строган Анатолій Васильович
Шаповалов Володимир Іванович
Шаповалов Сергій Іванович

Акціонер ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Акціонер і директор ПрАТ «АСНОВА
ХОЛДИНГ»
Акціонер і фінансовий директор ПрАТ
«АСНОВА ХОЛДИНГ»
Акціонер ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Акціонер ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Акціонер ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Акціонер ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Акціонер ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
Керівник підприємства

Хотенко Олександр Юрійович

Директор ПрАТ «ЕСМА»

Юридичні особи, які контролюються учасником
ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»
ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»

ТОВ «САВ 92»
ТОВ «БІНАЙС»
ТОВ «ТС ПЛЮС»

ПрАТ «ЕСМА»

Дистрибуція ТШВ, постачає і купує товари,
логістичні і транспортні послуги
Дистрибуція продуктів харчування, постачає і
купує товари, логістичні і транспортні
послуги
Дистрибуція ТШВ та продуктів харчування,
планує постачати і купувати товари,
логістичні і транспортні послуги
Дистрибуція косметики
Роздрібна торгівля алкогольними напоями та
продуктами харчування, власник
нерухомості, надає в оренду офісні
приміщення
Власник нерухомості, надає в оренду офісні і
складські приміщення

ТОВ «КАЛИНІВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЕНТЕРПРАЙЗ»

Власник нерухомості

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Сільськогосподарська компанія

ТОВ «САВХОЗ»

Сільськогосподарська компанія

ТОВ «АГРОІСТ БЕЙКІНГ ЕНД МІЛЛІНГ»

Компанія з виробництва борошна і хліба

ТОВ «АЙПІЛЕНД»

Провайдер послуг ІТ, постачальник
комп’ютерного обладнання та програмного
забезпечення
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Вид діяльності, характер відносин з
компанією
Проведення лабораторних досліджень,
ТОВ «Органік Стандарт»
перевірка та сертифікація органічної
продукції
Провайдер рекламних послуг і послуг
ПП «ПРОМО СЕРВІС»
мерчандайзингу
Провайдер послуг технічного обслуговування
ТОВ «САВТОСЕРВІС»
та ремонту транспортних засобів
ТОВ «АБК СЕРВІС»
Провайдер послуг бухгалтерського обліку
ТОВ «САВСЕРВІС»
Власник нерухомості
ТОВ «ДЦ ПЛЮС»
Недіюча компанія
Asnova Investments Limited («Аснова
Кіпрське дочірнє підприємство ПрАТ
Інвестментс Лімітед»)
«АСНОВА ХОЛДИНГ»
Нідерландське дочірнє підприємство ПрАТ
Logistar B.V. («Логістар Б. В.»)
«АСНОВА ХОЛДИНГ»
Юридичні особи, які знаходяться під суттєвим впливом учасника
Інвестиція Logistar B.V. у розмірі 47%,
Komora Finance B.V. («Комора Файненс Б. В.»)
утримує інвестицію в ТОВ «ЕКОЛЬ
ЛОГІСТИКС»
Дочірнє підприємство компанії Komora
Finance B.V. («Комора Файненс Б. В.»), надає
ТОВ «ЕКОЛЬ ЛОГІСТИКС»
складські та логістичні послуги для Групи,
орендує майно у Групи
Дочірнє підприємство ТОВ «ЕКОЛЬ
ТОВ «БРОК-С»
ЛОГІСТИКС»
Ім’я (найменування) пов’язаної особи

У таблиці нижче представлені операції з пов’язаними особами протягом 2018-2019 років.
Пов’язана особа
Обсяг реалізації послуг, в тому числі:
ТОВ «Агроіст Бейкінг енд Міллінг»
ТОВ «АЙПІЛЕНД»
ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»
ТОВ «БІНАЙС»
ПСП «ім.Т.Г.Шевченко»
ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»
ТОВ «САВТОСЕРВІС»
ТОВ «ТС ПЛЮС»
Інші пов’язані особи
Обсяг реалізації господарських товарів
та інших ТМЦ
Обсяг реалізації необоротних активів
Позики видані
Позики отримані

Оборот
без ПДВ
24 717
1 943
2 344
2 790
2 697
962
6 318
3 666
2 992
1 005

2019
Залишок на
31 грудня
4 348
2 877
358
190
45
20
92
401
321
44

2018
Оборот без Залишок на
ПДВ
31 грудня
23 691
3 504
1 380
969
2 601
553
2 789
314
2 254
63
784
91
5 848
844
3 557
465
2 537
77
1 941
128

47

4

123

2

37 799
15 300
19 011

7 206

52
18 730
2 600

930
600

Умови операцій із пов’язаними особами визначаються у відповідності до умов договорів окремо для
кожного договору чи операції. Керівництво вважає, що суми дебіторської заборгованості за операціями з
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пов’язаними особами не вимагають формування окремого резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості, а кредиторська заборгованість перед пов’язаними особами буде погашена за номінальною
вартістю. Резерв на дебіторську заборгованість від пов’язаних осіб створюється лише тоді, коли Група не
впевнена, що заборгованість буде погашена.
Директор Хотенко О.Ю. та члени ревізійної комісії не є акціонерами Товариства. Посаду Головного
бухгалтера не передбачено. Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою діяльність.
У 2019 році витрати на заробітну плату ключового управлінського персоналу склали 1 160 тис. грн., в
2018 році сума даних витрат склала 484 тис. грн.

8.

ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

8.1 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА РИЗИКИ
Основні фінансові інструменти підприємства включають: торгову дебіторську заборгованість, іншу
поточну дебіторська заборгованість, грошові кошті, торгову кредиторську заборгованість, гарантійні внески
по оренді. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій
Товариства.
Підприємство здійснює свою діяльність в національній валюті на території України, вплив валютних
коливань на його діяльність визначального впливу не має.
Основні ризики включають: ринковий ризик (ризик непогашення дебіторської заборгованості, ризик
зниження ринкових цін), ризик ліквідності.
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а
також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Структура та склад зобов’язань в 2019 та 2018 роках:

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВСЬОГО, в т.ч:

тис. грн.
2019
2018
43 447
20 033

питома вага
2019
2018
100,00% 100,00%

1. Довгострокові зобов'язання та забезпечення, в т.ч.:
Інші довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
2. Поточні зобов'язання та забезпечення, в т.ч.:
довгостроковими зобов’язаннями

5 349
4 196
1153
38 098
221

3 657
3 413
244
16 376
-

12,31%
9,66%
2,65%
87,69%
0,51%

18,25%
17,04%
1,21%
81,75%
0

247

257

0,57%

1,28%

за розрахунками з бюджетом

11 629

4 219

26,77%

21,06%

у тому числі з податку на прибуток
розрахунками з оплати праці та страхування
Дивіденди до сплати
Поточні забезпечення
Короткострокові позики отримані - пов’язані особи
Гарантійні платежі з оренди

1 659
426
14 473
1 315
6 931
2 785

2 355
435
9 146
1 329
600
366

3,82%
0,98%
33,31%
3,03%
15,95%
6,41%

11,76%
2,17%
45,65%
6,63%
3,00%
1,84%

71

24

0,16%

0,12%

Зобов'язання

за товари, роботи, послуги

Інші поточні зобов'язання

Майже 88% зобов’язань на кінець 2019 року є поточними (на початку року їх питома вага так само
була істотна і складала 82%).
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В складі зобов’язань найбільший обсяг мають заборгованості перед учасниками - залишок
несплачених дивідендів, та розрахунки з бюджетом, з них: ПДВ, що підлягає сплаті внаслідок операцій з
нерухомим майном, та податок на прибуток (виник переважно через дооцінку інвестиційної нерухомості,
термін сплати його наступить в момент потенційного перепродажу майна). Велика сума інших поточних
зобов'язань на кінець 2019 року зумовлена наявною короткостроковою позикою для забезпечення оплати
податків до бюджету.
Природа цих зобов’язань робить їх прогнозованим і контрольованими, що позитивно впливає на
фактичну фінансову стійкість бізнеса.
8.2 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Підприємство здійснює управління капіталом з метою досягнення таких цілей, як збереження
спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для її
акціонерів та виплати іншим зацікавленим сторонам.
Керівництво Підприємства здійснює огляд структури капіталу на щоквартальній основі. При цьому
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків
Підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а
також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.
Результати розрахунку вартості чистих активів Підприємства наведені нижче:
тис. грн.
Чисті активи

Період

Активи

Зобов’язання

2018 рік

191 711

20 033

171 678

2019 рік

235 418

43 447

191 971

(гр. 2 – гр. 3)

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2019 році вартість чистих активів
Підприємства більша за розмір Статутного капіталу (на 31.12.2018 – більша за розмір Статутного капіталу).
Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у відповідності
до статті 155 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче:

Період
2018 рік
2019 рік

Вартість чистих
активів
171 678
191 971

Статутний
капітал
7 900
7 900

тис. грн.
Різниця
(гр. 2 – гр. 3)
163 778
184 071

До статей власного капіталу в балансі Товариства входять:
Статті
Статутний капітал
Капітал у дооцінках (переоцінка основних засобів)
Резервний капітал
Нерозподілені прибутки / непокриті збитки
Всього власний капітал

2019

2018

7 900
112 585
1 667
69 819
191 971

7 900
123 937
1 667
38 174
171 678

Зміни по статті "Капітал у дооцінках" в сумі (11 352) тис. грн. відбулись в результаті:
- проведення дооцінки основних засобів в сумі 4672 тис. грн. (позитивне значення)
- частка іншого сукупного доходу в сумі 317 тис. грн. (від’ємне значення)
- списання дооцінки реалізованих основних засобів у 2019 року в сумі 15 706 тис. грн. (від’ємне
значення)
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Зміни по статті "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" на загальну суму 31 645 тис. грн.
відбулись в наслідок:
- отриманого за результатами 2019 року прибутку в сумі 46 938 тис. грн. (позитивне значення)
- розподіл частини прибутку на виплату дивідендів Акціонеру в сумі 31 000 згідно протоколу засідання
Наглядової ради від 06.05.2019р. за 2018 рік (від’ємне значення).
- списання дооцінки реалізованих основних засобів у 2019 року в сумі 15 706 тис. грн. (позитивне
значення)
Прибуток (збиток) на одну акцію :
31.12.2019

31.12.2018

46 938
1580000
29,70759

31 180
1580000
19,73418

Чистий прибуток Фонду, тис. грн.
Середня кількість простих акцій , шт.
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію, грн.

Обсяг доступного власного оборотного капіталу є негативним, тому можна стверджувати, що ПрАТ
«ЕСМА» не є повністю фінансово стійкою компанією. Для фінансування поточної діяльності і забезпечення
безперебійності операційного процесу необхідно залучати сторонні фінансові ресурси.
Показник
фінансової стійкості
Джерела формування
запасів
Власні обігові кошти
Робочий капітал
Чисті оборотні
активи
Довгострокові
пасиви
Питома вага
позикових коштів в
валюті балансу, %

формула для розрахунку

Значення показника

Відхилення

31.12.2019 31.12.2018
Чисті оборотні активи +
Короткострокові позикові кошти +
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи послуги
Власний капітал - Необоротні активи
Власний капітал + Дебіторська
заборгованість за товари, роботи,
послуги- Необоротні активи

-21 368

-8 789

-12 579

-26974

-12 693

-14281

-21701

-8 143

-13558

Оборотні активи - Поточні зобов'язання

-21 625

-9 036

-12 589

Власний капітал + Довгострокові
зобов'язання

197320

175 335

21985

(Валюта балансу - Власний капітал) /
Валюта балансу

18,5%

10,4%

8,1%

Це означає, що якщо всі кредитори одночасно пред’являть вимоги погасити заборгованість, компанія
буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі ліквідними власними коштами і буде змушена скористатися
іншим менш ліквідним джерелом (наприклад, дебіторською заборгованістю).
Так як підприємство не залучає кредитів та позик (ні довгострокових, ні короткострокових), це
найбільш ймовірний сценарій. Можна підсумувати, що в цілому діяльність компанії забезпечена оборотними
коштами, але всі вони мобілізовані в активи, що повільно реалізуються, і в дебіторську заборгованість.
Також варто зважати на те, що 18,5% поточних зобов'язань складає заборгованість за розрахунками з
учасниками, терміни виплати яких можуть бути зсунуті згідно економічних перспектив і інтересів фінансової
стабільної діяльності підприємства.
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК У ФОРМАТІ МСФЗ ПРАТ «ЕСМА»
Показники ліквідності протягом 2019 та 2018 років:
Показник ліквідності
Загальна ліквідність
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт швидкої
ліквідності

формула для розрахунку
Обігові активи / Поточні
зобов'язання
Грошові кошти та їх еквіваленти /
Поточні зобов'язання
Грошові кошти та їх еквіваленти +
Дебіторська заборгованість за
товари, роботи послуги / Поточні
зобов'язання

Значення показника
Відхилення
31.12.2019 31.12.2018
0,43

0,45

-0,02

0,21

0,02

0,19

0,34

0,29

0,05

Нормативні показники ліквідності, встановлені загальноприйнятою економічною теорією,
виконуються в частині абсолютної ліквідності - тобто для покриття термінових зобов’язань підприємство
забезпечене грошовими коштами, проте, показники швидкої та загальної ліквідності не виконуються
ПрАТ «ЕСМА», що свідчить про недостатню фінансову стабільність для своєчасного виконання зобов’язань.
В той же час, враховуючи характер найбільш вагомих частин поточної заборгованості компанії,
відсутність позик банків і інших установ, історично прибуткову діяльність, а також не виробничий і не
торговий характер її діяльності, що робить підприємство менш чутливим до якості обігових коштів, можна
говорити про спроможність компанії вчасно виконувати свої зобов’язання і забезпечувати своїм власникам
прийнятний рівень дохідності та надійності вкладень капіталу.
Головними чинниками фінансової стабільності можна вважати дотримання платіжної дисципліни з
боку споживачів послуг, адекватне планування інвестицій у майно товариства, створення резервів під
непрогнозовані поламки обладнання чи терміновий ремонт будівель/комунікацій.
Управлінським персоналом в 2020 році запропонована Стратегія середньо- та довгострокового
розвитку Підприємства на період до 2022 року, основними засадами якої є: прийняти рішення, щодо
розбудови існуючого орендного бізнесу із нарощуванням його капіталізації. Залучення нових орендарів та
утримання існуючих шляхом утримання високого рівня якості послуг, підвищення енергоефективності
об’єктів нерухомості для зниження витрат, можливе розширення орендних площ (ремонт і переоздоблення
частин існуючого майнового комплексу).
Також в подальшому Підприємство має в планах збільшити дохідність за рахунок надання різного
роду послуг, що не суперечать КВЕДам, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9.

ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ

Товариство не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти»
оскільки є товариством, інструменти власного капіталу Товариства не обертаються на відкритому ринку.
Також Товариство не планує випуск фінансових інструментів на відкритий ринок.
Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.

10.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

30 березня 2020 року акціонером Товариства прийнято рішення про виплату дивідендів за 2019 рік в
сумі 43 400 тис. грн.
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l-la norarxl'2020 poril,uoerii xopouaeipvc 2019 poxi, (SARS-CoV-2, a5o 2019-nCoV). rxrai.r y'rrepue 6vs
ireurHrbixoeaHHi.i e nr. Yxauu, KHraii 1, rpy,rrru 2019 pox1,, rrorlHl)HBCr ceiroNr. ll 6epe:rur 2020 p c.r ;rinrxe
nouHperrHfl 3axBopKlBaHHr{ BH3HaHo BOO3 naH;fel,ricro.

laroi(H. srci elKuBi]rcrs 6ala'ro xpaitr l(,rr crl)H\rvBalrFrfl rrourHlleHus COVID-19. npH:tsor1qrr,,ro'lralrHH\
HerarHBHHx Hac,rigniu'fa.qnfl 6ar-arr,ox rcor'rrauiir i3ae,Iarclls icrr,ruot-o BnnHB) Har csiroai ifiuaHcoei pHHKr.r.
Csiroea ercoutlltixa ailpearr eala Hll 3HH7r(eturri [onHTv B :]B'83K\/ 3 cnil-laxo\,r uor]oro xoptruaeiplc\' 3HH;KennrrNr
uiH t'la uacpry'ecix ocHoeHux NlapoK. Kpiur roro..qeqKHNr rra(rroeurr rtorrnasinnr JoBe.'toob cKopornTrd suilodv'r'ox
npo;1r.'xqiivepe::5urxH. Ha noqarxr,6epe:rrr 2020 pox1, nalirrrur itxuiir cnocrepiratrocr, rra (toHgoeux pt4HKax He
,rruue A:ir. a,re ii CillA, €iaporH 'ra Aecrpa,rii.
Ha rtovarxl,6epe'JHs 2020 poxl,cril,ro BiJoNrrr nl)o ncpuloro \Bopolo s Vxpaiiri. ll Sepe.;Hr 2020 portl'
I{a6irrer MiHicrpre 3anpoBarHB cveopnii Kaparn'}..rHHHr.i pe;xurur n Vxpai'rri. srai.r ue:a6apo\{ npo,lou)xeno;to 2.:1
xBiruq 2020 poxl i enegeuo pe;,r{HNl rrail3au.raiiuoi cHlvarlii.
Kypc rpr.rerri noqas 3nr.r)KyBarncr 10 Sepe:H, Ha lJri peKopAH()ro nagirrru ceiroeHx uiu Ha Ha(lr'1', a'faKolri
natrixn ua (torrgoeux puHKax qepe3 naH.qer,rircr xo;rouaeipvcuoi iurpexrqii'. Biil no.larxv poxl-,oQiLliilHuir xypc rPreHi
jlo ;1o-rapa otl\/cl'uBCfl npuS:rr:uo ua I 5 %.
,laxtluor'l Yrcpaiutr <<l Ipo elteceHuq ;rtitr -to Jr: Hriu.\ 3Ar\r)rrrl-laBrrrrr lxris Vr.pai uu. cnllrN,roBaHHx rra
tilrig11gt1g1111fl .lo-fath-r\Blt\ e,,ttilt.tsuHr Iil cli()Hr)\tirlHH\ tltPirtttiti \ tB'H it\\ : fl()tlltil)eHHff\t li()l)()HaBil)_\cil(,.|'
rropoStt (COVID-19)> -Nl 5,,10-lX eir 17.0i.2020 pors'" nelrerflaueHa nro;r<jrusic'r'r, rr \ror'reHr'),tscrilHoBrenr]r:r
Kallarrrr.rH\r i;1o iroro 3aBepueHHrr s vcraHoBJ.reHor\r\,3nKoHoN{ noprrrKV r.rar.inraq nro;re 5\'rn:leirsuerrHr.i ui;1 rr,tra.l'r.r
3a Koprlc r'\'Bauufl NlailuoN.r.

C)c'rauHq Floll\,ra cilllHLrllrrH-[a vKJraxer{H,{ I.oilarxoBn\ vr-or rrpo 3r{H)rrerrHq opcHiTHHx ct.aBoK.r.a Bilpr()eri
tl6cryl'oBteaHHrt. ILlo Nloitie cyrr€Bo un-:uJH\/r'u ua (tirraHcoei noKagrl.txr.l -[-oeapnclea g 2020 poui. C]ra6i-.ritaUir

c1r-r'r:uicru Blt.ttlB)'COVID-19 Ha onepauiiiul'itix:ri,Hicru -['onapHcrBa HCNro)K"rr]lto locroBipHo ortirrnln. 5o po';rri1r
Bn.lHB\ ?ll. lC)KHlr' ei:r1luull. lr)e li lA il()tuHl)eililr{ Btr.tHB\ aiPrCl uil ceiroRr ra lxplriue uK) eK()rro\tir\_\.
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uro ril51'.rHcr rvti;rt ilaloro cK,ra.qalrrrr 6a-,rauc1 i 1a'roro 3rn-BL.p-l)[icrlrrr (riHaHcoeoi:ei-rHoeri.
3l rp)/,qHrr 2019 pox,r,.
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