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в тис. грн., якщо не зазначено інше

1. Загальна інформація
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «Ольвія» (БК "Ольвія" або "Компанія") було
засноване 14 травня 2003 року згідно з чинним законодавством України.
Основною діяльністю Компанії є будівництво житлових і нежитлових будівель, а також Будівництво інших
інженерних споруд, розробка та знос будівель, підготовчі роботи на будмайданчиках.
.Діяльність Компанії здійснюється в одному операційному сегменті.
Юридична адреса Компанії: 49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Соборний район, вул. Лабораторна б.45.

2. Основи підготовки фінансової звітності
Заява про відповідність
Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") у
редакції, затвердженій Радою (Комітетом) із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) у перекладі,
затвердженому Міністерства фінансів України.
З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, згідно з вимогами
українського законодавства компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73.
Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю.
У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період.
Функціональна валюта та валюта звітності
Фінансова звітність представлена в Українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Уся фінансова
інформація, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше.
Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку
відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і
зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє
на звітну дату. Усі курсові різниці відображаються у Звіті про сукупний дохід за період.
Операційне середовище, ризики та економічні умови в Україні
Свою діяльність Компанія здійснює в Україні. На дату затвердження фінансової звітності українська економіка
знаходиться під впливом як зовніш світових, так і внутрішніх факторів.
Наприкінці 2019 року розпочалася епідемія коронавірусу Covid-19, яка спочатку вразила Китай, а на початку 2020
року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу.
Після стрімкого обвалу у другому кварталі 2020 року, спричиненого карантином, економіка швидко відновилася вже
в наступному кварталі, перевершивши очікування за більшістю прогнозів. Однак подальше зростання
загальмувалося восени із другою хвилею коронавірусної пандемії та посиленням карантинних заходів як в Україні,
так і в інших європейських країнах. Водночас позитивні новини щодо вакцин дають надію, що в наступному році
нових хвиль поширення хвороби та жорстких обмежень можна буде уникнути й економіка отримає новий імпульс
для повернення на допандемічний рівень.
За підсумками 2020 року Україна, як наслідок має 6,0% падіння ВВП (порівняно із зростанням на 3.2% в 2019 році).
Національний банк України (далі – НБУ) досяг цілі щодо стримування інфляції, яка 2020 року клала 5,0% (порівняно
з 4,1% у 2019 році). За прогнозами НБУ, в подальшому інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону,
розвиток економіки прискорюватиметься, а платіжний баланс буде в межах до 4%. Крім того, монетарна політика
має всі підстави зберегти тренд на пом’якшення, на кінець 2020 року облікова ставка становить 6% і прогнозується
на такому ж рівні на 2021 рік. Водночас, планується продовження валютної лібералізації в тому числі зняття
обмеження на купівлю валюти.
Попередні очікування щодо отримання другого траншу МВФ не раніше 2021 року підтвердилися. До низки
проблемних питань (незалежність центрального банку, бюджет на 2021 р., зарплати в державному секторі)
додалися нещодавні рішення Конституційного суду щодо скасування кримінальної відповідальності за
недостовірне декларування та діяльності антикорупційних органів. Уряд докладає зусилля в розв'язанні цих питань
і зберігає налаштованість на активну співпрацю із західними партнерами. Отримання нового траншу від МВФ та
пов'язане офіційне фінансування має важливе значення враховуючи значні обсяги погашень зовнішніх боргів у
2021 році.
Зовнішньоекономічна стійкість надає підтримку обмінному курсу. У вересні-листопаді зовнішні фактори були
сприятливими для української економіки та її валюти. Зокрема ціни на основні експортні товари (сталь, залізну
руду, зерно, олію) залишалися на високому рівні або навіть зростали, а новини щодо вакцин згенерували
повернення апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються. На додаток, внутрішній попит залишався загалом
слабким і зберігалися обмеження на туризм. У результаті поточний рахунок у 2020 р. буде зі значним профіцитом
- близько 4% ВВП. Наступного року за умови відновлення внутрішнього попиту, зокрема на закордонні подорожі,
та зростання цін на імпортовані газ, нафту та нафтопродукти ми очікуємо повернення до незначного дефіциту
(трохи більше 1% ВВП). Однак припливу капіталу буде цілком достатньо не тільки для фінансування дефіциту
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поточного рахунку, але й подальшого накопичення резервів - до $31 млрд на кінець 2021 р. За таких умов обмінний
курс гривні може зміцниться до 27-27.5 грн/дол у середині 2021 р. та закінчить рік у діапазоні 27.5-28 грн/дол.
Що стосується можливих ризиків для економіки України, а, отже, і для компанії, то це можливі глобальні економічні
потрясіння, пов’язані з короновірусом, невиконання Україною зобов’язань щодо погашення значної суми
державного боргу, невизначеність у завершенні конфлікту на Донбасі, розчарування і падіння довіри населення до
гілок влади.
Припущення про безперервність діяльності Компанії
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає
реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної діяльності.
При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та такі, що можливо оцінити, результати впливу
зазначених факторів на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді.
Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки
вони можуть мати на фінансовий стан Компанії в майбутньому. Керівництво вважає, що здійснює всі заходи,
необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Компанії. Дана фінансова звітність не включає
коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо
вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

3. Основні положення облікової політики
Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до усіх періодів, поданих у цій фінансовій
звітності.

3.1.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи визнаються активом, якщо є ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від
використання активів та собівартість активу можна достовірно оцінити.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю (собівартістю),
коли вони стають придатними для використання у визначений спосіб.
Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за собівартістю за мінусом накопиченої
амортизації і накопиченого збитку від знецінення.
Нематеріальні активи Компанії, в основному, містять ліцензії на програмне забезпечення. Придбані ліцензії на
програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання і впровадження цього
програмного забезпечення.
Для амортизації нематеріальних активів застосовується метод прямолінійного нарахування амортизації протягом
терміну корисного використання. Термін корисної експлуатації нематеріальних активів не перевищує 10 років,
ліцензії протягом терміну дії.

3.2.

Основні засоби

Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за собівартістю. Собівартість - це сума сплачених
грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість іншого переданого за нього відшкодування, на
момент придбання або спорудження активу. Структура собівартості основних засобів визначається способом
придбання об'єкта. Вартість активів, створених своїми силами, включає собівартість матеріалів, прямі витрати на
оплату праці і відповідну частину виробничих накладних витрат.
Після первісного визнання об'єкти основних засобів обліковуються за історичною вартістю, за вирахуванням
накопичених амортизації та знецінення. Амортизація активів починається з моменту, коли активи готові до
використання за призначенням і нараховується за лінійним методом протягом очікуваних термінів корисної служби
відповідних активів.
Термін корисної служби (роки)
Будівлі та споруди
10-12
Машини та обладнання
2-15
Транспортні засоби
5-10
Інструменти, обладнання та інвентар
2-10
Інші основні засоби
4-12
При виконанні основних технічних оглядів витрати на здійснення ремонту збільшують первісну вартість об'єкта
основних засобів, якщо задовольняються критерії визнання:
-існує ймовірність того, що Компанія отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;
-собівартість даного об'єкта може бути надійно оцінена.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.
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Компанія капіталізує витрати за позиками, які мають безпосереднє відношення до придбання, будівництва або
виробництва кваліфікованих активів, як частина вартості даного активу. Інші витрати на позики визнаються як
витрати в момент їх виникнення.
Основний засіб знімається з обліку в разі його вибуття або в разі, якщо від його подальшого використання не
очікується отримання економічних вигод. Прибуток або збиток від продажу цього активу (розраховується як різниця
між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включається до Звіту про сукупний дохід
за період, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного фінансового року і коригуються, якщо є потреба.
Капітальні інвестиції включають витрати на будівництво і реконструкцію основних засобів. Капітальні інвестиції на
дату складання фінансової звітності відображаються по собівартості за вирахуванням будь-яких накопичених
збитків від зменшення корисності. Капітальні інвестиції не амортизуються, поки актив не буде готовий до
використання.

3.3.

Інвестиційна нерухомість

Об’єкт визнається інвестиційною нерухомістю, якщо знаходиться у підприємства на правах власності або
фінансового лізингу та використовується для отримання інвестиційних доходів у вигляді орендних платежів
Первісне визнання об'єктів інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Собівартість - це сума
сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість іншої переданого за нього відшкодування,
на момент придбання або спорудження активу. Структура собівартості інвестиційної нерухомості визначається
способом придбання об'єкта. Вартість активів, створених своїми силами, включає собівартість матеріалів, прямі
витрати на оплату праці.
Компанія обрала модель собівартості відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби» для подальшого визнання
інвестиційної нерухомості. Витрати на поліпшення та модернізацію актива збільшують його первісну вартість.
Нарахування амортизації об’єкта інвестиційного майна здійснюється прямолінійним методом протягом строку
його корисного використання.

3.4.

Зменшення корисності нефінансових активів

Одиницею, яка генерує грошові кошти є вся сукупність всіх активів Компанії. На кожну звітну дату Компанія
визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно
виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування
активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це більша з наступних величин: справедливої вартості активу або
підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і вартості використання активу.
Сума очікуваного відшкодування визначається для окремого активу, за винятком активів, які не генерують
надходження грошових коштів, які, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими активами або
групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування, актив
вважається таким, корисність якого зменшилася і списується до вартості відшкодування. Під час оцінки вартості
використання, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає
поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, притаманні активу. Збитки від зменшення корисності
визнаються у звіті про фінансові результати за період в складі тих категорій витрат, які відповідають функції активу,
корисність якого зменшилася.
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності
більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума відшкодування. Раніше визнані
збитки від зменшення корисності відновлюються тільки у тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка
використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від
зменшення корисності. У зазначеному випадку балансова вартість активу підвищується до суми очікуваного
відшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), за якою
цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності.
Сторнування вартості визнається у звіті про фінансові результати за період. Після такої зміни вартості майбутні
амортизаційні відрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартість активу,
за вирахуванням залишкової вартості, на систематичній основі протягом строку корисної служби.

3.5.

Фінансові інструменти

Класифікація фінансових активів
В момент початкового визнання фінансових інструментів Компанія здійснює їх класифікацію та визначає модель
подальшої оцінки.
Боргові фінансові активи Компанія класифікує, виходячи з бізнес-моделі, яку вона використовує для управління
цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором, що ініціює фінансовий інструмент.
Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями:


фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (AC);



фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому
сукупному доході (FVOCI);
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фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку
або збитку (FVTPL).

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає обом
нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку:


він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання передбачених
договором грошових потоків, і



його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які являють собою
виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену частину основної суми.

При первісному визнанні інструментів капіталу, які не призначені для торгівлі, Компанія може безповоротно вибрати
відображати подальші зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході, тобто віднести такі інструменти до
категорії оцінки за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході
(FVOCI). Цей вибір робиться окремо для кожного фінансового інструмента.
Всі фінансові активи, які не відповідають критеріям для їх оцінки за амортизованою вартістю або за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.
Компанія проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні портфеля фінансових
інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і надання інформації
управлінському персоналу.
При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної суми і процентів на
непогашену частину основної суми («критерій SPPI»), Компанія аналізує договірні умови фінансового інструмента,
а саме - чи містить фінансовий актив яку-небудь договірну умову, яка може змінити терміни або суму передбачених
договором грошових потоків так, що фінансовий актив не буде відповідати аналізованій вимозі.
Рекласифікація фінансових активів здійснюється перспективно виключно у випадку зміни бізнес-моделі, в рамках
якої вони утримуються.
Класифікація фінансових зобов'язань
Фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, за виключенням:
1.

фінансових зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки;

2.

фінансових зобов’язань, які виникають у разі, коли передавання фінансового активу не відповідає умовам
припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участі;

3.

договорів фінансової гарантії, авалю, поруки;

4.

зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової;

Фінансові зобов’язання та інструменти капіталу, а також фінансові активи, які на вибір Компанії при початковому
визнанні були класифіковані до моделі обліку за справедливою вартістю через прибутки/збитки не підлягають
рекласифікації.
Первісне визнання та подальша оцінка фінансових інструментів
Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки
при первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю без урахування витрат на операції. Витрати
на операції з придбання таких фінансових інструментів відображаються за рахунками витрат на дату їх здійснення.
Усі інші фінансові інструменти під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю, до якої
додаються витрати на операції. Витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо пов'язані з визнанням
фінансового інструменту, відображаються на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.
До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам
регулювання, фондовим біржам, податки та держмита тощо.
Витрати на операцію та комісійні доходи, що є невід’ємною частиною дохідності фінансового інструменту,
визнаються в складі фінансового інструменту і враховуються при розрахунку ефективної відсоткової ставки за
таким фінансовим інструментом.
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції – це сума
відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передання обіцяних товарів або послуг покупцю,
виключаючи суми, отримані від імені третіх сторін, якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить
значного компоненту фінансування (коли встановлені угодою дати платежів надають покупцю чи продавцю суттєві
вигоди від реалізації продукції).
За борговим фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому
сукупному доході, прибутки або збитки визнаються у складі іншого сукупного доходу до дати припинення його
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визнання або рекласифікації, за виключенням процентних доходів, нарахованих за методом ефективної відсоткової
ставки, прибутків або збитків від його знецінення та прибутків або збитків від зміни офіційного курсу гривні до
іноземних валют. Визнання оціночного резерву за таким активом не змінює величину його справедливої вартості.
Переоцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у іншому
сукупному доході, здійснюється після нарахування процентів та амортизації дисконту/премії, формування
оціночного резерву за кредитними ризиками.
В момент припинення визнання фінансового активу, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням
переоцінки в іншому сукупному доході, накопичена сума переоцінки рекласифікується з іншого сукупного доходу в
прибутки або збитки.
Фінансові гарантії та зобов’язання з кредитування за ставкою нижче ринкової під час первісного визнання
оцінюються за справедливою вартістю.
В подальшому зобов’язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фінансові гарантії оцінюються за
найбільшою з двох таких величин - сумою оціночного резерву під очікувані кредитні збитки та сумою справедливої
вартості фінансового зобов’язання за мінусом амортизації накопиченого доходу згідно з принципами його визнання.
Зменшення корисності
Модель зменшення корисності застосовується до фінансових інструментів, які не оцінюються за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:


фінансові активи, що є борговими інструментами;



дебіторська заборгованість за договорами оренди;



зобов'язання з надання позик і зобов'язання за договорами фінансової гарантії.

За інвестиціями в інструменти капіталу збиток від зменшення корисності не визнається.
Резерви під очікувані кредитні збитки повинні визнаватися в сумі, що дорівнює або очікуваним кредитним збиткам
за 12 місяців, або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента.
Компанія застосовує спрощений підхід та визнає резерви під очікувані кредитні збитки за дебіторською
заборгованістю, договірними активами та дебіторською заборгованістю за договорами оренди в сумі, що дорівнює
очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента, не залежно від наявності суттєвого компонента
фінансування.
Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає різницю між контрактними грошовими потоками відповідно до умов
договору та всіх грошових потоків, що Компанія очікує отримати. Потім збиток дисконтується з наближенням до
первісної ефективної процентної ставки активу.
Компанія розділила фінансові активи на основі загальних характеристик кредитного ризику, таких як: тип
фінансового інструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емітента, дати первісного визнання
фінансового активу, та застосувала до них історичний відсоток кредитних збитків, що базується на досвіді Компанії
щодо виникнення таких збитків, скоригованого на специфічні фактори для боржників та загальних економічних
умов.
Списання
Списання валової балансової вартості фінансового інструменту за рахунок сформованого резерву відбувається
після визнання його безнадійним, наявності сформованого резерву під очікувані кредитні збитки, та одночасного
виконання інших передумов, визначених вимогами чинного законодавства України та внутрішніх нормативних
документів Компанії.
Припинення визнання і модифікація договору
Припинення визнання фінансових активів відбувається якщо:


строк дії прав на грошові потоки, що визначені умовами договору фінансового активу, закінчується;



передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення;



списання фінансового активу за рахунок резерву.

Контроль за переданим активом відсутній, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну змогу його
продати непов'язаній третій стороні та може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без необхідності
встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.
Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, визнання такого активу припиняється, інакше, у разі
збереження контролю за фінансовим активом, продовжується його визнання у межах подальшої участі в ньому.
Різниця між балансовою вартістю фінансового активу, визначеною на дату припинення визнання, та сумою
отриманої компенсації (в тому числі величину отриманого нового активу за вирахуванням величини прийнятого
зобов’язання), відображається як доходи або витрати від припинення визнання.
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Фінансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання погашено, анульовано
або строк його виконання закінчився.
Будь-які витрати або винагороди є доходами/витратами від припинення визнання, якщо обмін борговими
фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за фінансовим зобов'язанням відображається в бухгалтерському
обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.
Різниця між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового зобов’язання (або частини
фінансового зобов’язання) та сумою сплаченої компенсації є доходами/витратами від припинення визнання.

3.6.

Оцінка справедливої вартості

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності,
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії справедливої вартості на основі вихідних даних найнижчого рівня,
які є суттєвими для оцінки справедливої вартості в цілому:
• Рівень 1 – Ціни котирування (не скориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання
• Рівень 2 – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
найнижчого рівня ієрархії, можна спостерігати прямо або опосередковано;
• Рівень 3 – Моделі оцінки, в яких суттєвих для оцінки справедливої вартості вихідних даних, що відносяться до
найнижчого рівня ієрархії, немає у відкритому доступі.
У випадку активів і зобов'язань, які переоцінюються у фінансовій звітності на періодичній основі, Компанія визначає
необхідність їх переведення між рівнями ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних
найнижчого рівня, які є суттєвими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду.
На кожну звітну дату керівництво компанії аналізує зміни вартості активів і зобов'язань, які необхідно повторно
проаналізувати і повторно оцінити відповідно до облікової політикою. У рамках такого аналізу керівництво
перевіряє основні вихідні дані, які застосовувалися під час останньої оцінки, шляхом порівняння інформації,
використовуваної при оцінці, з договорами та іншими доречними документами.
Керівництво порівнюють зміни справедливої вартості кожного активу і зобов'язання з відповідними зовнішніми
джерелами з метою визначення обґрунтованості змін.
Для цілей розкриття інформації про справедливу вартість Компанія класифікувала активи та зобов'язання на основі
їх характеру, притаманним їм характеристикам і ризикам, а також застосованого рівня в ієрархії справедливої
вартості, як зазначено вище.

3.7.

Операції в іноземних валютах

Українська гривня є функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності. Операції у валютах,
відмінних від української гривні, спочатку відображаються за курсами обміну, що переважає на дати здійснення
операцій. Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в таких валютах, перераховуються в гривні за курсами
обміну, чинними на звітну дату. Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються у звіті про сукупний
дохід. Немонетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображені у звітності за
первісною вартістю, перераховуються в гривні за курсом обміну на дату здійснення операції.
Курси обміну гривні відносно основних валют, які застосовувалися при підготовці фінансової звітності станом на
31грудня 2020 та 31 грудня 2019 років, представлені таким чином:

31.12.2020
28.2746
34.7396

Долар США
Євро

3.8.

31.12.2019
23.6862
26.422

Поточна / довгострокова класифікація

Актив (зобов’язання) класифікується як поточний (оборотний), якщо планується його реалізація (погашення), або
якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов’язання)
класифікують як довгострокові. Фінансові інструменти класифікують виходячи з очікуваного строку їхнього
корисного використання. Відстрочені податкові активи (зобов’язання) класифікуються як довгострокові.

3.9.

Гроші та їх еквіваленти

До грошей та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які
характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

3.10. Запаси
Запаси оцінюються за найменшим із двох показників: собівартості або чистої вартістю реалізації. Оцінка запасів
при вибутті здійснюється з використанням методу «FIFO». Запаси періодично переглядаються, сума, на яку
первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації (уцінка запасів), та вартість повністю втрачених
(зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду.

13

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОЛЬВІЯ"
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
в тис. грн., якщо не зазначено інше

3.11. Аванси видані
Аванси видані відображаються по фактичній собівартості. Сума авансів на придбання активу включається до його
балансової вартості при отриманні Компанією контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що
майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані Компанією. Інші аванси списуються за рахунок
прибутків та збитків при отриманні товарів або послуг, що відносяться до них. За наявності ознак того, що активи,
товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню,
а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до
довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше,
або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних
активів.

3.12. Зареєстрований (пайовий) капітал
Згідно із законодавством України, учасник товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) може в
односторонньому порядку вилучити свою частку в чистих активах товариства. В такому випадку товариство
зобов'язане виплатити частку учаснику в чистих активах товариства, визначену згідно з українськими
нормативними вимогами. На момент вилучення частка учасника в чистих активах, визначена згідно з українськими
нормативними вимогами, може не відповідати частці, визначеній згідно з МСФЗ.
У відповідності зі змістом договору і визначенням фінансового зобов'язання чисті активи таких товариств
задовольняють вимогам визначення фінансового зобов'язання. При підготовці даної фінансової звітності
керівництво Компанії скористалося винятком до визначення фінансового зобов'язання, передбаченого в пунктах
16А і 16В МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», оскільки вважає, що даний інструмент має всі
характеристики і задовольняє всім умовам, передбаченим зазначеними пунктами.
У даній фінансовій звітності внески учасників, інші внески в капітал і накопичений нерозподілений прибуток, який
належить учасникам, були класифіковані як інструменти з правом дострокового погашення і представлені у
фінансовій звітності як інструменти капіталу, згідно виключенню з визначення фінансових зобов'язань,
передбачених МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання ».

3.13. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Нерозподілений прибуток включає суми накопичених прибутків та збитків за весь період діяльності.

3.14. Дивіденди
Дивіденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. У разі виплати остаточних
дивідендів, їхнє визнання здійснюється у момент затвердження учасниками товариства на загальних зборах.

3.15. Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, за якою роботодавець повинен здійснювати на користь своїх
працівників відрахування до Державного пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску, розрахованого як
процентна частка від загальної суми заробітної плати. Ця пенсійна програма є програмою з визначеним внеском.
Зазначені суми визнаються витратами в періоді їх нарахування.

3.16. Оренда
Компанія уклала договори оренди офісної будівлі та складського приміщення, де виступає як орендар. Строк
оренди за цими угодами становить до 10 років.
Договір є орендним чи містить оренду, якщо він передає право контролювати користування ідентифікованим
активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.
Для договору, який є, або містить оренду, кожний компонент оренди в договорі обліковується як оренда окремо від
компонентів що не пов’язані з орендою цього договору, окрім випадків, коли застосовується описаний нижче
практичний прийом.
Компанія не застосовує вимоги МСФЗ 16 «Оренда» до:
a) короткострокової оренди (на строк до 12 місяців); та
б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартість нового активу становить менше 150 тис. грн.).
визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Первісна оцінка активу з права користування
На дату початку оренди Компанія оцінює актив з права користування за собівартістю.
Первісна оцінка орендного зобов’язання
На дату початку оренди Компанія оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не
сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо
таку ставку можна легко визначити.
Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових запозичень Компанії.
Подальша оцінка активу з права користування
Після дати початку оренди орендар оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості:
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a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення
корисності; та
б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання.
Амортизація нараховується із застосуванням вимог МСБО 16 Основні засоби.
Подальша оцінка орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:
а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням;
б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та
в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди, або
з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.
Після дати початку оренди орендар визнає витрати у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці витрати
включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти:
а) проценти за орендним зобов’язанням; та
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому сталася подія
чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.
Переоцінка орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з права
користування. Однак якщо балансова вартість активу з права користування зменшилася до нуля і відбувається
подальше зменшення оцінки орендного зобов’язання, то орендар визнає будь-яку решту суми переоцінки у
прибутку або збитку.

3.17. Потенційні зобов'язання
Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність
того, що для погашення зобов'язання потрібне вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і при цьому
сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які представляють собою економічні вигоди, є
малоймовірною.

3.18. Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке виникло у
результаті минулої події, є значна ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібний відтік
економічних вигод, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов'язання. Якщо Компанія припускає
отримати відшкодування деякої частини або всіх резервів, наприклад, за договором страхування, відшкодування
визнається як окремий актив, але тільки у тому разі, якщо отримання відшкодування не підлягає сумніву. Витрата,
що відноситься до резерву, відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки за період за вирахуванням
відшкодування. Якщо вплив тимчасової вартості грошей істотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до
оподаткування, яка відображає, коли це може бути застосовано, ризики, характерні для конкретного зобов'язання.
Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом визнається як витрати на фінансування.

3.19. Податок на прибуток
Поточний податок
Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, передбачуваною
до отримання як відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та
податкове законодавство, які застосовуються для розрахунку цієї суми, – це ставки і закони, прийняті або практично
прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усіма тимчасовими
різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та вартістю,
що приймається до уваги у податковому обліку.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за усіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім випадків,
коли:
• відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первинного визнання гудвілу або активу, або
зобов'язання у господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і яке на момент здійснення операції не
впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподаткований прибуток або збиток; і
• щодо оподатковуваних тимчасових різниць, які пов’язані з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства,
та з часткою у спільних підприємствах, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі
сторнування тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова різниця не буде сторнована в
недалекому майбутньому.
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Відстрочені податкові активи визнаються за усіма оподатковуваними тимчасовими різницями і перенесенням на
наступні періоди невикористаного податкового кредиту та податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання
неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову різницю, а також використовувати
податкові кредити і податкові збитки, перенесені на наступні періоди, крім випадків, коли:
• відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає у результаті первісного визнання
активу або зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення
операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток;
• щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою
участі у спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування
тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отриманий оподатковуваний прибуток, у відношенні якого
можна застосувати тимчасову різницю.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату складання звіту про фінансовий
стан і зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який
дозволив би реалізувати частину або усю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше
відстрочені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про фінансовий стан і визнаються тоді, коли
виникає ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати
відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при
реалізації активу або погашення зобов'язання, на підставі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату
звіту про фінансовий стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Відстрочений податок, який
належить до статей, визнаних не у складі прибутку чи збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку.
Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, які покладені в їхню основу, або у складі іншого
сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
підлягають взаємозаліку за наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи у рахунок
поточних податкових зобов'язань і якщо вони відносяться до податків на прибуток, накладених тим самим
податковим органом на той же суб'єкт господарювання.
При розрахунку сум відстрочених податкових активів і зобов'язань Компанія використовувала ставки податку, які,
як очікується, будуть діяти в період сторнування тимчасових різниць, які привели до виникнення відповідних
відстрочених податкових активів і зобов'язань.
Для розрахунку податку на прибуток та відстрочених податків застосовувалася ставка податку на прибуток 18%.

3.20. Дохід від договорів з клієнтами
Компанія визнає дохід, коли (або у міру того, як) вона задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи
обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує
контроль над таким активом. Компанія надає послуги будівництва та будівельно монтажних робіт, кожен етап яких,
підтверджується актом виконаних робіт після чого визнається дохід.
Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигід
від нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб’єктам господарювання керувати
використанням активу та отримувати вигоди від нього. Вигоди від активу – це потенційні грошові потоки
(надходження грошових коштів або економія грошових коштів, які вибувають), які можуть бути отримані
безпосередньо чи опосередковано.
Визнання доходу за договорами з клієнтами проходить за наступною моделлю із п’яти кроків:
•

крок 1: Ідентифікація договору;

•

крок 2: Ідентифікація зобов’язань, що підлягають виконанню в рамках договору;

•

крок 3: Визначення ціни операції;

•

крок 4: Розподіл ціни операції на зобов’язання, що підлягають виконанню;

•

крок 5: Визнання виручки.

Продажі товарів / надання послуг
Діяльність Компанії пов'язана з наданням послуг будівництва житлових і нежитлових будівель, а також будівництва
інших інженерних споруд, розробки та зносу будівель, підготовчих роботи на будмайданчиках а також реалізації
товарів. Дохід від договорів з клієнтами (покупцями) визнається, коли контроль над товарами або послугами
передається покупцеві і оцінюється в сумі, що відображає відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати
в обмін на такі товари або послуги.
Компанія прийшла до висновку, що, як правило, вона виступає в якості принципала в укладених нею договорах, які
передбачають отримання доходу, оскільки зазвичай контролює товари або послуги до їх передачі покупцеві.
Компанія розглядає, чи є під час продажі інші обіцянки, які є окремими зобов'язаннями щодо виконання, для яких
частина ціни транзакції повинна бути розподілена (наприклад, гарантії, бали лояльності клієнтів). При визначенні
ціни угоди на продаж, Компанія враховує наслідки змінної вартості, існування значних фінансових компонентів, не
грошові компенсації та винагороду, що підлягає сплаті клієнту (якщо така є).
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(і) Змінна компенсація
Якщо компенсація, обіцяна в договорі, включає змінну величину, Компанія оцінює суму компенсації, на яку суб’єкт
господарювання матиме право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг клієнтові.
Величина компенсації може змінюватися залежно від знижок, дисконтів, набраних балів, цінових поступок,
стимулів, бонусів за результатами роботи, штрафів або інших подібних чинників. Обіцяна компенсація також може
змінюватися, якщо право Компанія на компенсацію залежить від настання або ненастання певної майбутньої події.
Наприклад, величина компенсації буде змінною, якщо або продукт був проданий з правом повернення, або
фіксовану суму обіцяно як бонус за показники діяльності по досягненню певного рубежу.
Компанія включає в ціну операції частину або всю величину змінної компенсації лише якщо існує висока ймовірність
того, що коли невизначеність, пов'язана зі змінною компенсацією, буде в основному вирішена, істотного
сторнування суми визнаного кумулятивного доходу не відбудеться.
Права на повернення
Згідно законодавства, клієнт має право повернути товари протягом певного періоду. Компанія використовує метод
очікуваного значення для оцінки товарів, які не будуть повернуті, оскільки цей метод найкращим чином передбачає
суму змінної вартості, на яку Компанія буде мати право. Для товарів, які, як очікується, будуть повернуті, замість
доходу Компанія визнає зобов'язання щодо відшкодування. Право на повернення активу (і відповідне коригування
вартості продажів) також визнається за право відшкодувати товари від клієнта.
(іі) Істотний компонент фінансування
Компанія застосовує практичний прийом, який не передбачає обов’язкового коригування обіцяної суми компенсації
з метою урахування істотного компонента фінансування, якщо Компанія очікує, на момент укладення договору, що
період між часом, коли Компанія передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за
такий товар або послугу, становитиме не більше одного року.
Коригуючи обіцяну величину компенсації задля урахування істотного компонента фінансування, Компанія
користується ставкою дисконтування, яка застосовувалася б в окремій операції фінансування між суб’єктом
господарювання та його клієнтом на момент укладення договору. Ця ставка відображатиме кредитні
характеристики сторони, яка одержує фінансування за договором, а також будь-яку заставу або забезпечення,
надані клієнтом або Компанією, у тому числі активи, передані за договором.
Подання
Коли якась частина договору виконана, Компанія відображає договір у звіті про фінансовий стан як контрактний
актив або контрактне зобов'язання, залежно від співвідношення між виконанням Компанією свого зобов’язання за
договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Компанія відображає будь-які безумовні права на компенсацію окремо
як дебіторську заборгованість.
Якщо клієнт платить компенсацію або Компанія має право на суму компенсації, яка є безумовною (тобто є
дебіторською заборгованістю), Компанія, перш ніж передавати товар або послугу клієнтові, має відобразити договір
як контрактне зобов'язання, на дату здійснення оплати чи дату, коли оплата має бути здійснена (залежно від того,
яка дата раніше).
Якщо Компанія виконує передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до того, як
настане дата сплати такої компенсації, Компанія відображає договір в обліку як контрактний актив, за винятком
будь-яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. Контрактний актив – це право Компанія на компенсацію
в обмін на товари або послуги, які Компанія передала клієнтові.
Право на компенсацію є безумовним, якщо для того, щоб настала дата сплати такої компенсації, необхідний лише
плин часу. Компанія визнає дебіторську заборгованість, якщо вона має теперішнє право на сплату, навіть при тому,
що ця сума у майбутньому може підлягати поверненню. Компанія обліковує дебіторську заборгованість відповідно
до МСФЗ 9.

3.21. Фінансові доходи/витрати
Компанія визнає за фінансовими інструментами процентний дохід/витрати за ефективною ставкою відсотка
протягом періоду від дати їх початкового визнання до дати припинення визнання (продаж, погашення),
рекласифікації.
Коригування процентних доходів за фінансовим активом на третьому рівні кредитного ризику проводиться в
кореспонденції з рахунками, призначеними для обліку оціночних резервів під очікувані кредитні збитки.
Чисті фінансові витрати містять витрати на виплату процентів за отриманими кредитами і позиками, прибутки та
збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими
інструментами. Чисті фінансові доходи/витрати відображаються у звіті про сукупний дохід.

3.22. Події після звітної дати
Події, що відбулися після звітної дати і до дати затвердження фінансових звітів до випуску та які надають додаткову
інформацію щодо фінансової звітності Компанії, відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після
звітної дати і які не впливають на фінансову звітність Компанії на цю дату, розкриваються у примітках до фінансової
звітності, якщо такі події суттєві.
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4. Суттєві облікові оцінки та судження
Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва винесення суджень та визначення оціночних
значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображені у звітності суми доходів, витрат,
активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні
цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть зажадати в майбутньому істотних
коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.
Допущення і оцінні значення Компанії засновані на вихідних даних, які воно мала в своєму розпорядженні на момент
підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися
зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Компанії обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у
міру того, як вони відбуваються.
Знецінення основних засобів
Компанія оцінює на кожну звітну дату, чи є ознаки того, що актив може бути знецінений. Якщо такі ознаки існують,
Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активу. Для цього потрібно провести оцінку грошових потоків від
використання одиниці, що генерує грошові кошти, до якої належить цей актив. Одиниця, яка генерує грошові кошти
(ОГГК) - це найменша обумовлена група активів компанії, яка забезпечує надходження коштів, практично
незалежний від приток грошових коштів від інших активів (або груп активів) компанії. Визначення знецінення
основних засобів передбачає використання оцінок, які включають, але не обмежуються, причиною, термінами і
сумою знецінення. Знецінення ґрунтується на великій кількості факторів, таких як: зміни поточних умовах
конкуренції, очікування зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни майбутньої доступності
фінансування, технологічне відставання, припинення обслуговування, поточні витрати на заміну і інші зміни
обставин, які вказують на знецінення. Визначення суми очікуваного відшкодування грошової одиниці, що генерує
грошові кошти, передбачає використання оцінок керівництва. Методи, які використовуються для визначення
справедливої вартості використання, включають методи, засновані на дисконтованих грошових потоках, які
вимагають, щоб Компанія провела оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків від одиниці, що генерує грошові
кошти, а також вибрала відповідну ставку дисконтування для розрахунку приведеної вартості грошових потоків. У
процесі розрахунку ставки дисконтування Компанія використовує середньозважену вартість капіталу, скориговану
на валюту, в якій деноміновано майбутні грошові потоки, а також рівень бізнес-ризиків, оцінених для кожної групи
активів. Ці оцінки, в тому числі використані методології, можуть зробити істотний вплив на суму очікуваного
відшкодування та, в кінцевому підсумку, суму знецінення основних засобів.
Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів
Амортизація нематеріальних активів та знос основних засобів нараховуються протягом строку їх корисного
використання. Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив
приноситиме прибуток. Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої відповідності.
Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості
Компанія здійснює нарахування резервів під очікувані кредитні збитки з метою покриття потенційних збитків, що
виникають у разі нездатності покупця здійснити необхідні платежі. Компанія використовує матрицю резервів для
оцінки очікуваних кредитних збитків за торговельною дебіторською заборгованістю. При оцінці достатності резерву
щодо сумнівних боргах керівництво враховує поточні умови в економіці загалом, терміни виникнення дебіторської
заборгованості, досвід Компанії зі списання заборгованості, кредитоспроможність покупців і зміни умов оплати за
договорами. Зміни в економіці, галузевій ситуації або фінансовому стані окремих покупців можуть спричинити
коригування розміру резерву щодо сумнівних боргах, відображеного у фінансовій звітності. Оцінка резерву на
покриття збитків від знецінення базується на оцінці згідно моделі очікуваного кредитного збитку по фінансовим
активам.
Процентні ставки, які були застосовані до довгострокових зобов’язань
При відсутності аналогічних фінансових інструментів розрахунки справедливої вартості довгострокових
зобов’язань ґрунтувалися на професійних судженнях управлінського персонала. Грошові потоки, які є незначними
за вартістю не дисконтуються, оскільки вплив дисконтування є несуттєвим.
Судові розгляди
Відповідно до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки у разі існування поточного зобов'язання (юридичного чи того,
що випливає з практики), яке виникло у результаті минулої події; відтік економічних вигод, який буде потрібним для
погашення цього зобов'язання, є ймовірним, і отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання. У випадках, коли
ці вимоги не дотримуються, інформація про умовне зобов'язання може бути розкрита у примітках до фінансової
звітності. Реалізація будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита у
фінансовій звітності, може мати істотний вплив на фінансовий стан Компанії. Застосування цих принципів облікової
політики щодо судових справ вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її
контролем. Компанія переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям у судових розглядах на кожну звітну
дату, щоб оцінити потребу у резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих чинників, які беруться до уваги при
прийнятті рішення про формування резерву, – характер судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок і
потенційний рівень збитків у тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу,
(включаючи його перебіг після дати складання фінансової звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів,
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досвід, набутий у зв'язку з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має
намір відреагувати на судовий процес, вимогу чи оцінку.
Податки та інші обов'язкові платежі в бюджет
Щодо інтерпретації складного податкового законодавства, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів
отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі
наслідки перевірок, проведених податковими органами.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій є ймовірним
отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки.
Оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань
Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів і
зобов'язань проводилась на основі суджень керівництва Компанії, які базувалися на інформації, наданої
керівництвом на момент складання цієї фінансової звітності.

5. Нові стандарти та інтерпретації
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові стандарти
та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2020 року або після цієї дати. Нижче наведена
інформація щодо нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій, які Компанія вперше застосувала з 1 січня
2020 року:
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» щодо визначення суттєвості
Поправки уточнюють визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним для всіх стандартів. У
новому варіанті інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск, неправильне відображення або приховування її
іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань, вплинути на рішення основних
користувачів фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на основі даної фінансової звітності.
Поправка не вплинула на фінансову звітність Компанії.
Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку, рекомендації щодо
відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені визначення та рекомендації (зокрема, визначення
зобов’язання) і роз’яснення таких важливих питань, як функції управління, обачливість та невизначеність оцінки у
ході підготовки фінансової звітності. Зміни до концептуальної основи фінансової звітності не вплинули на фінансову
звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з
пандемією Covid-19». Дана поправка передбачає звільнення для орендарів від застосування вимог МСФЗ 16 в
частині обліку модифікацій договорів оренди в разі поступок з оренди, які виникають як прямий наслідок пандемії
Covid-19. Як спрощення практичного характеру орендар може прийняти рішення не аналізувати, чи є поступка з
оренди, надана орендодавцем у зв'язку з пандемією Covid-19, модифікацією договору оренди. Орендар, який
приймає таке рішення, повинен враховувати будь-яку зміну орендних платежів, обумовлених поступкою з оренди,
пов'язаної з пандемією Covid-19, аналогічно тому, як ця зміна відображалася б в обліку відповідно до МСФЗ 16,
якщо б вона не була модифікацією договору оренди. Дана поправка застосовується до річних звітних періодів, що
починаються 1 червня 2020 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Ця поправка не мала
впливу на фінансову звітність Компанії.
Застосування інших МСФЗ
Нижче перелічені поправки до МСФЗ, застосування яких не вплинуло на фінансову звітність Компанії:
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - Реформа базових процентних ставок
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МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були опубліковані, але не
набрали чинності.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних з класифікацією
зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2023
року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування. Поправки
можуть мати вплив на класифікацію зобов’язань у звіті про фінансовий стан Компанії.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» - «Обтяжливі договори - витрати
на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюється, які витрати організація
повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим. Поправки передбачають
застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо
пов'язані з договором на надання товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору,
так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не
пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають
відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність Компанії.
Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на окрему фінансову
звітність Компанії або на застосовні для неї:
МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або
після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та
спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи спільним
підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється
дострокове застосування перспективно.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні основи» - набувають чинності для
звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і застосовуються перспективно.
Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку використання за призначенням - набувають
чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і повинні застосовуватися
ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для використання на дату початку (або після
неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності періоду, в якому підприємство вперше застосовує дані
поправки.
Реформа базової процентної ставки - Етап 2 – поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 і МСФЗ 16
вступають в силу для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати, дострокове
застосування дозволяється.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2018 - 2020 років):
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - дочірня
організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності - дана поправка набирає чинності
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, допускається застосування до
цієї дати.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» в разі
припинення визнання фінансових зобов'язань - дана поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої вартості - дана
поправка застосовується перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату початку (або після неї) першого
річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї
дати.
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6. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена таким чином:
Офісне приміщення

31.12.2020
Первісна вартість:
На 1 січня
Надходження
Вибуття
На 31 грудня
Амортизація та знецінення:
На 1 січня
Амортизація за рік
Вибуття
На 31 грудня
Чиста балансова вартість:
На 1 січня
На 31 грудня

31.12.2019

12 731
-

12 731
(3 607)
(637)

12 731
12 731

(4 244)

(2 971)
(636)
(3 607)

9 124
8 487

9 760
9 124

Менеджмент Компанії вважає що справедлива вартість Інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2020 суттєво
не змінилась у порівнянні із справедливою вартістю Інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2019 року та
складає 20 754 тис. грн.. Справедлива вартість Інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2019 була оцінена
незалежною професійною компанією - оцінювачем ТОВ «Експерт+» (м. Київ, Україна), з використанням наступних
методичних підходів: ринкового та дохідного.

7. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
Ліцензії та програмне забезпечення

31.12.2020
Первісна вартість:
На 1 січня
Надходження
Вибуття
На 31 грудня
Амортизація та знецінення:
На 1 січня
Амортизація за рік
Вибуття
На 31 грудня
Чиста балансова вартість:
На 1 січня
На 31 грудня

3 459

3 459
(958)
(566)

31.12.2019

2 498
961
3 459

(1 524)

(427)
(531)
(958)

2 501
1 935

2 071
2 501

8. Незавершені капітальні інвестиції
Незавершені капітальні інвестиції станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
31.12.2020
На 1 січня
Надходження
Перекласифіковано до складу основних засобів
На 31 грудня

1 048
11 624
(12 385)
287

31.12.2019
3 362
39 521
(41 835)
1 048
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9. Основні засоби
Основні засоби станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
Будинки
та
споруди
На 31 грудня 2018 року (без
аудиту)

Машини та
обладнанн
я

Транспортн
і засоби

Інструмент
и, прилади,
інвентар

Інші
основні
засоби

Малоцінні
необоротні
матеріальн
і активи

Разом

276

19 196

20 405

21 234

5 791

3 811

70 713

69
345

12 621
(186)
31 631

14 809
(2 792)
32 422

7 505
(264)
28 475

3 363
9 154

(3 811)
-

38 367
(7 053)
102 027

Надходження

-

1 984

5 417

3 483

1 482

Вибуття

-

Надходження
Вибуття
На 31 грудня 2019 року

(10)

345

33 615

37 829

31 958

10 636

(43)
(25)
(68)

(9 041)
(2 619)
99
(11 561)

(11 144)
(4 347)
2 262
(13 229)

(13 744)
(3 726)
263
(17 207)

(1 257)
(752)
(2 009)

Амортизація за рік
Вибуття

(30)

(4 190)

(4 839)

(924)

На 31 грудня 2020 року

(98)

(15 751)

(5 179)
10
(18 398)

(22 046)

(2 933)

Чиста балансова вартість:
На 31 грудня 2018 року (без
аудиту)
На 31 грудня 2019 року

233
277

10 155
20 070

9 261
19 193

7 490
11 268

4 534
7 145

247

17 864

19 431

На 31 грудня 2020 року

Знос та знецінення:
На 31 грудня 2018 року (без
аудиту)
Амортизація за рік
Вибуття
На 31 грудня 2019 року

На 31 грудня 2020 року

12 366

(10)

9 912

114 383

(3 673)
3 673
-

(38 902)
(11 469)
6 297
(44 074)
(15 162)
10
(59 226)

138
-

7 703

31 811
57 953

-

55 157

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія використовує в своїй діяльності повністю зношенні основні засоби
первісною вартістю 18 999 тисяч гривень (31 грудня 2019 року – 18 911 тисяч гривень).
У звітному періоді у Компанії не було витрат на позики, що мають безпосереднє відношення до придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованих активів і, відповідно, витрати на позики не капіталізувались.

10. Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлена безвідсотковими
векселями зі строком погашення 31.12.2026 та довгостроковою дебіторською заборгованістю.
31.12.2020
Векселя отримані (строк погашення жовтень 2026)
Довгострокова дебіторська заборгованість (ПАТ АрселорМіталл
строк погашення грудень 2022)
Резерв очікуваних кредитних збитків
Балансова вартість

881

1 303

24 147
(159)
24 869

13 839
(11)
15 131

31.12.2020
Сальдо резерву на початок періоду
Очікувані кредитні збитки
Дохід від відновлення заборгованості
Використання резерву очікуваних кредитних збитків
Сальдо резерву на кінець періоду

31.12.2019

(11)
(148)
(159)

31.12.2019
(89)
78
(11)
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Компанія відображає данні векселя за амортизованою вартістю таким чином:
31.12.2020
Номінальна вартість
Дисконт
Балансова вартість

1 627
(746)
881

31.12.2019
4 627
(3 324)
1 303

11. Оренда
Зобов'язання з оренди - Компанія виступає як орендар
Компанія уклала ряд договорів оренди . Строк оренди за цими угодами становить до 10 років.
Зобов'язання Компанії за договорами оренди забезпечені правом власності орендодавця на орендовані активи. Як
правило, Компанія не має права передавати або здавати орендовані активи в суборенду.
У Компанії також є деякі договори оренди транспортних засобів з строком оренди менше 12 місяців та таких, що
мають низьку вартість. Відносно цих договорів Компанія застосовує звільнення від визнання, передбачені для
короткострокової оренди та оренди активів з низькою вартістю.
Нижче представлена балансова вартість визнаних активів (приміщень) в формі права користування та її зміни
протягом періоду:
31.12.2020
Балансова вартість на 1 січня
Приріст
Витрати на амортизацію
Балансова вартість на 31 грудня

2 802
645
(955)
2 492

31.12.2019
3 491
(689)
2 802

Нижче представлена балансова вартість зобов'язань з оренди (включених до складу процентних кредитів і позик)
і їх зміни протягом періоду:
31.12.2020
Балансова вартість на початок періоду
Приріст
Нарахування процентів
Платежі
Балансова вартість на 31 грудня

3 369
645
665
(1 582)
3 097
31.12.2020

Довгострокові
Короткострокові
Разом

2 158
939
3 097

31.12.2019
3 896
605
(1 132)
3 369
31.12.2019
2 733
636
3 369

Нижче представлені суми, визнані у складі прибутку або збитку:
31.12.2020
Витрати по амортизації активів у формі права власності
Процентні витрати по зобов'язанням з оренди
Витрати по короткостроковій оренді, що визнані у складі
адміністративних витрат
Разом

31.12.2019

955
665

689
605

42
1 662

1 294

Зобов'язання з операційної оренди - Компанія виступає як орендодавець
Мінімальна орендна плата до отримання у майбутніх періодах за договорами оренди станом на 31 грудня складає:
31.12.2020
Протягом одного року
Понад одного року, але не більше п‘яти років
Понад п‘ять років

1 147
-

31.12.2019
1 147
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Разом

1 147

1 147

12. Запаси
Запаси станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
31.12.2020
238 985
502
439
0
160 622
792
401 340

Сировина і матеріали
Запасні частини
Паливо
Інші матеріали
Незавершене виробництво
Товари
Разом

31.12.2019
69 224
310
134
16 000
17 764
103 432

13. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та Інша поточна заборгованість станом на 31
грудня 2020 та 2019 років представлена таким чином:
31.12.2020
Розрахунки за будівельні послуги
Розрахунки за товари
Резерв під очікувані кредитні збитки
Разом

266 514
40 948
(6 000)
301 462

31.12.2019
444 530
100 692
(4 045)
541 177

Практика укладених договорів на реалізацію продукції, товарів, робіт та послуг передбачає ту обставину що після
відвантаження (передачі) товару та послуг клієнту у Компанії віникає право на безумовну компенсацію, тобто для
отримання Компанією компенсації(оплати) за відвантажену продукцію, товари, роботи та послуги необхідний лише
плин часу. Оскільки у Компанії виникае теперішнє право на сплату, навіть при тому, що ця сума у майбутньому
може підлягати поверненню, суми очукуваної компенсації (оплати) не є контрактними активами, а визнаються
дебіторською заборгованістью.
Станом на 31.12.2020 року на дебіторську заборгованість номінальною вартістю 6 000 тис. гривень (на 31.12.2019
року – 4 045 тис. гривень) в повному обсязі було нараховано резерв під очікувані кредитні збитки. Зміни у резерві
на знецінення дебіторської заборгованості (резерві очікуваних кредитних збитків) наведені нижче:
31.12.2020

31.12.2019

Сальдо резерву на початок періоду
Очікувані кредитні збитки
Дохід від відновлення заборгованості
Використання резерву очікувані кредитні збитки

(4 045)
(1 955)
-

(26 229)
22 184
-

Сальдо резерву на кінець періоду

(6 000)

(4 045)

За строками винекнення дебіторська заборгованість представлена у такий спосіб:
31.12.2020

31.12.2019

До 30 днів
Від 31 до 60 днів
Від 61 до 180 днів
Від 181 до 360 днів
Понад 360 днів
Резерв під очікувані кредитні збитки

300 300
1 339
5 823
(6 000)

374 337
41 924
125 501
118
3 342
(4 045)

Разом

301 462

541 177
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31.12.2020
Загальна
вартість

Очікувані
кредитні
збитки

Коефіцієнт
очікуваних
кредитних
збитків

Із затримкою платежу до 30 днів
Із затримкою платежу до 31-60 днів
Із затримкою платежу до 61- 180 днів
Із затримкою платежу 181- 360 днів
Із затримкою платежу понад 360 днів

300 300
1 339
5 823

169
8
5 823

0,06%
0,60%
0,00%
0,00%
100,00%

Разом

307 462

6 000

1,95%

31.12.2019
Загальна
вартість

Очікувані
кредитні
збитки

Коефіцієнт
очікуваних
кредитних
збитків

Із затримкою платежу до 30 днів
Із затримкою платежу до 31-60 днів
Із затримкою платежу до 61- 180 днів
Із затримкою платежу 181- 360 днів
Із затримкою платежу понад 360 днів

374 337
41 924
125 501
118
3 342

303
62
334
4
3 342

0,08%
0,15%
0,27%
3,39%
100,00%

Разом

545 222

4 045

0,74%

14. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлена таким чином:
31.12.2020
Аванси по розрахункам за харчові продукти
Аванси за будматеріали
Аванси за металоконструкції
Аванси за обладнання
Аванси за будівельно-монтажні роботи
Разом

31.12.2019

92 099
28 240
4 227
2 867
4 967

114 849
32 239
25 323
585
1 943

132 400

174 939

15. Гроші та їх еквіваленти
Гроші та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
До грошових коштів та їх еквівалентів Компанія відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в банках та
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які
характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Щодо грошових коштів на звітні дати відсутні будь-які
обмеження або обтяження.
31.12.2020

31.12.2019

Рахунки в банках
Грошові кошти в касі

82 787
2

30 530
5

Разом

82 789

30 535

31.12.2020

31.12.2019

Грошові кошти в гривнях
Грошові кошти у євро
Грошові кошти у доларах США

44 158
21 622
17 007

9 826
13 757
6 947

Разом

82 787

30 530
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Грошові кошти на рахунках компанії у розрізі банків станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким
чином:
Банк
ПАТ АБ «Південний»
АТ «Укрексімбанк»

Рейтинг

31.12.2020

АА
АА
АА
ААА
ААА

АТ КБ «Приватбанк»
ПАТ АБ Укргазбанк
АТ «Укрсиббанк»
Разом

31.12.2019

42
67 635
1
15 098
11

16 743
13 711
49

82 787

30 530
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16. Інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2020 та 2019років Інші оборотні активи були представлені таким чином:
31.12.2020

31.12.2019

Розрахунки по ПДВ
Разом

742

5 198

742

5 198

17. Зареєстрований (пайовий) капітал
Статутний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені
таким чином:
Учасник

% володіння

31.12.2020

Беверлон Холдингс Лімітед Кіпр
ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс»
Глушенко В’ячеслав Іванович

68,95%
11,05%
20,00%

5 157
827
1 496

Разом

100,00%

7 480

% володіння
88,83%
11,05%
0,12%
7 480

31.12.2019
6 644
827
9
7 480

Фактичним кінцевим бенефіціарним власником Компанії є Кіптик Валерій Антонович

18. Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання
31.12.2020

31.12.2019

Займи отримані (прим.19)
Довгострокові зобов’язання з оренди

513 971
2 158

371 705
2 733

Разом

516 129

374 438

19. Кредити банків та займи
Кредити банків та займи станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
31.12.2020
Довгострокові займи
ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс»
Короткострокові кредити банків
АТ «Укрексімбанк»
Разом кредитів
Нараховані відсотки
Разом

31.12.2019

513 971

371 705

513 971
7 418

131 901
503 606
11 283

521 389

514 889
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Кредитор

Валюта

ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» UAH
АТ "Укрексімбанк"
UAH
Нараховані відсотки
UAH

Вид
займ
кредитна лінія

31.12.2020

%
15,00%
16,50%

Строк
31.03.22
02.07.21

Разом

31.12.2019

513 971
7 418

371 705
131 901
11 283

521 389

514 889

За одержаними кредитами заставою є договір поруки наданий ТОВ «ТК «Дніпровський»

20. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлені таким чином:
31.12.2020

31.12.2019

Кредиторська заборгованість за агентську винагороду
Кредиторська заборгованість за будівельні матеріали
Кредиторська заборгованість за будівельно монтажні послуги
Кредиторська заборгованість перед іншими постачальниками

170 647
81 955
64 123
67 677

142 955
122 962
56 469
8 132

Разом

384 402

330 518

21. Зобов'язання перед бюджетом
Зобов'язання перед бюджетом станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
31.12.2020
Податок на прибуток
ПДВ до сплати
Податок з доходу фізичних осіб до сплати
Інші
Разом

31.12.2019

658
385
866
97

1 206
1 144
426
66

2 006

2 842

22. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлена авансами отриманими Компанією за майбутні роботи та послуги.

23. Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлена заборгованістю Компанію перед підзвітними особами.

24. Інші поточні зобов’язання
Інші поточні зобов’язання станом на на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені таким чином:
31.12.2020

31.12.2019

Розрахунки з ПДВ
Інша кредиторська заборгованість

23 295
55

29 027
60

Разом

23 350

29 087

Розрахунки з ПДВ являють собою суми податкового кридиту з ПДВ, які були сформований щодо виданих авансів
постачальникам.
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25. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019, чистий доход включав:
31.12.2020

31.12.2019

Дохід від будівельно монтажних робіт
Дохід від реалізації товарів

1 053 560
33 705

1 391 927
454 239

Разом

1 087 265

1 846 166

26. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
включала:
31.12.2020

31.12.2019

Собівартість від будівельно монтажних робіт
Собівартість реалізації товарів

830 142
31 332

1 145 486
432 089

Разом

861 474

1 577 575

31.12.2020

31.12.2019

Заробітна плата та відповідні нарахування
Матеріальні затрати
Знос та амортизація
Послуги сторонніх організацій

53 397
594 890
10 548
202 639

39 934
1 340 044
10 153
187 444

Разом

861 474

1 577 575

27. Адміністративні витрати
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019, адміністративні витрати включали:
31.12.2020

31.12.2019

Заробітна плата та відповідні нарахування
Професійні послуги
Знос і амортизація
Матеріальні витрати
Послуги банків
Податки та збори
Інші адміністративні витрати

20 829
4 139
6 424
5 146
13 781
348
1 685

17 848
7 358
6 076
2 488
689
129
476

Разом

52 352

35 064

28. Витрати на збут
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019, витрати на збут включали:
31.12.2020
Комісійна винагорода
Агентська винагорода
Знос і амортизація
Інші витрати на збут
Разом

31.12.2019

267
157
929

6 630
60 922
146
618

1 353

68 316
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29. Інші операційні доходи (витрати)
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019, інші операційні доходи (витрати) включали:
31.12.2020
Зміна резерву під очікувані кредитні збитки
Доходи (Витрати) від операційних курсових різниць
Дохід від реалізації товарів, запасів

31.12.2019

Дохід від операційної оренди
Витрати по доставці та транспортуванні товарів
Інші витрати

(2 103)
(22 753)
275
(200)
(270)
1 788
(1094)
(170)

22 242
13 947
1 171
(1 071)
(200)
1 812
(11 839)
246

Разом

(24 527)

26 308

Нестачі і втрати від псування цінностей
Штрафи та пені

30. Фінансові витрати (доходи)
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019, фінансові доходи (витрати) включали:
31.12.2020

31.12.2019

Відсотки за банківськими кредитами
Відсотки отримані
Відсотки нараховані по довгостроковим зобов’язанням з оренди
Амортизація дисконту по довгостроковим зобов’язанням

119 680
(1 129)
665
15 651

118 911
(378)
605
25 313

Разом

134 867

144 451

31. Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки
За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років компоненти витрат по сплаті податку на прибуток подані таким
чином:
31.12.2020

31.12.2019

Поточні витрати з податку на прибуток
Вигоди з відстроченого податку на прибуток

(2 675)
325

(4 515)
(4 293)

Разом

(2 350)

(8 808)

Витрати з податку на прибуток у співвідношенні з прибутком представлені в такий спосіб:
31.12.2020

31.12.2019

Прибуток до оподаткування
Витрати / (з податку на прибуток згідно діючої ставки (18 %)
Податковий ефект від статей, що не підлягають оподаткуванню

12 692
(2 285)
(65)

47 068
(8 472)
(336)

Разом

(2 350)

(8 808)

Відмінності між МСФЗ та податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів та зобов'язань з метою складання фінансової звітності та базою для розрахунку
податку на прибуток. Нижче наведено податковий ефект змін тимчасових різниць, який відображено у звіті про
фінансовий стан:
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31.12.2020
Відстрочені податкові активи
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Основні засоби
Відстрочені податкові зобов'язання
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Чисті відстрочені податкові активи

Відображено
у прибутках
(збитках)

31.12.2019

379

730

(4 616)

5 346

(49)
(5)

49
5

(50)
5

99
-

-

368

(368)

784

(4 293)

5 077

1 109

1 109

325

Відстрочені податкові активи /
(зобов'язання) визнані у звіті про
фінансовий стан

Відображено у
прибутках
(збитках)

325

31.12.2018
(без аудиту)

(4 293)

31.12.2020
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові зобов'язання
Чисті відстрочені податкові активи визнані у звіті про
фінансовий стан

31.12.2019

1 109
-

784
-

1 109

784

32. Зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю
31.12.2020

31.12.2019

Кредити банків (примітка 19)
Відсотки до сплати (примітка 19)
Заборгованість по оренді (примітка 11)

513 971
7 418
3 097

503 606
11 283
3 369

Разом

524 486

518 258

Зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, представлені таким чином:
Кредити банків
та займи
На 31 грудня 2018 року (без аудиту)
Рух коштів
Негрошові потоки
Нараховані відсотки
На 31 грудня 2019 року
Рух коштів
Негрошові потоки
Нараховані відсотки
На 31 грудня 2020 року

Відсотки до
сплати

479 540
24 066
503 606

10 884
(118 512)

10 365

(123 581)

513 971

119 716
7 418

Заборгованість
по оренді

118 911
11 283

Разом зобов'язання
від фінансової
діяльності

3 896
(1 132)
605
3 369
(1 582)
645
665
3 097

494 320
(95 578)
119 516
518 258
(114 798)
645
120 381
524 486

33. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює
значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Таке визначення пов'язаної
сторони може відрізнятися від визначення відповідно до законодавства України.
Компанія розкриває інформацію про операції з пов'язаними сторонами окремо за такими категоріями:
• Учасники Компанії,: Беверлон Холдингс Лімітед Кіпр, ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс»,Глушенко В’ячеслав
Іванович
• Інші пов’язані сторони під загальним контролем: ТОВ «Гільдія-К»,ТВК «Ольвія»
• Ключовий управлінський персонал, до якого належать директор, директор з виробництва, директор з якості та
головний бухгалтер
Аналогічні за характером статті можуть розкриватися у сукупності, за винятком випадків, коли роздільне розкриття
інформації необхідно для розуміння того, як операції між пов'язаними сторонами впливають на фінансову звітність
підприємства.
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Інформація про те, що операції між пов'язаними сторонами проводились на умовах, ідентичних до умов, на яких
проводяться операції між непов'язаними сторонами, розкривається тільки в разі, якщо такі умови можна
обґрунтувати.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Кіптик Валерій Антонович
Операції та залишки з пов’язаними сторонами
Наведена нижче таблиця містить інформацію про загальні суми операцій з пов'язаними сторонами за 2020 та
2019 роки.
31.12.2020
31.12.2019
Продажі пов'язаним сторонам:
Дохід від реалізації
Придбання у пов'язаних сторін:
Покупки у пов'язаних сторін
Нарахування процентів

11
109 567

69
108 042

Залишки в розрахунках між Компанією і пов'язаними сторонами на 31 грудня 2020, 2019 років представлені
нижче:
31.12.2020
Заборгованість пов'язаних сторін
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Заборгованість перед пов'язаними сторонами
Займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

31.12.2019

92

1 596

521 172
12

381 006
4

Операції з пов'язаними сторонами проводились на умовах, які не обов’язково є доступними для сторін, які не є
зв'язаними. Залишки в розрахунках з пов'язаними сторонами нічим не забезпечені, є безпроцентними, і будуть
погашені грошовими коштами.
Операції з провідним управлінським персоналом
Винагорода провідного управлінського персоналу за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року представлена у формі
короткострокових винагород та відповідних нарахувань в сумі 2 068 тис. грн. (2019 рік:1 488 тис. грн.).

34. Фактичні і потенційні зобов’язання
Потенційні зобов'язання
Судові процеси
У ході своєї діяльності Компанія приймає участь у різних судових процесах, жоден з яких, сукупно або окремо, не
зробив істотного несприятливого впливу на Компанію, крім тих, які вже відображені у фінансовій звітності. На думку
керівництва, вирішення усіх питань, крім відображених у звіті, не зробить істотного впливу на фінансовий стан або
результати діяльності Компанії.
Оподаткування
У результаті нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все більшу увагу
діловим колам. Зважаючи на це, закони і постанови, що впливають на діяльність підприємств, продовжують стрімко
змінюватися. Ці зміни характеризуються незадовільним складанням законопроектів, неоднозначними
трактуваннями і арбітражним застосуванням з боку держави.
Компанія проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та нормативні акти, що
регулюють сферу оподатковування та інші аспекти діяльності, включаючи валютний контроль, трансферне
ціноутворення та митне законодавство, продовжують дуже часто змінюватися. Положення законів і нормативних
документів за звичай є не чіткими, і трактуються по - різному місцевими, регіональними та державними органами,
а також іншими урядовими установами. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від
ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій,
регулятивній та політичних сферах.
Керівництво Компанії має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх норм, і малоймовірно, що
будь - які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та застосування податкового законодавства. Разом з тим,
не виключено, що в момент перевірок з боку податкових органів, підприємство вимушено буде відстоювати
правомірність своїх позиций, оскільки деякі законодавчі акти потребують додаткових пояснень до їх застосування
від профільних міністерств. На жаль ці роз'яснення не завжди з'являються у потрібний термін. Є непоодинокі
випадки, коли замість офіційних роз'яснень і внесення змін у закони виходять роз'яснення податкових органів, які
суперечять одне одному, що призводить до розбіжностей у трактуванні українського податкового
законодавства.Можливе непослідовне застосування та трактування українського податкового законодавства
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створює ризик претензій та пред'явлення додаткових податкових зобов'язань та штрафів з боку податкових
органів. Такі претензії, у випадку їхнього задоволення, можуть мати значний вплив.

35. Політика управління фінансовими ризиками
Компанія відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є кредитний
ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кредити та позики і торговельну та іншу кредиторську
заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Компанії для підтримки
її діяльності. Фінансовими активами, якими володіє Компанія, є торговельна та інша дебіторська заборгованість,
векселі і грошові кошти.
Категорії фінансових інструментів
31.12.2020

31.12.2019

Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

24 869
82 789
301 462

15 131
30 535
541 177

Фінансові зобов'язання
Зобов'язання з оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3 097
521 389
384 402

3 369
514 889
330 518

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Компанії пов'язаних
із цим збитків.
Компанія структурує рівень свого кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на максимальну суму ризику
щодо одного споживача або групи споживачів. Однак, ліміти щодо рівня кредитного ризику не можуть
застосовуватися до усіх споживачів.
Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості включають дебіторську
заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти й депозити.
Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням оцінюваних кредитних збитків.
Компанія не вимагає застави по фінансових активах. Керівництво розробило кредитну політику й потенційні
кредитні ризики постійно відслідковуються.
Кредитний ризик підприємства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво
вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах сумнівних боргів.
Компанія створює резерв під знецінення в сумі, що представляє собою оцінку керівництвом понесених збитків від
дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості та інвестицій.
Основними компонентами цього резерву є резерв під покриття збитків від конкретних активів, які є значними
окремо, і резерв під покриття понесених, але ще не виявлених збитків підприємства від аналогічних активів.
Перед прийняттям нового клієнта Компанія використає внутрішню кредитну систему для оцінки якості потенційного
клієнта.
Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Компанії, які включають грошові кошти та їх еквіваленти
та депозити, здебільшого виникає внаслідок не спроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями
перед Компанією.
Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості відповідних фінансових
інструментів.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом
коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни
процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на
інструменти капіталу. Фінансові інструменти, піддані ринкового ризику включають в себе кредити та позики, а також
фінансові активи, доступні для продажу.
Ризик зміни процентної ставки
Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом коливатиметься зважаючи змін ринкових процентних ставок. Ризик зміни ринкових процентних ставок
відноситься до боргових зобов'язаннях Компанії з плаваючою процентною ставкою. Компанія управляє ризиком
зміни процентних ставок, використовуючи кредити і позики з фіксованою процентною ставкою.
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Збільшення /
зменшення
2%
-2%

Вплив на прибуток та капітал до оподаткування
Зміна процентної ставки
Зміна процентної ставки

31.12.2020

31.12.2019

2 394
(2 394)

2 378
(2 378)

Валютний ризик
Відповідно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною,
і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає,
переважно, по нефункціональним валютам, в яких Компанія має фінансові інструменти. У таблиці надані
монетарні фінансові активи і зобов'язання Компанії за балансовою вартістю станом на 31 грудня 2020, 2019 років:
Категорії фінансових інструментів
31.12.2020)
Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Разом
Фінансові зобов'язання
Зобов'язання з оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Разом
Чиста позиція
31.12.2019
Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Разом
Фінансові зобов'язання
Зобов'язання з довгострокової оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Разом
Чиста позиція

UAH

USD

24 869
44 158
299 509
368 536

EUR

Разом

17 007

21 622

24 869
82 787

441
17 448

1512
23 134

301 462
409 118

3 097
521 389

3 097
521 389

207 158

177 244

731 644
(363 108)
UAH

177 244
(159 796)
USD

15 131
9 826

-

-

6 947

13 757

540 651

-

526

565 608

6 947

14 283

541 177
586 838

3 369
514 889

-

-

3 369
514 889

179 885

148 896

1 737

698 143
(132 535)

148 896
(141 949)

1 737
12 546

23 134
EUR

384 402
908 888
(499 770)
Разом
15 131
30 530

330 518
848 776
(261 938)

Аналіз чутливості до валютного ризику.
Компанія в основному схильна до ризику зміни курсу долара США та Євро.
У таблиці нижче представлені дані про можливий вплив підвищення або зниження української гривні на 10% по
відношенню до відповідних валют. Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по грошовим статтям,
вираженим в іноземній валюті, та коригує перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 5-відсоткового зміни
курсів валют.
Збільшення /
31.12.2020
31.12.2019
Вплив на прибуток та капітал до оподаткування
зменшення
Зміна валютного курсу долара США
10%
15 980
14 195
Зміна валютного курсу долара США
-10%
(15 980)
(14 195)
Зміна валютного курсу Євро
Зміна валютного курсу Євро

10%
-10%

(2 313)
2 313

(1 255)
1 255

Ризик ліквідності
Підхід керівництва Компанії до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної
діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі.
Компанія здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За
допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та
фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані
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грошові потоки від операційної діяльності. Метою Компанії є підтримка балансу між безперервністю фінансування
і гнучкістю шляхом використання банківських овердрафтів, банківських кредитів, векселів.
Нижче наведена інформація щодо договірних недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Компанії
в розрізі строків погашення цих зобов'язань.
У звіті про
фінансовий
стан

31.12.2020

Фінансові зобов'язання
Зобов'язання з довгострокової оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Разом

Менше
6 місяців

Фінансові зобов'язання
Зобов'язання з довгострокової оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Разом

Більше 1
року

Разом

3 097
521 389

572

572
7 418

2652
513 971

3 796
521 389

384 402
908 888

384 402
908 888

7 990

516 623

384 402
909 587

У звіті про
фінансовий
стан

31.12.2019

6 місяців –
1 рік

Менше
6 місяців

6 місяців –
1 рік

Більше 1
року

Разом

3 369
514 889

572
-

1 144
143 184

3796
371 705

5 512
514 889

330 518

330 518

-

-

330 518

848 776

331 090

144 328

375 501

850 919

Управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності Компанії в осяжному
майбутньому і одночасної максимізації прибутку власників за рахунок оптимізації співвідношення відношення
прибутку до оподаткування до суми власного капіталу. Протягом звітного періоду змін у підході до управління
капіталом не було.
Співвідношення прибутку до оподаткування до суми власного капіталу на 31 грудня 2020 та 2019 років
представлено наступним чином:
31.12.2020

31.12.2019

12 692
70 159
18%

Прибутку до оподаткування
Разом капітал
Співвідношення прибутку від операцій до суми власного капіталу -%

47 068
59 817
79%

36. Оцінка за справедливою вартістю
В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов’язань Компанії за
справедливою вартістю.
Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2020 року
Разом

Активи, справедлива вартість
розкривається (Примітка 37):

Оцінка справедливої вартості з використанням
Котирувань на
Значні спостеЗначні неспосактивних ринках
режувані вихідні
тережувані
дані
вихідні дані
(Рівень 1)
(Рівень 2)
(Рівень 3)

яких

Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зобов’язання, справедлива вартість яких
розкривається (Примітка 37):
Зобов'язання з довгострокової оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

24 869
301 462

-

-

-

-

3 097
521 389

-

3 097
521 389

384 402

-

-

24 869
301 462

384 402
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Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2019 року
Оцінка справедливої вартості з використанням
Котирувань на
Значні спостеЗначні неспосактивних ринках
режувані вихідні
тережувані
дані
вихідні дані
(Рівень 1)
(Рівень 2)
(Рівень 3)

Разом

Активи, справедлива вартість
розкривається (Примітка 37):

яких

Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зобов’язання, справедлива вартість яких
розкривається (Примітка 37):
Зобов'язання з довгострокової оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

15 131
541 177

3 369
514 889
330 518

-

-

-

-

-

15 131
541 177

3 369
514 889
-

330 518

За звітний період переведення між Рівнем 1 та Рівнем 2 джерел справедливої вартості не здійснювались.

37. Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання Компанії містять грошові кошти, фінансові активи, дебіторську і
кредиторську заборгованості, облігації, векселі та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки
розкривається у відповідних розділах цих приміток.
Протягом звітного періоду Компанія не використовувала жодних фінансових деривативів, процентних свопів і
форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, відображених
у фінансовій звітності, за категоріями.
Балансова вартість
31.12.2020
31.12.2019

Справедлива вартість
31.12.2020
31.12.2019

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою
собівартістю:
Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги

24 869

15 131

24 869

15 131

301 462

541 177

301 462

541 177

Фінансові активи разом

326 331

556 308

326 331

556 308

3 097
521 389
384 402
908 888

3 369
514 889
330 518
848 776

3 097
521 389
384 402
908 888

3 369
514 889
330 518
848 776

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за амортизованою
собівартістю:
Зобов'язання з довгострокової оренди
Кредити банків та довгострокові займи
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Фінансові зобов'язання разом

38. Події після звітної дати
У період після звітної дати і до дати затвердження цієї фінансової звітності не відбулося ніяких подій, щоб могли б
вплинути на дану фінансову звітність.
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