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Випуск фінансової звітності ПрАТ "Лантманнен Акса" (надалі – Компанія) за рік, який 
закінчився 31 грудня 2021 року, був затверджений керівництвом Компанії 25 травня 2022 
року. 

1. Відомості про Компанію 

ПрАТ "Лантманнен Акса" створено на базi Бориспільського заводу продтоварів. У 1992 році 
завод набув статусу акціонерного товариства. У 2006 році назва Компанії була змінена на 
назву ВАТ "Лантманнен Акса". 19.04.2011 року була проведена перереєстрація Компанії у 
зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про 
акціонерні товариства" та змінена назва на Публічне акціонерне товариство "Лантманнен 
Акса". 07.06.2016 року була проведена перереєстрація Публічного акціонерного товариства 
"Лантманнен Акса" у Приватне акціонерне товариство "Лантманнен Акса".  

Юридична адреса Компанії та фактична адреса місцезнаходження: Україна, 08304, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3.  

До основної діяльності Компанії відноситься виробництво сухих сніданків торгової марки 
"START", "AXA", каш миттєвого приготування торгової марки "AXA", зернових батончиків, 
а саме: кукурудзяних пластівців різних видів; каш вівсяних миттєвого приготування з 
різноманітними ягодами, фруктами та іншими добавками – журавлиною, яблуком, 
полуницею, чорницею, курагою, брусницею, лохиною, малиною, ожиною, лісовими 
ягодами, тропічними фруктами, вершками, корицею, насінням льону; багато видів 
різноманітних мюслів; фігурних зернових виробів, в т.ч. з додаванням какао – кульок, 
кілець; подушечок з молочним або шоколадним наповнювачем. 

2. Основні принципи складання фінансової звітності 

2.1. Заява про відповідність 

Цю фінансову звітність складено у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
№ 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає 
фінансовий стан ПрАТ «Лантманнен Акса», а також результати його діяльності за рік, що 
закінчився 31 грудня 2021 року, рух грошових коштів та зміни в капiталi, у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») та вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової 
звітності. Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва 
Компанії. Для презентації основних форм фінансової звітності (форми 1-4), Компанія 
використовує формат, передбачений чинним законодавством України. 

2.2. Операційне середовище, ризики та економічні умови 

Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати 
певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості 
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, 
високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої 
торгівлі. 

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що розпочалась наприкінці 2013 року, 
та геополітичні виклики для України з почату 2014 року призвели до погіршення стану 
державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, 
підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до 
іноземних валют. Ця нестабільність мала місце й у 2018-2021 роках, хоча й була менш 
виражена порівняно з 2014-2017 роками.  
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Слабкість національної валюти (гривні), яка зазнала девальвації більш ніж у три рази по 
відношенню до долара США та девальвації у 2,5 рази по відношенню до євро з початку 2014 
року, в поєднанні з обмеженнями щодо міжнародних розрахунків, негативне сальдо 
зовнішньої торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних товарних ринках 
країни, високий рівень інфляції, а також ситуація зі спалахом інфекції СOVID – 19 є 
ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні у найближчому 
майбутньому. 

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає, за необхідності, 
заходів для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший 
негативний розвиток подій у політичній ситуації, макроекономічних умовах, умовах 
зовнішньої торгівлі, пандемія СOVID – 19 можуть і далі негативно впливати на фінансовий 
стан та результати діяльності Компанії у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.  

При складанні цієї фінансової звітності враховувались відомі та оцінювані результати 
вищезазначених чинників на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному 
періоді. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок 
керівництва. 

2.3. Принципи оцінок 

Фінансову звітність складено із використанням принципу обліку за історичною вартістю за 
винятком фінансових інструментів, які відображені за справедливою вартістю.  

2.4. Функціональна валюта і валюта подання 

Валютою подання цієї фінансової звітності, як і функціональною валютою Компанії, є 
українська гривня. 

2.5. Безперервність діяльності 

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. За 
цим послідувало негайне прийняття воєнного стану Указом Президента України, 
затвердженим Верховною Радою України та з відповідним введенням тимчасових 
обмежень, що впливають на економічне середовище. Враховуючи вищевикладене, 
Компанія зробила оцінку припущення щодо безперервності діяльності, на основі якого 
була підготовлена фінансова звітність. 

Діяльність Компанії не зазнала значного впливу війни, але наразі існує значна 
невизначеність щодо розвитку військового вторгнення Росії на територію України, його 
тривалості та відповідно впливу на діяльність Компанії, її персонал, ліквідність та 
збереження активів.  

Основні специфічні фактори ризику включають:  

 Безпека основних засобів, яка залежить від розвитку військових подій. Попри те, що 
виробничі потужності розташовані поза зоною активних військових дій, існує певна 
невизначеність щодо того, чи можуть бути пошкоджені активи. Це може призвести 
до додаткових витрат або втрати доходів;  

 Можливість залучення запозичень для фінансування операційної діяльності 
Компанії; 

 Можливість відновлення  експорту через морські порти України, заблоковані  через 
ведення військових дій; 

 Пошук нових альтернативних постачальників сировини та матеріалів; 
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 Падіння попиту на продукцію Компанії через зниження платоспроможності 
населення, через продовження міграції населення за кордон та зниження кількості 
потенційних покупців відповідно; 

 Можливість вирішення логістичних проблем, які виникли  через ведення 
військових дій, затримку з постачанням палива в Україну, тощо. 

Щоб проаналізувати вплив ризику недоотримання доходів та здатність Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, керівництво підготувало 
актуалізований фінансовий прогноз станом на кінець квітня 2022 року, який показує, що 
Компанія здатна діяти на безперервній основі.  

Прогноз здійснено з використанням принципу розумної обережності на основі наступних 
припущень та заходів, які були реалізовані або плануються керівництвом:  

 Для можливості організації безперервного робочого циклу на виробництві на період 
військового часу, на підприємстві були створені умови світломаскування на період 
комендантської години (до відміни цієї вимоги) та облаштовано укриття для 
персоналу Компанії. Через високий ризик багаточисленних вимушених зупинок 
основної виробничої лінії екструзії, ця лінія була запущена в останню чергу, з 
середини квітня 2022 року, коли ситуація в Київській області вже була більш 
спокійнішою. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності Компанія вже 
відновила безперервне виробництво готової продукції, 98% виробничого персоналу 
вже повернулося на свої робочі місця. Таким чином, Компанії вдалося виготовити 
та відновити достатній запас готової продукції на складі для можливості 
безперервної її реалізації в достатньому асортименті. Керівництвом Компанії був 
переглянутий асортимент готової продукції та частково скорочений по тих СКЮ, які 
потребували окремого виробничого циклу, а обсяги реалізації яких були вкрай 
малими. Таким чином, тимчасово призупинено виробництво солоних каш (4 СКЮ), 
Софт Граноли (3 СКЮ), каш в стаканчиках (6 СКЮ), Граноли в саше (3 СКЮ) та 
деяких інших. Для забезпечення реалізації готової продукції був проведений пошук 
альтернативних перевізників, в тому числі, організовані перевезення по Україні 
залізничним транспортом, чого не було до війни. По окремих покупцях були 
перероблені логістичні маршрути доставки готової продукції, наприклад, 
відвантаження до Республіки Казахстан, було змінено - маршрут транспортування 
їм готової продукції був організований через країни Балтії, та поставка за новим 
логістичним маршрутом відбуватиметься вже з червня 2022 року.  Завдяки 
розробленню та впровадженню нового плану проведення промо акцій в торгових 
мережах, Компанія розраховує, що обсяг реалізації готової продукції та товарів в 
Україні не зазнає критичного падіння в порівнянні з минулим 2021 роком та буде в 
межах 7-10%. Тому, скорочення робочих місць в Прогнозі Компанії не передбачено. 

 Для скорочення протермінованої дебіторської заборгованості, Компанією було 
прийняте рішення про заборону відвантаження готової продукції, якщо у покупця є 
протермінована дебіторська заборгованість. З деякими покупцями було домовлено 
про перехід на розрахунки по факту поставки, без відтермінування. З компанією 
«АТБ-Маркет», наприклад, строк дебіторської заборгованості скоротився з 
обумовлених у контракті поставки 90 днів до 10 днів на початку війни, з поступовим 
переходом на 30 днів з 15 квітня 2022 року та 45 днів відтермінування з 16 травня 
2022 року. 

 Компанія організувала пошук альтернативних постачальників через втрату 
окремих постачальників сировини та пакувальних матеріалів, які, в наслідок 
військових дій, залишилися на тимчасово окупованих територіях, або отримали 
пошкодження їх виробничих потужностей. Було підписано договори поставки та 
вже почалась співпраця з деякими новими постачальниками сировини та 
матеріалів. Компанія також  веде пошук альтернативних постачальників за 
кордоном, в результаті якого був підписаний контракт з постачальником кольорової 
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плівки з Республіки Естонії. Цей постачальник розглядається як резервний через 
вищу ціну, умову 100% передплати та довші терміни виготовлення плівки. Поки 
організована співпраця з вітчизняним постачальником з Київської області, йому  
переданий друк ламінованого паперу для каш, який раніше виготовляв 
постачальник «Наргус» з м. Харкова. Через проблеми з постачанням пальмової олії 
(брак сировини на світовому ринку), Компанія розглядає зміну рецептур та перехід 
на високоолеїновий жир для екструзії та граноли. Деякі СКЮ довелося закрити 
через проблеми з постачанням та унікальністю сировини, а саме, солоні каші – кус-
кус та булгур, Софт Гранола – унікальний бельгійський шоколад та йогуртові 
дропси. 

 Через ризики з перебоями в постачанні природного газу, Компанія почала розробку 
проекту переходу підприємства на зріджений газ, проводиться розробка технічної 
документації та прорахунок вартості проекту. Для забезпечення безперервної 
діяльності виробництва, операційні витрати скорочені до мінімально необхідного 
рівня. Наразі на підписанні знаходиться договір на закупівлю двох нових 
електричних навантажувачів для мінімізації обсягу використання палива та 
залежності від його наявності в Україні. Для зменшення операційних витрат 
Компанії, були проведені переговори з орендодавцем щодо зниження орендної 
плати за офісне та складське приміщення, в результаті яких орендна плата в 
березні-квітні 2022 року  не сплачувалась взагалі, а з травня 2022 року погоджено її 
зменшення на 50%. 

 Компанія не передбачає проблем з ліквідністю, бо має гарантії від материнської 
компанії та підписаний Договір на кредитування від ЄБРР, підготувала всі заявки 
для отримання додаткового кредитування протягом 2-х тижнів в разі такої потреби. 
Додатково, через валютні обмеження НБУ, Компанією погоджено відтермінування 
оплати відсотків за кредитом від материнської компанії.  

На основі цих кроків, які вживаються, керівництво дійшло висновку, що доцільно 
підготувати фінансову звітність на основі припущення безперервної діяльності. Однак 
через невизначений вплив майбутнього розвитку військового вторгнення на основі 
вищезгаданих суттєвих припущень, що лежать в основі прогнозів, керівництво прийшло 
до висновку, що існує суттєва невизначеність, яка може викликати значні сумніви щодо 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, отже, Компанія 
може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання в ході звичайної 
діяльності. 

2.6. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу 

У поточному році Компанія застосувала низку поправок до стандартів МСФЗ та тлумачень, 

виданих Радою з МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається 1 січня 

2021 року, або пізніше, а саме: 

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 МСФЗ (IFRS) 16 – «Реформа 
базової процентної ставки – Фаза 2». 

Їх застосування не мало суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, які 
відображаються у цій фінансовій звітності. Компанія достроково не застосовувала жодних 
інших стандартів, роз'яснень або поправок, які були випущені, але ще не вступили в силу. 

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Компанія не застосовувала жоден з 

наведених нових або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в 

силу: 
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 Дата набрання чинності 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 1 січня 2023 р. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 17 – «Подовження 
тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 
(IFRS) 9» (Поправки до МСФЗ (IFRS) 4) 

1 січня 2023 р. 

Поправки до МСБО (IAS) 1 – «Класифікація 
зобов'язань як короткострокових або 
довгострокових» 

1 січня 2023 р. (перенесено з 1 
січня 2022 р.) 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Посилання на 
Концептуальні основи» 

1 січня 2022 р. 

Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби: 
надходження до використання за призначенням» 

1 січня 2022 р. 

Поправки до МСБО (IAS) 37 «Обтяжливі договори - 
витрати на виконання договору» 

1 січня 2022 р. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2018-2020 
років 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 – «Дочірня організація, 
вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової 
звітності» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 – «Комісійна винагорода 
під час проведення «тесту 10%» в разі припинення 
визнання фінансових зобов'язань» 

Поправки МСФЗ (IFRS) 16 – Ілюстративні приклади 

Поправки до МСБО (IAS) 41 – Оподаткування при 
оцінці справедливої вартості 

1 січня 2022 р. (окрім поправки 
до МСФЗ 16, що  стосується 

лише ілюстративного 
прикладу, тому дата набрання 

чинності не вказана) 

Поправки до МСБО (IAS) 1 та Положення з практики 
МСФЗ 2 – «Розкриття облікових політик» 

1 січня 2023 р. 

Поправки до МСБО (IAS) 8 – «Визначення облікових 
оцінок» 

1 січня 2023 р. 

Поправки до МСБО (IAS) 12 – «Відстрочений 
податок, пов’язаний з активами та зобов’язаннями, 
що виникають у результаті однієї операції» 

1 січня 2023 р. 

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде 
мати істотний вплив на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах. 

3. Основні положення облікової політики  

Вказані нижче положення облікової політики будуть застосовуватися Компанією на 
постійній умові під час складання фінансової звітності. 

3.1. Операції в іноземній валюті  

Операції в іноземній валюті переводяться у функціональну валюту Компанії (гривню) за 
валютним курсом, встановленим Національним Банком України (НБУ) на дату здійснення 
операції. Грошові активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну 
дату, переводяться у функціональну валюту по валютному курсу, встановленому НБУ на 
таку звітну дату. Курсові різниці визнаються у складі прибутку або збитку в тому періоді, в 
якому вони виникають. Немонетарні активи та зобов’язання, номіновані в іноземній 
валюті, переводяться у функціональну валюту Компанії за валютним курсом, 
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встановленим НБУ на дату здійснення операції. Перерахунок за курсами на кінець року не 
застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за первісною вартістю. 

3.2.  Основні засоби 

Основні засоби включають землю, будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні 
засоби, інструменти, прилади, інвентар та інші основні засоби. Передоплати за основні 
засоби включені в статтю «Незавершені капітальні інвестиції». Об’єкти такої групи активів 
відображаються в Звіті про фінансовий стан Компанії за первісною вартістю за мінусом 
накопиченої амортизації та будь-яких збитків від знецінення об’єкту.  

Первісна вартість основних засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані із 
придбанням активів (по кваліфікаційним активам – також капіталізовані витрати за 
позиками). Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, 
коли такі витрати були понесені. Витрати на реконструкцію та модернізацію 
капіталізуються. 

Вартість об’єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування 
амортизації протягом строку корисного використання такого активу на прямолінійній 
основі. Для всіх об’єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним 
методом упродовж очікуваного строку корисного використання від 2-х до 20-ти років. 

Компанія класифікує об’єкти основних засобів за такими групами: 

Група основних засобів 
Строк корисного 

використання 
Будівлі, споруди та передавальні пристрої  10-20 років 

Машини та обладнання 2-10 років 

Транспортні засоби 5-10 років 

Інструменти, прилади, інвентар та меблі  4-10 роки 

Інші основні засоби  1-12 років 

Залишкова вартість, строки корисного використання й методи нарахування амортизації 
активів переглядаються наприкінці кожного фінансового року й, у разі необхідності, 
коригуються перспективно. 

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній 
момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та 
строк експлуатації цього активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив 
матиме наприкінці строку експлуатації. Очікуваний строк корисного використання та 
ліквідаційна вартість аналізуються щороку на дату річної фінансової звітності і, за 
необхідності, переглядаються. 

Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента 
відбувається у разі їхнього вибуття або в разі, якщо в майбутньому не очікується отримання 
економічних вигід від їх використання або вибуття. Дохід або витрати, що виникають в 
результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від 
вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до звіту про сукупний дохід за той 
звітний рік, в якому визнання активу було припинено. 

3.3.  Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, придбані окремо, під час первісного визнання оцінюються за 
первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за 
первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення (у разі їх наявності). 

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного 
використання активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення за наявності 



Приватне акціонерне товариство «ЛАНТМАННЕН АКСА»  

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 
( у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше ) 

15 

ризиків знецінення. Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець 
кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є зміною облікових 
оцінок і відображається перспективно. У розпорядженні Компанії є наступні групи 
нематеріальних активів – Права на комерційні позначення, Права на об’єкти промислової 
власності, Авторське право та суміжні з ним права, Інші нематеріальні активи. Строк 
корисного використання активів встановлено на рівні 2-10 років.  

3.4.  Фінансові інструменти 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються у звіті про фінансовий стан у той 
момент, коли Компанія стає стороною в контрактних взаємовідносинах стосовно 
відповідного інструменту. 

Фінансові активи Компанії представлено грошовими коштами та їхніми еквівалентами, 
торгівельною та іншою дебіторською заборгованістю. Фінансові зобов’язання Компанії 
представлені торгівельною та іншою кредиторською заборгованістю, орендними 
зобов’язаннями, банківськими кредитами та позиками. Облікова політика стосовно 
первісного визнання та подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у 
відповідних статтях облікової політики, викладеної у цій Примітці. 

Фінансові активи 

Компанія первісно оцінює фінансові активи за справедливою вартістю. Надалі фінансові 
активи оцінюються або за амортизованою вартістю, або за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, або за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 
Класифікація залежить від двох критеріїв: бізнес-моделі, яку Компанія використовує для 
управління фінансовими активами; та від того, чи є передбачені договором грошові потоки 
виключно виплатами основної суми боргу та процентів на непогашену частину основної 
суми боргу. 

Торгова та інша дебіторська заборгованість, а також банківські депозити – утримуються 
Компанією до погашення, і очікується, що вони приведуть до виникнення грошових 
потоків, які є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Після первісного 
визнання такі фінансові активи оцінюють за амортизованою вартістю, яка розраховується 
за допомогою методу ефективного відсотка, з урахуванням дисконтів або премій при 
придбанні, а також комісійних або витрат. Амортизація на основі використання ефективної 
ставки відсотка включається до складу фінансових доходів у прибутку або збитку. Збитки, 
зумовлені знеціненням таких фінансових активів, визнаються у прибутку або збитку у 
складі інших операційних витрат. 

Первісне визнання і  оцінка фінансових активів 

Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються на такі, що надалі оцінюються 
за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД) і 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик, 
передбачених договором грошових потоків за фінансовим активом та бізнес-моделі, 
застосовуваної Компанією для управління цими активами. За винятком торгової 
дебіторської заборгованості, яка не містить значного компонента фінансування, Компанія 
спочатку оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною в разі 
фінансових активів, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, на суму витрат на операцію. 

Торгова дебіторська заборгованість, яка не містить значний компонент фінансування, 
оцінюється за ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ 15.  

Для того, щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за амортизованою 
вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб 
договірні умови цього активу обумовлювали одержання договірних грошових потоків, які 
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є «виключно оплатою в рахунок основної суми боргу і відсотків» на непогашену частину 
основної суми боргу. Така оцінка здійснюється на рівні кожного інструменту. 

Бізнес-модель, яка використовується Компанією для управління фінансовими активами, 
описує спосіб, яким Компанія управляє своїми фінансовими активами з метою 
генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки 
наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажу фінансових 
активів або і того, і іншого. 

Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у 
строки, встановлювані законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на певному 
ринку (торгівля на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди (на дату, коли 
Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив). 

Подальша оцінка фінансових активів 

Для цілей наступної оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії: 

- фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові 
інструменти); 

- фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід з подальшої рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові 
інструменти); 

- фінансові активи, класифіковані за рішенням Компанії як оцінювані за 
справедливої вартості через інший сукупний дохід без подальшої рекласифікації 
накопичених прибутків і збитків при припиненні визнання ( інструменти капіталу); 

- фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. 

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років всі фінансові активи Компанії складались із 
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти). 

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти) 

Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві 
наступні умови: 

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання 
фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; і 

- договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати 
грошових потоків, які є виключно платою в рахунок основної суми боргу і відсотків 
на непогашену частину основної суми боргу. 

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з 
використанням методу ефективної процентної ставки, і до них застосовуються вимоги 
щодо знецінення. Прибутки або збитки визнаються в прибутку або збитку в разі 
припинення визнання активу, його модифікації або знецінення. 

Припинення визнання фінансових активів 

Фінансовий актив (або, де застосовано, частина фінансового активу або частина групи 
однорідних фінансових активів) припиняє визнаватися (виключається зі звіту про 
фінансовий стан Компанії), тоді і лише тоді, коли: 

- термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 

або 

- Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого 
фінансового активу або бере на себе договірне зобов’язання щодо виплати третій 
стороні грошових потоків від фінансового активу в повному обсязі та без суттєвої 
затримки по «транзитній» угоді; та або (а) Компанія в основному передає всі ризики 
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та вигоди від володіння фінансовим активом, або (б) Компанія в основному не 
передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигід від володіння фінансовим 
активом, але передала контроль над активом. 

Якщо Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала 
транзитну угоду, вона оцінює чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від 
володіння фінансовим активом. Якщо Компанія не передає та не залишає за собою всіх 
ризиків та вигід від володіння переданим активом, і зберігає за собою контроль над 
переданим активом, то Компанія продовжує визнавати переданий актив у обсязі своєї 
подальшої участі. В такому разі, Компанія також визнає відповідне зобов’язання. 
Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на основі, що відображає права та 
обов’язки, збережені Компанією. Якщо подальша участь Компанії набуває форми гарантії 
за переданим активом, то частка подальшої участі Компанії є меншою з наступних сум: 
(i) первісна балансова вартість активу та (ii) максимальна сума компенсації, яку Компанія 
може бути вимушена сплатити. 

Знецінення фінансових активів 

Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по відношенню до всіх 
боргових інструментів, окрім фінансових активів, що оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. 

ОКЗ розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, що належить отримати 
відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які Компанія очікує отримати, 
дисконтованої з використанням первісної ефективної процентної ставки або її 
приблизного значення. 

ОКЗ визнається в два етапи. Відносно фінансових інструментів, за якими з моменту їх 
первісного визнання кредитний ризик значно не збільшився, створюється оціночний 
резерв під збитки щодо кредитних збитків, які можуть виникнути внаслідок дефолтів, 
можливих протягом наступних 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки).  

Для фінансових інструментів, за якими з моменту первісного визнання кредитний ризик 
збільшився значно, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних збитків, 
очікуваних протягом строку дії цього фінансового інструменту, незалежно від термінів 
настання дефолту (очікувані кредитні збитки за весь термін). 

Компанія вважає, що відбулося значне збільшення кредитного ризику, якщо передбачені 
договором платежі прострочені більш ніж на 30 днів. 

Компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо передбачені договором 
платежі прострочені більше ніж на 90 днів. 

В певних випадках Компанія також може прийти до висновку, що за фінансовим активом 
стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня інформація вказує на те, що малоймовірно, 
що Компанія отримає всю суму виплат, передбачених договором. Фінансовий актив 
списується, якщо у Компанії немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування 
передбачених договором грошових потоків. 

Відносно торгової дебіторської заборгованості, яка не містить суттєвого компоненту 
фінансування,  Компанія застосовує спрощений підхід при розрахунку ОКЗ. Отже, 
Компанія на  звітну дату визнає резерв під збитки в сумі, рівній очікуваним кредитних 
збитках за весь термін на підставі індивідуальної оцінки, спираючись на свій минулий 
досвід виникнення кредитних збитків, скоригованих з урахуванням прогнозних факторів, 
специфічних для позичальників, і загальних економічних умов. 
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Фінансові зобов’язання 

Первісне визнання і  оцінка фінансових зобов’язань 

Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні відповідно, як фінансові 
зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
кредити і позики, кредиторська заборгованість або похідні інструменти, класифіковані на 
розсуд Компанії як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. 

Всі фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за 
вирахуванням (у разі кредитів, позик і кредиторської заборгованості) безпосередньо що 
відносяться до них витрат на операцію. 

Подальша оцінка фінансових зобов’язань 

Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації: 

- фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

- фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю (кредити і 
позики отримані). 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток,  включають фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові 
зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні які оцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони понесені з 
метою зворотної купівлі в найближчому майбутньому. Ця категорія також включає похідні 
фінансові інструменти, в яких Компанія є стороною за договором, не визначені за розсуд 
Компанії як інструменти хеджування в рамках відносин хеджування, як вони визначені в 
МСФЗ 9. 

Виділені вбудовані похідні інструменти також класифікуються як утримувані для торгівлі, 
за винятком випадків, коли вони класифікуються на розсуд Компанії в якості ефективного 
інструменту хеджування. Прибутки або збитки за зобов'язаннями, призначеним для 
торгівлі, визнаються в звіті про сукупний дохід. 

Фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні які 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться в цю 
категорію на дату первісного визнання та виключно при дотриманні критеріїв МСФЗ  9.  

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю (кредити і позики 
отримані) 

Після первісного визнання процентні кредити та позики оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за 
такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх 
визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної 
ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, 
а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.  

Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат в 
звіті про сукупний дохід. 

До цієї категорії у Компанії відносяться процентні кредити та позики.  
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Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, 
анульовано, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання 
замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних 
умовах або, якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни 
враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання 
нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про сукупний 
дохід. 

Взаємозалік фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума - 
поданням у звіті про фінансовий стан, коли існує юридично захищене право на взаємозалік 
визнаних сум і коли є намір провести розрахунок на нетто-основі, реалізувати активи і 
одночасно з цим погасити зобов'язання. 

3.5. Запаси 

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю 
реалізації. 

Вартість запасів включає в себе всі прямі витрати на придбання, витрати обробку та інші 
витрати, необхідні для доведення запасів до стану, в якому вони придатні для 
використання у запланованих цілях. Не включаються до первісної вартості запасів, а 
належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені): 

- понаднормові втрати і нестачі запасів; 
- фінансові витрати, за винятком фінансових витрат, які включаються  до собівартості 

кваліфікаційних активів; 
- адміністративні витрати та витрати на збут; 
- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з 

придбанням запасів, доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання у запланованих цілях. 

Транспортно-заготівельні витрати включаються до первісної вартості запасів та 
розподіляються між найменуваннями запасів (крім покупних товарів) відповідно до 
вартісного критерію (пропорційно загальної вартості кожного найменування), а по 
покупним товарам - відповідно  до кількісного критерію (пропорційно загальної кількості 
паллето-місць кожного найменування). 

При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої собівартості. 

Чиста вартість реалізації запасів визначається як розрахункова ціна продажу в ході 
звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва 
і розрахункових витрат на продаж. 

3.6. Знецінення нефінансових активів 

Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або одиниці, яка генерує грошові 
кошти, перевищує його (її) відшкодування, яка є найбільшою з наступних величин: 
справедлива вартість за вирахуванням витрат на вибуття або цінність використання. 
Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття заснований на 
наявної інформації по зобов'язуючим операціями продажу аналогічних активів між 
незалежними сторонами або на спостережуваних ринкових цінах за вирахуванням 
додаткових витрат, які були б понесені у зв'язку з вибуттям активу. 

Розрахунок вартості при використанні заснований на моделі дисконтування грошових 
потоків.  
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3.7. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

До складу грошових коштів Компанія відносить грошові кошти на рахунках в банку та 
короткострокові депозити в банку зі строком погашення до трьох місяців. 

Гроші та їхні еквіваленти на дату їхнього отримання оцінюють за справедливою вартістю. 
Вона зазвичай відповідає їхній номінальній вартості. Надалі їх оцінюють за 
амортизованою собівартістю за вирахуванням збитків від знецінення. 

3.8.  Податок на додану вартість 

Зобов’язання з ПДВ під час продажу товарів та послуг Компанія визнає у момент 
отримання товарів або послуг клієнтом або в момент надходження авансового платежу від 
клієнта, залежно від того, яка подія відбулася раніше. 

Вхідний ПДВ обліковується таким чином: право на кредит із вхідного ПДВ під час 
придбання виникає у момент отримання податкової накладної, зареєстрованої у Єдиному 
реєстрі податкових накладних, яка видається в момент надходження оплати 
постачальнику або в момент отримання товарів або послуг, залежно від того, яка подія 
відбувається раніше. 

3.9. Податок на прибуток 

Компанія є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

Поточний податок 

Сума поточного податку до сплати Компанія обчислює від прибутку до оподаткування, 
визначеного відповідно до податкового законодавства України із застосуванням 
податкової ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових 
зобов'язань за минулі роки. 

У цій фінансовій звітності податки нараховано відповідно до вимог законодавства, чинного 
або яке фактично набрало чинності станом на звітні дати. Витрати з податку на прибуток 
включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у складі 
прибутку чи збитку, якщо тільки вони не стосуються операцій відображених у цьому 
самому або іншому періоді в іншому сукупному доході або безпосередньо у складі капіталу. 

Відстрочений податок 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на звітну 
дату за всіма тимчасовими різницями між податковою базою активів і зобов’язань та їх 
балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. Величина 
відстроченого податку визначається з урахуванням очікуваного способу реалізації активів 
або сплати зобов'язань із застосуванням діючих або оголошених на звітну дату податкових 
ставок. Відстрочені податкові активи і зобов'язання згортаються під час складання 
фінансової звітності, оскільки вони стосуються податку на прибуток, що накладений одним 
і тим самим податковим органом. 

На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість відстрочених податкових 
активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання 
достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму 
такого відстроченого податкового активу. Не визнані раніше відстрочені податкові активи 
переоцінюються Компанією на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли існує ймовірність 
одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати 
відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, 
застосування яких очікується у році, в якому відбувається реалізація активу чи погашення 
зобов’язання, на основі діючих або оголошених на звітну дату податкових ставок і 
положень податкового законодавства. 



Приватне акціонерне товариство «ЛАНТМАННЕН АКСА»  

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 
( у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше ) 

21 

3.10. Зміни в обліковій політиці і принципах розкриття інформації 

У 2021 році Компанія не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, 
які були випущені, але ще не вступили в силу. 

3.11. Виручка 

Компанія застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» по відношенню до будь-
якої виручки, яка виникла від договорів з клієнтами, крім випадків, коли договори 
відносяться до сфери застосування інших стандартів. Для обліку виручки, яка виникає в 
результаті договорів з клієнтами, передбачено модель, яка включає п’ять етапів. Компанія 
застосовує судження і враховує усі доречні факти та обставини під час застосування 
кожного етапу моделі щодо договорів з клієнтами. 

Компанія визнає виручку в сумі, яка відображає компенсацію, право на яку Компанія 
очікує отримати в обмін на передачу товарів чи послуг клієнту. 

Витрати, пов’язані з отриманням та укладанням договорів з клієнтами, Компанія 
капіталізує та амортизує протягом строку надходження економічних вигід від договору. 

Компанія відображає будь-які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську 
заборгованість.  

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 Компанії на компенсацію в обмін на товари або послуги, які 
Компанія  передала клієнтові.  

Контрактне зобов’язання - це зобов’язання Компанії передати товари або послуги клієнту, 
за які Компанія отримала компенсацію (або настав час сплати такої суми) від клієнта. 
Контрактні зобов’язання визнаються у складі доходів, коли Компанія виконує відповідне 
зобов’язання за договором (тобто передає контроль над відповідними товарами або 
послугами клієнту).  

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, відображає договір як контрактне зобов'язання, на дату здійснення 
оплати чи дату, коли оплата має бути здійснена (залежно від того, яка дата була раніше). 

Продаж сухих снiданків, каш миттєвого приготування, зернових 
батончиків, хлібців та сухариків 

Дохід від договорів з клієнтами від продажу сухих снiданків, каш миттєвого приготування, 
зернових батончиків, хлібців та сухариків визнається в момент, коли Компанія 
задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар клієнтові. Актив 
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

Змінна компенсація 

Договори з клієнтами передбачають надання клієнтам право на повернення товару та 
знижки. Компанія визнає виручку в сумі компенсації за договором, за вирахуванням 
вартості товарів, які як очікується можуть бути повернуті, та сум знижок. 

Компанія визнає зобов’язання щодо повернення коштів, за найбільш ймовірною сумою 
компенсації, право на яку Компанія не очікує отримати. Для цього компанія використовує 
метод найімовірнішої величини. Компанія коригує зобов’язання щодо повернення коштів 
в кінці кожного звітного періоду з урахуванням змін та обставин. 
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Визначення ціни угоди 

При визначенні ціни угод, Компанія вважає, що відшкодування клієнта за передані товари 
не містить змінного відшкодування, незважаючи на те, що клієнти мають право на 
повернення товарів.  

Також Компанія вважає, що відшкодування клієнта за передані товари не містить 
негрошових сум, на нього не впливає значний фінансовий компонент, але Компанія бере 
до уваги, що відшкодування покупця містить суми, які підлягають виплаті клієнту. 

Оцінки і припущення 

Основні допущення про майбутнє і інші основні джерела невизначеності в оцінках на 
звітну дату, які можуть послужити причиною істотних коригувань балансової вартості 
активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. 
Допущення і оцінки Компанії засновані на вихідних даних, які вона мала у своєму 
розпорядженні на момент складання фінансової звітності. Однак поточні обставини і 
припущення щодо майбутнього можуть змінюватися з огляду на ринкові зміни або 
обставини, непідконтрольні Компанії. Такі зміни відображаються в припущеннях в міру 
того, як вони відбуваються. 

3.12. Витрати 

Витрати визнаються витратами періоду одночасно із визнанням доходу, для отримання 
якого їх здійснено. Витрати, які неможливо прямо пов’язати із доходами певного періоду, 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх здійснено. 

3.13. Пенсії та інші винагороди по закінченню трудової діяльності 

Компанія здійснює встановлені відрахування до Державного пенсійного фонду України за 
ставками чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати працівників. 
Ці відрахування відображаються як витрати в звітному періоді, до якого відноситься 
відповідна заробітна плата. Компанія не має юридичних або конструктивних зобов’язань 
зі здійснення додаткових відрахувань за такими пенсійними виплатами. Єдиним 
зобов’язанням Компанії є своєчасне відрахування належних сум до Державного пенсійного 
фонду України. 

3.14. Фінансові доходи 

Компанія отримує фінансові доходи від розміщення грошових кошів в банках на 
короткострокових депозитах до 3-х місяців та на поточних рахунках. Також Компанія 
відображає у складі фінансових доходів позитивну нетто – суму курсових різниць, які 
виникають по кредитам в іноземній валюті та відсотках по ним. 

3.15. Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або 
виробництвом активу, який вимагає тривалого часу для його підготовки до планового 
використання або до продажу, капіталізуються як частина собівартості такого активу. Всі 
інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були 
понесені. Витрати на позики містять у собі сплату процентів та інші витрати, понесені 
Компанією, в зв’язку з залученням позикових коштів. 

3.16. Події після звітної дати 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який впливає або 
може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності 
Компанії та мав місце в період між звітною датою й датою затвердження фінансової 
звітності до випуску. Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про 
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фінансовий стан Компанії на кінець звітного періоду (коригуючі події), відображаються у 
фінансовій звітності. Події після звітної дати, які не є коригуючими подіями, 
розкриваються у Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. Суттєві події 
після звітної дати відображаються Компанією у фінансовій звітності за звітний період або 
розкриваються в примітках до звіту про фінансовий стан і звіту про сукупний дохід. У разі 
якщо подія після звітної дати не є суттєвою, вона не відображається Компанією в основних 
формах фінансової звітності. Компанія оцінює наслідки кожної події після звітної дати 
індивідуально, проводячи відповідні грошові перерахунки. 

4. Істотні облікові оцінки та судження 

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», Компанія обліковує і презентує 
операції та інші події у відповідності до їх сутності та економічних обставин, а не тільки у 
відповідності з юридичною формою. 

Застосування облікової політики Компанії вимагає від керівництва використання 
професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та 
зобов’язань, інформація про які не є такою очевидною у інших джерелах. Оцінки та 
пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на 
думку керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. 

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати 
переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий 
перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та 
майбутніх періодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди. 

Судження 

В процесі застосування облікової політики керівництво зробило наступні судження, окрім 
тих, що включають оцінки, які мають найбільший вплив на фінансову звітність. 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів  

На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності 
активів. Така оцінка передбачає застосування значних суджень. Управлінський персонал 
не виявив ознак зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів, та 
відповідно, не проводив тест на оцінку зменшення корисності станом на 31 грудня 2021 та 
2020 років. 

Ризик недотримання податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство та нормативні акти з питань оподаткування та інших 
регуляторних питань, включаючи валютне та митне законодавство, продовжує 
змінюватись. Законодавство та нормативні акти не завжди точно сформульовані і можуть 
по-різному тлумачитися місцевими, регіональними та національними органами влади. 
Випадки непослідовного тлумачення законодавства є непоодинокими, відповідно, 
позиція, яку може зайняти орган влади чи суд з деяких питань, не є чітко визначеною та 
заздалегідь передбачуваною. Керівництво вважає, що тлумачення відповідного 
законодавства, яке воно використало, є правильним і Компанія дотримувалась усіх вимог 
нормативних актів в частині нарахування та сплати податків. 
 
Оцінки та припущення 

Основні припущення щодо майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на 
звітну дату, які можуть призвести до істотного коригування балансової вартості активів та 
зобов’язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. 
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Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних 
активів 

Компанія оцінює строки корисного використання об'єктів основних засобів на основі 
очікувань щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологічного розвитку, 
конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників. Строки корисного 
використання основних засобів переглядаються не рідше ніж один раз на рік наприкінці 
кожного фінансового року. У разі, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, 
зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8. Зазначені оцінки 
можуть вплинути на балансову вартість основних засобів у звіті про фінансовий стан і суму 
їх амортизації, що визнана у прибутках і збитках. Строки корисного використання 
нематеріальних активів та основних засобів вказані в Примітці 3. 

Запаси за чистою вартістю реалізації 

Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості 
реалізації з урахуванням цін після закінчення періоду та цілей, для яких призначені 
запаси. Якщо вартість запасів не підлягає повному відшкодуванню, балансова вартість 
таких запасів коригується до їхньої чистої вартості реалізації. 

Відстрочені податкові активи 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними збитками за даними 
податкового обліку в тій мірі, в якій існує вірогідність отримання оподатковуваного 
прибутку, що дозволить використати накопичені збитки за даними податкового обліку. 
Суттєві управлінські судження необхідні для визначення суми відстроченого податкового 
активу, котрий може бути визнаний, виходячи із вірогідного часу та розміру майбутнього 
оподатковуваного прибутку, з урахуванням діючої стратегії податкового планування. 

Оренда - оцінка ставки залучення додаткових позикових коштів 

Компанія не може легко визначити ставку відсотка, закладену в договорі оренди, тому вона 
використовує ставку залучення додаткових позикових коштів для оцінки зобов'язань по 
оренді. Ставка залучення додаткових позикових коштів - це ставка відсотка, за якою 
Компанія могла б залучити на аналогічний термін позикові кошти, які необхідні для 
отримання активу з вартістю, аналогічною вартості активу з права користування в 
аналогічних економічних умовах. Таким чином, ставка залучення додаткових позикових 
коштів відображає відсоток, який Компанія «повинна була б заплатити», і його визначення 
вимагає використання розрахункових оцінок, якщо ставки відсотка відсутні або якщо 
ставки необхідно коригувати для відображення умов оренди. Компанія визначає ставку 
залучення додаткових позикових коштів з використанням спостережуваних вихідних 
даних (таких як ринкові ставки відсотка), при їх наявності, і використовує певні 
розрахункові оцінки, специфічні для організації (наприклад, індивідуальний кредитний 
рейтинг). 

Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) 

Компанія використовує матрицю оціночних резервів для обчислення очікуваних 
кредитних ризиків за торговельною та іншою дебіторською заборгованістю, грошовими 
коштами та їх еквівалентами. 

Для банків матриця встановлює фіксовані ставки резерву для груп рахунків у банках, що 
мають однаковий ризик дефолту. 

Для торговельної та іншої дебіторської заборгованості ставки оціночних резервів 
установлюються залежно від кількості днів прострочення платежу для різних груп клієнтів 
з аналогічними характеристиками виникнення збитків (тобто, за типом і рейтингом), а 
також імовірність дефолту протягом періоду прогнозу. Розрахунок ОКЗ відображає 
ймовірнісно-зважений результат, вартість грошей у часі та розумну обґрунтовану 
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інформацію, що є у наявності на звітну дату, про минулі події, поточні умови та прогноз 
майбутніх економічних умов.  

Сума очікуваних кредитних збитків для торговельної та іншої дебіторської заборгованості, 
грошових коштів та їх еквівалентів є несуттєвою на 31 грудня 2021 та 2020 років. 

5. Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції в основні 
засоби 

Рух основних засобів у 2021 та 2020 роках був наступний: 

 
Будівлі, споруди, 

передавальні 
пристрої  

Машини,  
обладнання, 

інвентар 

Транспортні 
засоби 

Інші 
основні 
засоби 

Земля 

Активи з 
права 

користуван
ня 

Всього 

Первісна вартість        

На 1 січня 2020 року 40 355 94 481 12 341 2 041 2 437 19 500 171 155 

Надходження 2 632 12 194 859 693 - 3 664 20 042 

Вибуття (5) (4 670) (372) (279) - (2 768) (8 094) 

На 31 грудня 2020 року 42 982 102 005 12 828 2 455 2 437 20 396 183 103 

Надходження 2 067 10 666 2 456 269 - 2 122 17 580 

Вибуття - (555) (493) (223) - (486) (1 757) 

На 31 грудня 2021 року 45 049 112 116 14 791 2 501 2 437 22 032 198 926 

Накопичена 
амортизація 

       

На 1 січня 2020 року (14 888) (42 433) (5 631) (1 360) - (2 808) (67 120) 

Нарахування амортизації (2 326) (8 127) (1 777) (276) - ( 3 030) (15 536) 

Вибуття 5 4 500 353 259 - 2 768 7 885 

На 31 грудня 2020 року (17 209) (46 060) (7 055) (1 377) - (3 070) (74 771) 

Нарахування амортизації (2 410) (9 504) (1 949) (126) - ( 3 544) (17 533) 

Вибуття - 537 493 217 - 122 1 369 

На 31 грудня 2021 року (19 619) (55 027) (8 511) (1 286) - (6 492) (90 935) 

Залишкова вартість        

На 1 січня 2020 року 25 467 52 048 6 710 681 2 437 16 692 104 035 

На 31 грудня 2020 року 25 773 55 945 5 773 1 078 2 437 17 326 108 332 

На 31 грудня 2021 року 25 430 57 089 6 280 1 215 2 437 15 540 107 991 

У складі основних засобів Компанії представлені активи з права користування згідно 
МСФЗ 16 «Оренда», інформація по яких детально розкрита у Примітці 7. 

У 2021 році Компанія використовувала основні засоби, які повністю амортизовані станом 
на 31.12.2021 року та їх собівартість становила 16 054 тис. грн. (на 31.12.2020 року – 13 833 
тис. грн.). 

Компанія має основні засоби (виробниче обладнання), які тимчасово не використовують у 
її господарській діяльності, але плануються до використання найближчим часом при 
реалізації майбутніх капітальних бізнес-проектів або знаходяться в резерві. Балансова 
вартість таких основних засобів станом на 31.12.2021 року складає 3 270 тис. грн., 
залишкова вартість дорівнює нулю. 

Незавершені капітальні інвестиції 

Витрати на створення (спорудження) основних засобів, створення (спорудження) яких ще 
Компанією не завершено, та передплати Компанії на створення (спорудження) основних 
засобів включені до складу незавершених капітальних інвестицій станом на 31 грудня 2021 
року у сумі 9 795 тис. грн. (на 31 грудня 2020 року: 10 569 тис. грн.). Сума незавершених 
капітальних інвестицій та передплат на створення (спорудження) основних засобів 
протягом 2021 року збільшилась на 14 684 тис. грн. (у 2020 році – на 18 458 тис. грн.) та 
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зменшилась в результаті введення в експлуатацію основних засобів у 2021 році на суму 
15 458 тис. грн. (у 2020 році – на 16 374 тис. грн.). 

6. Нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в 
нематеріальні активи 

Інформація про рух нематеріальних активів за 2021 та 2020 роки представлена таким 
чином: 

   
Права на 

комерційні 
позначення  

Права на 
об’єкти 

промислової 
власності 

Авторське 
право та 
суміжні з 

ним права 

Інші 
нематеріальні 

активи 
Всього 

Первісна вартість      

На 1 січня 2020 року 145 1 038 3 468 2 264 6 915 

Надходження 29 175 2 619 1 265 4 088 

Вибуття (89) (409) (744) (802) (2 044) 

На 31 грудня 2020 року 85 804 5 343 2 727 8 959 

Надходження 95 75 3 863 2 384 6 417 

Вибуття - - - (617) (617) 

На 31 грудня 2021 року 180 879 9 206 4 494 14 759 

Накопичена 
амортизація 

     

На 1 січня 2020 року (126) (475) (3 151) (1 426) (5 178) 

Нарахування амортизації (18) (248) (1 296) (834) (2 396) 

Вибуття 89 409 744 800 2 042 

На 31 грудня 2020 року (55) (314) (3 703) (1 460) (5 532) 

Нарахування зносу (69) (299) (2 774) (1 027) (4 169) 

Вибуття - - - 615 615 

На 31 грудня 2021 року (124) (613) (6 477) (1 872) (9 086) 

Залишкова вартість      

На 1 січня 2020 року 19 563 317 838 1 737 

На 31 грудня 2020 року 30 490  1640 1 267 3 427 

На 31 грудня 2021 року 56 266 2 729 2 622 5 673 

Станом на 31 грудня 2021 року Компанія використовувала у господарській діяльності 
повністю амортизовані нематеріальні активи, собівартість яких становила 776 тис. грн. (на 
31 грудня 2020 року – 172 тис. грн.). 

Незавершені капітальні інвестиції 

Станом на 31 грудня 2021 року витрати на нематеріальні активи, створення яких 
Компанією ще не завершено, та передплати Компанії за створення нематеріальних активів 
включені до складу незавершених капітальних інвестицій у сумі 744 тис. грн. (31 грудня 
2020 року: 5 688 тис. грн.). Сума незавершених капітальних інвестицій та передплат за 
створення нематеріальних активів протягом 2021 року збільшилась на 1 474 тис. грн. (у 
2020 році – на 6 645 тис. грн.) та зменшилась в результаті початку використання таких 
нематеріальних активів у 2021 році на суму 6 418 тис. грн. (у 2020 році – на 4 088  тис. грн.).  

7. Оренда 

Станом на 1 січня 2021 року Компанія мала діючий договір оренди офісного приміщення зі 
строком дії до 31 грудня 2022 року та договір оренди складського приміщення зі строком 
дії до 15 листопада 2028 року, тому, відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», Компанія відображає 
в бухгалтерському обліку актив з права користування та орендне зобов’язання. 
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Станом на 1 січня 2021 року Компанія мала також діючий договір оренди легкового 
автомобіля зі строком дії до 24 вересня 2023 року, який також відображався в обліку 
відповідно до МСФЗ 16 «Оренда», але в червні 2021 року, за рішення керівництва Компанії, 
цей автомобіль був повернутий орендодавцю. 

Активи з права користування відображаються у звіті про фінансовий стан у складі основних 
засобів за вирахуванням накопиченої амортизації, яка нараховується з використанням 
лінійного методу протягом строку оренди. 

 
на  

31.12.2021 
на 

31.12.2020 

Первісна вартість активу з права користування 22 032 20 396 

Накопичена амортизація активу з права користування (6 492) (3 070) 

Залишкова вартість активу з права користування 15 540 17 326 

 
Рух активів з права користування наведено у Примітці 5. 

Орендні зобов’язання відображаються у звіті про фінансовий стан як довгострокові орендні 
зобов’язання (представлені у складі «Інших довгострокових зобов’язань») та 
короткострокові орендні зобов’язання (представлені як «Поточна кредиторська 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»): 

 
на  

31.12.2021 
на 

31.12.2020 

Інші довгострокові зобов’язання (Довгострокові орендні зобов’язання) 15 340  16 559  

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 
(Короткострокові орендні зобов’язання) 

2 941   2 560  

Зобов’язання представлені за амортизованою вартістю із використанням 
середньозваженої ставки запозичення, а саме: в розмірі 19,3% та 12,7% річних для офісних 
приміщень, 13% річних для легкового автомобіля. При розрахунку величини майбутніх 
орендних платежів використовувався прогнозний курс гривні до іноземної валюти за 
даними МВФ. 

Рух орендних зобов’язань був наступним: 

 2021 2020 

Залишок на 1 січня 19 119 17 552 

Нарахування нових орендних зобов’язань 2 122 3 664 

Нарахування відсотків за орендними зобов’язаннями 3 267 3 132 

Оплата орендних зобов’язань (5 442)                (5 037) 

Зменшення орендних зобов’язань від поступків з оренди, 
пов’язаних з пандемією Covid-19 

(420) (192) 

Зменшення орендних зобов’язань у зв’язку з припинення 
оренди 

(365) - 

Залишок на 31 грудня 18 281  19 119 
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Суми, визнані у звіті про прибутки та збитки  

Звіт про прибутки та збитки включають такі суми, що відносяться до оренди: 

 2021  2020  

Амортизація активів з права користування   

Офісне приміщення  1 589 1 258 

Складське приміщення  1 874 1 731 

Автомобіль легковий 81 41 

Процентні витрати за орендними зобов’язаннями 
(включені до фінансових витрат) 

  

Офісне приміщення  170 49 

Складське приміщення 3 096 3 055 

Автомобіль легковий 1 28 

Витрати, пов’язані з короткостроковою орендою (включені до 
собівартості продажів, адміністративних витрат та витрат на збут) 

74 290 

Витрати, пов’язані з орендою малоцінних активів (включені до 
собівартості продажів, адміністративних витрат)  

68 57 

Загальний обсяг відтоку грошових коштів за оренду за 2021 рік склав 6 530  тис. грн. (за 
2020 рік – 6 044  тис. грн.). 

Аналіз майбутніх платежів з оренди за строками погашення, включаючи проценти, 
наведено у Примітці 27. 

Крім того, Компанія укладає короткострокові (до 12 місяців) договори оренди, щодо яких 
користується виключенням із параграфу 5 МСФЗ 16 та класифікує ці договори як 
короткострокову оренду. Витрати на оренду за такими договорами Компанія визнає на 
прямолінійній основі упродовж строку оренди. 

8. Запаси 

Структура запасів станом на 31 грудня 2021 та 2020 років була наступною: 

 на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Сировина та матеріали  9 232 5 917 

Тара та пакувальні матеріали   11 511 9 624 

Тара поворотна 44 140 

Запасні частини  4 005 3 905 

Готова продукція  31 835 19 057 

Товари на складі 3 728 3 059 

Інші запаси  434 179 

Всього 60 789 41 881 

9. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість Компанії станом на 31 грудня 2021 та 2020 років представлена 
наступним чином: 

 на 31.12.2021 на 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 130 687 108 831 

Інша поточна дебіторська заборгованість 139 136 

За вирахуванням резерву під очікуванні кредитні збитки (1 473) (1 473) 

Всього 129 353 107 494 
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Нижче наведено інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за торговою 
та іншою дебіторською заборгованістю з використанням матриці резерву очікуваних 
кредитних збитків. 

   
Днів прострочки 

на 31.12.2021  Всього 
Не 

прострочена 
<30 31-60 61-90 >90 

Торгова дебіторська 
заборгованість 

130 687 106 179 12 810 5 529 4 539 1 630 

Інша дебіторська заборгованість 139 139 - - - - 

Резерв очікуваних кредитних 
збитків 

(1 473) - - - - (1 473) 

Відсоток очікуваних кредитних 
збитків 

- - - - - 90% 

   
Днів прострочки 

 на 31.12.2020 Всього 
Не 

прострочена 
<30 31-60 61-90 >90 

Торгова дебіторська 
заборгованість 

108 831 99 944 6 905 105 92 1 785 

Інша дебіторська заборгованість 139 139 - - - - 

Резерв очікуваних кредитних 
збитків 

(1 473) - - - - (1 473) 

Відсоток очікуваних кредитних 
збитків 

- - - - - 83% 

На торговельну дебіторську заборгованість відсотки не нараховуються, і вона, як правило, 
погашається протягом 20-100 днів. 

Умови, які стосуються дебіторської заборгованості від пов'язаних сторін, розкриті в 
Примітці 26. 

У звіті про фінансовий стан «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги» станом на 31 грудня 2021 року представлена за вирахуванням резерву під 
очікувані кредитні збитки в сумі 1 473 тис. грн. (станом на 31 грудня 2020 року – в розмірі 
1 473 тис. грн.). 

Зміни резерву під очікувані кредитні збитки за торговою та іншою дебіторською 
заборгованістю представлені наступним чином: 

 2021 2020 

Залишок на 1 січня 1 473 996 

Створено резерву - 1 250 

Використано резерву - (773) 

Залишок на 31 грудня 1 473 1 473 
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10. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Структура грошових коштів та їх еквівалентів на 31 грудня 2021 та 2020 років була 
наступною: 

 на 31.12.2021 
на 

31.12.2020 

Грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті 5 545 1 317 

Грошові кошти на поточних рахунках у іноземній валюті 2 601 9 801 

Всього 8 146 11 118 

 

На залишок грошових коштів у національній валюті на поточному рахунку Компанії 
нараховуються відсотки згідно плаваючої процентної ставки, що залежить від облікової 
ставки НБУ. 

11. Власний капітал 

Сума зареєстрованого капіталу відповідає даним визначених в реєстраційних документах 
Компанії та станом на 31 грудня 2021 року становить 63 262 тис. грн. (станом на 31 грудня 
2020 року: 63 262 тис. грн.). 

Резервний капітал станом на 31 грудня 2021 року становить 5 758 тис. грн. (31 грудня 2020 
року: 4 003  тис. грн.) Протягом 2021 року, згідно порядку розподілу прибутку за 2020 рік, 
Рішенням одноособового акціонера №6 від 26 квітня 2021 року, резервний капітал був 
збільшений на 1 755 тис. грн. (протягом 2020 року, згідно порядку розподілу прибутку за 
2019 рік – на 1 527 тис. грн.). 

За 2021 рік результатом діяльності Компанії є прибуток, який становить 14 234 тис. грн. (за 
2020 рік прибуток Компанії склав 35 103 тис. грн.). 

Протягом 2021 та 2020 років Компанія не нараховувала та не виплачувала дивідендів. 

Для цілей управління капіталом, капітал включає в себе випущений капітал і резервний 
капітал. 

Всi акції Компанії, випущенi на весь розмір статутного капіталу, є простими іменними в 
бездокументарній формi. Номінальна вартість одної акції складає 0,05 грн. Кількість 
емітованих акцій Компанії складає 1 265 245 149 штук, вони оплачені у повному обсязі. 
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років, 100% акцій Компанії належали "Лантманнен 
Варгарда Кварн АБ", резиденту Швеції (iдентифiкацiйний код 556001-3178). 

12. Процентні кредити та позики 

Компанія має договір на короткостроковий банківський кредит (кредитну лінію) від АТ 
"СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" на суму 20 млн. грн. зі строком погашення 29 березня 
2023 року. Станом на 31 грудня 2021 року Компанія має заборгованість за даним кредитним 
договором в сумі 7 млн. грн. (станом на 31.12.2020 року  заборгованості за даним кредитним 
договором не було).  

В червні 2021 року Компанія підписала  договір про надання овердрафту №16 від 11.06.2021 
року з АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" на суму 10 млн. грн. зі строком погашення 29 
березня 2022 року. Станом на 31 грудня 2021 року Компанія не має заборгованості за даним 
договором.  

В липні  2021 року Компанія підписала  договір про надання фінансових послуг №21/004 
від 05.07.2021 року з АТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА" про отримання кредитної лінії у формі 
кредиту та овердрафту на загальну суму 1 млн. євро (10 млн. грн. або 100 тис. євро у формі 
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овердрафту) зі строком погашення 01 травня 2023 року. Станом на 31 грудня 2021 року 
Компанія має заборгованості за даним договором в сумі 9,5 млн. грн.  

В  липні 2021 року Компанія підписала  кредитний договір №50019498 від 27.07.2021 року 
на купівлю легкового автомобілю з ТОВ "Порше Мобіліті" на суму 1,4 млн. грн. зі строком 
погашення 15 серпня 2022 року. Станом на 31 грудня 2021 року Компанія має 
заборгованість за даним кредитним договором в сумі 950 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2021 року Компанія також має довгострокову позику вiд нерезидента 
"Лантманнен ек фьор" на суму 2 000 тис. доларів США зі строком погашення 22.07.2025 
року. Ця заборгованість відображена у звіті про фінансовий стан, у статті «Інші 
довгострокові зобов’язання» разом із довгостроковими орендними зобов’язаннями у сумі 
15 340  тис. грн. (Примітка 7). 

Основна інформація по процентним кредитам і позикам Компанії наведена у таблиці 
нижче: 

 
Процентна 

ставка, % 
Строк 

погашення 
на 

31.12.2021 
на 

31.12.2020 

Короткостроковий кредит від АТ 
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»  

KIEIBOR 
12 міс. + 2,5% 

   

   06.01.2022 5 000 - 

   12.01.2022 2 000 - 

 Короткостроковий кредит від АТ 
«ІНГ БАНК УКРАЇНА» 

 
 

 

 

 
 

 8,4% 05.01.2022 3 000 - 

 8,3% 19.01.2022 3 500 - 

 8,3% 14.01.2022 3 000 - 

Короткостроковий кредит від ТОВ 
«Порше Мобіліті» 

 

0,01% 15.08.2022 950 - 

Всього короткострокові 
кредити і позики 

  17 450 - 

Довгострокова позика від 
«Лантманнен ек фьор» на суму 
2 000 тис. доларів США 

LIBOR 
12 міс. +4% 

22.07.2025 54 556 56 549 

Всього довгострокові кредити і 
позики 

  54 556 56 549 

 
Короткострокові кредити банків забезпечені гарантіями материнської компанії. Позики 
від «Лантманнен ек фьор» не забезпечені активами Компанії чи гарантіями інших осіб. 

13. Оцінка справедливої вартості 

Справедлива вартість фінансових інструментів визначена як ціна, яка була б отримана за 
продаж активу чи сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками 
ринку на дату оцінки. 

Компанія визначила, що справедлива вартість грошових коштів, короткострокових 
кредитів, торгової дебіторської заборгованості, торгової кредиторської заборгованості та 
інших короткострокових зобов'язань приблизно дорівнює їх балансовій вартості, головним 
чином, з огляду на нетривалість термінів погашення даних інструментів. 

При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів, Компанія використовує 
різноманітні методи та робить припущення на основі ринкових умов, що існують на кінець 
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звітного періоду. Ринкові котирування або котирування дилерів для специфічних або 
подібних інструментів або дисконтована вартість майбутніх грошових потоків 
використовуються для фінансових активів. 

Справедлива вартість довгострокових позик Компанії визначається за допомогою методу 
дисконтування грошових потоків з використанням ефективної процентної ставки 
дисконтування. 

Власний ризик невиконання зобов'язань станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 
2020 року оцінюється як незначний. 

Ієрархії джерел справедливої вартості 

Всі активи та зобов’язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у 
фінансовій звітності, класифікуються за ієрархією джерел справедливої вартості, що 
подана нижче, на підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є значущими для оцінки 
справедливої вартості в цілому: 

 Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань 
на активних ринках; 

 Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на 
визначену справедливу вартість відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та 
базуються прямо або опосередковано на ринкових даних; 

 Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив 
на визначення справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня 
ієрархії та відсутні у відкритому доступі. 

Для фінансових активів та зобов’язань, які визнаються у фінансовій звітності за 
справедливою вартістю на періодичній основі, Компанія визначає необхідність їх 
переміщення між рівнями ієрархії, повторно аналізуючи їх класифікацію (на основі 
вихідних даних найнижчого рівня, які є суттєвими для оцінки справедливої вартості в 
цілому) на кінець кожного звітного періоду. 
 

Справедлива вартість усіх фінансових активів та фінансових зобов’язань Компанії станом 
на 31 грудня 2021 та 2020 років відноситься до Рівня 3 ієрархії, окрім позик отриманих від 
пов’язаних сторін, які відносяться до Рівня 2. Протягом 2021 та 2020 років переміщень між 
Рівнем 3 та Рівнем 2 не відбувалось. 

14.  Зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю 

Зміни в зобов’язаннях, спричинені фінансовою діяльністю станом на 31 грудня 2021 року 
та 31 грудня 2020 року наведені в таблицях нижче: 

 
На 

01.01.2021 
Грошові 
потоки 

Зміни 
валют- 

них 
курсів 

Нові 
орендні 
зобов’я-

зання 
Інші 

зміни 
на 

31.12.2021 

Короткострокові кредити - 16 050  -  1 400  17 450 

Короткострокові орендні 
зобов’язання 

2 560  (5 442)              - - 5 823           2 941              

Проценти за позиками - (2 887) 8 - 2 879 - 

Довгострокові позики 56 549 - (1 993) - - 54 556 

Довгострокові орендні 
зобов’язання  

16 559  - - 2 122 (3 341) 15 340           

Всього зобов’язань від 
фінансової діяльності 

75 668 7 721        (1 985) 2 122 6 761        90 287 
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На 

01.01.2020 
Грошові 
потоки 

Зміни 
валютн

их 
курсів 

Нові 
орендні 
зобов’я-

зання 
Інші 

зміни 
на 

31.12.2020 

Короткострокові кредити 3 500 (3 500) -  - - 

Короткострокові 
зобов’язання з оренди 

2 068 (5 037) - 1 930 3 599          2 560   

Проценти за позиками 11 (5 425) 135 - 5 279 - 

Довгострокові позики 86 455 (46 921) 17 015 - - 56 549 

Довгострокові зобов’язання 
з оренди 

15 484 - - 1 734 (659) 16 559  

Всього зобов’язань від 
фінансової діяльності 

107 518 (60 883) 17 150 3 664 8 219 75 668 

У стовбці «Інші зміни» відображено переведення довгострокових орендних зобов’язань у 

короткострокові орендні зобов’язання, сума нарахованих відсотків за договорами оренди та 
кредитами, а також поступки з оренди, пов’язані з пандемією Covid-19.  

15. Торгова та інша кредиторська заборгованість (рядки 1615, 1625, 1630, 
1690) 

Структура торгової та іншої кредиторської заборгованість станом на 31 грудня 2021 та  2020 
років була наступною: 

 
на  

31.12.2021 
на  

31.12.2020 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 48 913 39 736 

Поточна кредиторська заборгованість за контрактними 
зобов’язаннями за договорами з клієнтами 3 833 4 051 

Нарахування за розрахунками за послуги аудиту 550 1 208 

Нарахування за контрактними зобов’язаннями за договорами з 
клієнтами 5 385 1 764 

Нарахування за розрахунками за іншими послугами 11 989 443 

Нарахування на виплату вiдпусток  3 158 2 994 

Нарахування на виплату матеріального заохочення  - 5 968 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із страхування 1 572 3 217 

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці 2 709 2 777 

Інші поточні зобов'язання 478 118 

Всього 78 587 62 276 

Торгова кредиторська заборгованість є безпроцентною і, як правило, погашається 
протягом 5 - 75 днів. 

Інша кредиторська заборгованість є безпроцентною і погашається в середньому протягом 
1 - 6 місяців. 

Кредиторська заборгованість від пов'язаних сторін, а також відповідні нарахування за 
розрахунками розкриті в Примітці 26. 

Контрактні зобов’язання за договорами з клієнтами представляють собою знижки, 
визначені комерційною політикою Компанії, та передбачають компенсацію витрат 
клієнтів на проведення акцій, промо- та інших маркетингових заходів з просування 
продукції та товарів Компанії. 
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Нарахування за розрахунками за іншими послугами – забезпечення створене Компанією 
за фактично отримані послуги, відносно яких, остаточне узгодження суми послуг та 
підписання акту виконаних робіт не відбулось у звітному періоді. 

Нарахування на виплату відпусток – зобов’язання Компанії перед працівниками щодо 
виплати відпускних. Компанія робить нарахування під оплату чергових відпусток, що 
зароблені працівниками Компанії, проте не використані у звітному періоді і будуть 
використані у наступних звітних періодах. 

Нарахування на виплату матеріального заохочення – зобов’язання Компанії перед 
працівниками щодо виплати премій за результатами роботи за поточний рік. Компанія 
робить нарахування під оплату премій працівникам за результатами роботи за поточний 
рік, які будуть сплачені працівникам за результатами роботи у наступному звітному 
періоді. 

За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, загальні витрати з участі Компанії у програмі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування склали 17 994 тис. грн. (за 2020 
рік: 16 055 тис. грн.).  

16. Виручка від реалізації за договорами з клієнтами 

Виручку від реалізації за договорами з клієнтами за 2021 та 2020 роки представлено так: 

 2021  2020  

Виручка з продажу сухих сніданків по Україні 320 459             312 424 

Виручка з продажу покупних товарів (зернових батончиків, 
сухариків, хлібців) по Україні 59 699 57 489 

Виручка з продажу сухих сніданків на експорт 201 498         203 718 

Виручка з продажу покупних товарів (зернових батончиків, 
сухариків, хлібців) на експорт 668 1 017 

Виручка від надання послуг  36 331 

Всього 582 360 574 979 

Залишки за контрактними зобов’язаннями за договорами з клієнтами станом на 31 грудня 
2021 та 2020 років було представлено наступним чином: 

 2021 2020  

Нарахування за контрактними зобов’язаннями  
за договорами з клієнтами 5 385 1 754 

Поточна кредиторська заборгованість за контрактними 
зобов’язаннями за договорами з клієнтами 3 833 4 051 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 
за договорами з клієнтами 1 009 1 473 

Всього 10 227 7 278 

Сутність поточної кредиторської заборгованості та нарахувань за контрактними 
зобов’язаннями за договорами з клієнтами розкрита у Примітці 15. 

В 2021 році визнано 1 473 тис. грн. виручки від реалізації за договорами з клієнтами, що 
була включена в склад контрактних зобов’язань станом на початок звітного періоду (2020: 
1 177 тис. грн.). 

 

 



Приватне акціонерне товариство «ЛАНТМАННЕН АКСА»  

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 
( у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше ) 

35 

17. Собівартість реалізації 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 та 2020 роки включала: 

 2021  2020  

Матеріальні витрати  318 475 281 746 

Витрати на оплату праці 39 748 43 564 

Відрахування на соціальні заходи 8 913 9 575 

Амортизація 10 779 9 369 

Інші  витрати 11 105 5 199 

Собівартість реалізованих покупних товарів та сировини 31 221 30 180 

Всього 420 241 379 633 

18. Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи за 2021 та 2020 роки включали: 

 2021  2020  

Штрафи отримані 104 2 

Доходи від списання кредиторської заборгованості 29 1 199 

Доходи від безоплатно отриманих оборотних активів 49 28 

Доходи від оприбуткування надлишків запасів за результатами 
інвентаризацій 

469 731 

Доходи по залишкам грошових коштів на банківських рахунках 40 67 

Доходи від реалізованих виробничих запасів  387 - 

Доходи від операційної курсової різниці - 7 074 

Доходи від поступків з оренди, пов’язані з пандемією Covid-19 420 192 

Інші доходи 104 73 

Всього 1 602 9 366 

19.  Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати за 2021 та 2020 роки включали: 

 2021  2020 

Матеріальні витрати на створення нових видів продукції 605 681 

Збитки від купівлі - продажу іноземної валюти 406 366 

Збиток від реалізованих виробничих запасів - 699 

Втрати від операційної курсової різниці 1 367 - 

Нестачі та втрати за результатами інвентаризацій 319 200 

Штрафи сплачені 258 146 

Витрати на оплату лікарняних та відрахування на соціальні 
заходи з лікарняних 

962 685 

Витрати на матеріальну допомогу 369 265 

Заробітна плата мобілізованого персоналу та відрахування на 
соціальні заходи з неї 

227 221 

Витрати на дослідження нових видів пакування та  
регулювальні роботи під час досліджень 

358 927 

Витрати на інші послуги, пов’язані з операційною діяльністю 11 7 

Всього 4 882 4 197 
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20. Фінансові доходи та фінансові витрати   

Фінансові доходи та фінансові витрати за 2021 та 2020 роки включали: 

 2021  2020  

Дохід від курсових різниць, що виник на кредитах та процентах 
по кредитам в іноземній валюті  2 001 - 

Фінансові доходи, всього 2 001 - 

Фінансові витрати за договорами оренди 3 267 3 132 

Проценти за кредитами та позиками 3 141 5 823 

Втрати від курсових різниць, що виникли по кредитах та 
процентах по кредитам в іноземній валюті - 17 150 

Інші фінансові витрати 274 262 

Фінансові витрати, всього 6 682 26 367 

21. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати Компанії за 2021 та 2020 роки включали: 

 2021  2020  

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 1 926 1 530 

Витрати на оплату праці 11 997 10 818 

Відрахування на соціальні заходи 2 127 1 892 

Витрати на відрядження 52 150 

Витрати на прибирання 225 4 001 

Витрати на гаряче харчування персоналу 537 606 

Витрати на господарські потреби 496 866 

Витрати на інформаційно-консультаційні послуги 12 987 1 395 

Корпоративні витрати 810 1 474 

Витрати на послуги з охорони 98 1 589 

Витрати на послуги з аудиту 1 280 810 

Витрати на нарахування виплати відпусток та інших витрат, 
пов’язаних з оплатою праці 1 260 2 060 

Витрати на абонентне обслуговування 158 137 

Витрати на послуги ІТ 194 193 

Комісійні банку 329 219 

Витрати на обслуговування офісного обладнання 119 91 

Витрати на пальне 188 127 

Витрати на ремонт будівель і споруд - 1 187 

Витрати на зв’язок, інтернет, поштові  124 125 

Витрати на медогляд та утримання медичного пункту 98 108 

Витрати на юридичні та нотаріальні послуги 485  324 

Витрати на рекламу та об’яви  34 33 

Витрати на медичне страхування 212 240 

Витрати на інші послуги 964 751 

Всього 36 700 30 726 
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22. Витрати на збут 

Витрати на збут Компанії за 2021 та 2020 роки включали: 

 2021  2020  

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 5 453 4 003 

Амортизація активу з права користування 3 544 3 030 

Витрати на оплату праці 24 258 23 594 

Відрахування на соціальні заходи 4 731 4 661 

Витрати на відрядження 456 353 

Витрати на інформаційно-консультаційні послуги 1 030 2 948 

Витрати на рекламні послуги 8 490 13 981 

Витрати на послуги дизайну - 2 

Витрати на маркетингові дослідження 4 826 3 731 

Витрати на послуги з передпродажної підготовки 1 958 1 934 

Витрати на послуги по відповідальному зберіганню 10 11 

Витрати на поштові послуги 646 565 

Витрати на послуги по ремонту та обслуговуванню ОЗ 1 019 1 402 

Витрати на піддони 5 929 4 559 

Витрати на паливо 838 799 

Витрати на страхування майна та вантажоперевезень 734 771 

Витрати на транспортування продукції між складами 897 1 056 

Витрати на транспортування продукції по Україні 11 934  11 531 

Витрати на транспортування продукції на експорт 8 527 4 545 

Витрати на створення нарахувань на виплату відпусток 
працівникам та інших витрат, пов’язаних з оплатою праці 

2 281 4 613 

Витрати на обслуговування орендованих основних засобів 1 793 1 729 

Витрати на прибирання 490 - 

Витрати на пакування 513 480 

Витрати на митні послуги 552 578 

Витрати на зв’язок, інтернет 100 97 

Витрати на господарські потреби 162 152 

Витрати на інші послуги 1 811  1 073  

Витрати на списання шин 90 88 

Сумнівні та безнадійні борги - 1 250 

Витрати на медичне страхування 387 443 

Інші витрати на збут 571 656 

Всього 94 030 94 635 
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23. Інші витрати  

Інші витрати Компанії за 2021 та 2020 роки включали: 

 2021 2020 

Витрати на благодійність 738 737 

Невідшкодований ПДВ 1 266 1 320 

Ліквідація основних засобів та нематеріальних активів 22 92 

Витрати від списання продукції та товарів за терміном 
придатності або пошкоджених  

2 987 2 616 

Інші витрати 111 23 

Всього 5 124 4 788 

24. Чистий прибуток (збиток) від курсових різниць 

Прибутки/збитки від курсових різниць виникли на наступних статтях: 

 2021  2020  

Прибутки   

Грошові кошти та їх еквіваленти  3 009 6 822 

Торгова та інша дебіторська заборгованість  1 142 5 537 

Торгова та інша кредиторська заборгованість  899 481 

Кредити в іноземній валюті та проценти по кредитам в 
іноземній валюті 3 911 7 555 

Прибутки від курсових різниць, всього 8 961 20 395 

Збитки   

Грошові кошти та їх еквіваленти  (3 614) (1 540) 

Торгова та інша дебіторська заборгованість  (2 435) (2 267) 

Торгова та інша кредиторська заборгованість  (368) (1 959) 

Кредити в іноземній валюті та проценти по кредитам в 
іноземній валюті (1 910) (24 705) 

Збитки від курсових різниць, всього (8 327) (30 471) 

Чистий прибуток (збиток) від курсових різниць 634 (10 076) 

25. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток за 2021 та 2020 роки становили: 

 2021  2020  

Витрати по поточному податку на прибуток 6 821 8 566 

Витрати (дохід) від зміни відстроченого податку (2 621) 330 

Витрати по податку на прибуток, які відображені у 
звіті про прибутки та збитки, всього 

4 200 8 896 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 року, податок на прибуток в Україні 
обчислювався за ставкою 18%. 

Узгодження витрат з податку на прибуток і прибутку до оподаткування, помноженого на 
вказану ставку оподаткування, представлено таким чином: 
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 2021  2020  

Прибуток до оподаткування 18 434 43 999 

Витрати з податку на прибуток за нормативною ставкою 
(2021: 18%; 2020: 18%)  3 318 7 920 

Вплив на податок на прибуток: 

Ефект постійних різниць, що не оподатковуються, або 
не вираховуються для цілей оподаткування 882 976 

Витрати з податку на прибуток 4 200 8 896 

 

Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років відстрочені податки складались виключно із 
відстрочених податкових активів і виникли на таких статтях фінансової звітності:  

Відстрочені податкові 
активи 

на 31.12.2021 

Визнано у Звіті 
про сукупний 
дохід за 2021 

рік 

на 
31.12.2020  

Визнано у Звіті 
про сукупний 
дохід за 2020 

рік  

 
на 

01.01.2020  

Основні засоби 91 10 81 (8) 89 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

3 226 2 611 615 (408) 1 023 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

265 - 265 86 179 

Всього 3582 2621 961 (330) 1 291 

Сутність тимчасових різниць наведена нижче: 

(i) Основні засоби – відмінності в строках корисного використання; 

(ii) Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – відмінності в 
періоді визнання зобов’язання; 

(iiі) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – відмінності в періоді 
визнання. 

Компанія визнала відстрочені податкові активи, базуючись на судженнях, що існує 
ймовірність того, що Компанія буде здатна реалізувати ці різниці у майбутньому. 

26. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов’язаними сторонами Компанії є компанії, які прямо або опосередковано (через одну або 
кілька компаній) контролюють Компанію або є підконтрольними Компанії, або 
перебувають під спільним контролем акціонерів або керівництвом Компанії.  

Залишки та операції з пов’язаними сторонами були наступними: 

 2021  2020  

Компанії під спільним контролем    

Залишки на 31 грудня:   

Торгова та інша дебіторська заборгованість  2 080 2 673 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 14 654 4 638 

  в т.ч. нарахування за розрахунками за іншими послугами 10 552 - 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 54 556  56 549 
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 2021  2020  

Операції протягом року:    

Дохід від продажу продукції  36 824 34 622 

Дохід від надання послуг 36 180 

Дохід від безоплатного отримання ТМЦ 7 12 

Придбані товари 28 781 25 032 

Придбані послуги, згідно Ліцензійного договору на знак для 
товарів і послуг 

- 23 

Придбані маркетингові послуги 1 989 1 851 

Придбані консалтингові послуги 10 552 - 

Фінансові витрати 2 418 5 300 

 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2021 року включає 
дебіторську заборгованість за продаж готової продукції. Непогашені залишки на кінець 
звітного періоду є незабезпеченими, безвідсотковими, з розрахунком грошовими коштами. 
Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін, як правило, погашається в строк до 
одного місяця. Не було надано жодних гарантій відносно дебіторської заборгованості з 
пов’язаними сторонами. Станом на 31 грудня 2021 року резерв під очікувані кредитні 
збитки за дебіторською заборгованістю від пов’язаних сторін не нараховувався, оскільки за 
судженням керівництва ризик неотримання оплати за продану продукцію відсутній. 

Кредиторська заборгованість та закупки 

Протягом 2021 та 2020 років Компанія закуповувала у пов’язаних сторін в основному 
товари для перепродажу, консалтингові та інші послуги. Компанія отримує гарантії від 
пов’язаної сторони відносно банківських кредитів та кредиторської заборгованості перед 
окремими постачальниками – нерезидентами. 

Довгостроковi фінансові зобов'язання 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року  Компанія має довгострокову позику 
від нерезидента "Лантманнен ек фьор" в доларах США на загальну суму 2 000 тис. доларів 
США зі строком погашення у 2025 році, на яку нараховуються відсотки LIBOR 12 міс + 4%. 
Детальна інформація наведена в Примітці 12. 

Дохід від продажу продукції 

Протягом 2021 та 2020 років Компанія продавала пов’язаним сторонам свою готову 
продукцію. 

Ключовий управлінський персонал 

За 2021 рік ключовому управлінському персоналу Компанії були нараховані: 

- заробітна плата, премії, інші доходи (медичне страхування, харчування, інше) у сумі 2 911 
тис. грн. (за 2020 рік: 2 370 тис. грн.). 

- обов'язкові внески до фондів соціального страхування – 239 тис. грн (за 2020 рік: 191 тис. 
грн.). 

У 2021 році проводився продаж готової продукції та товарів ключовому управлінському 
персоналу Компанії на суму 3 тис. грн. (за 2020 рік:  6 тис. грн.). 

Продаж готової продукції та товарів всім співробітникам, а також ключовому 
управлінському персоналу Компанії, проводиться відповідно до наказу по Компанії та 
затвердженого прайсу. 
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27. Управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Компанії включають торгову та іншу дебіторську та 
кредиторську заборгованості, грошові кошти та їх еквіваленти, орендні зобов’язання, 
заборгованість за кредитами банків та позиками від пов’язаних сторін. Управління 
фінансовими ризиками здійснює фінансовий відділ Компанії. Основними ризиками, 
пов’язаними з фінансовими інструментами Компанії, є кредитний ризик, валютний ризик, 
ризик ліквідності та ризик зміни відсоткових ставок. Компанія переглядає та узгоджує 
політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче. 

27.1. Кредитний ризик  

Кредитний ризик – це ризик того, що Компанія понесе фінансові збитки, оскільки 
контрагенти не виконають своїх зобов’язань за фінансовим інструментом чи клієнтським 
договором. Компанія схильна до фінансового ризику, пов’язаного з її операційною 
діяльністю (передусім, щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості) та 
фінансовою діяльністю, у т.ч. депозити у банках та інші фінансові інструменти. 

Банківські депозити, грошові кошти та їх еквіваленти Компанія зберігає у банках, які, на 
думку керівництва, мають один із найменших ризиків дефолту на момент розміщення. 

Нижче представлено інформацію про вартість активів, розміщених у конкретних 
фінансових установах на звітні дати: 

 2021  2020  

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 7 662 11 099 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 17 16 

АТ «УкрСибБанк» - 3 

АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» 467 - 

Всього 8 146 11 118 

Керівництвом Компанії встановлено кредитну політику, кредитний ризик контролюється 
постійно. Кредитну оцінку здійснюють для усіх клієнтів, які вимагають кредит, який 
перевищує певну суму. Більшість продажів Компанія здійснює клієнтам з позитивною 
кредитною історією або на умовах передоплати. Кредитний ризик контролюється за 
рахунок встановлення лімітів заборгованості контрагентів, які переглядаються та 
затверджуються керівництвом.  

Інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за торговою та іншою 
дебіторською заборгованістю з використанням матриці резерву очікуваних кредитних 
збитків наведено у Примітці 9. Щодо грошових коштів та їх еквівалентів, то Керівництво 
Компанії вважає, що немає суттєвого ризику втрат для Компанії в зв’язку з наявністю 
кредитного ризику за такими фінансовими активами, тому резерв під очікувані кредитні 
збитки станом на 31 грудня 2021 та 2020 років за грошовими коштами та їх еквівалентами 
не створювався.  

Максимальний розмір кредитного ризику дорівнює вартості грошових коштів та їх 
еквівалентів і торгової та іншої дебіторської заборгованості. Станом на 31 грудня 2021 року 
максимальний кредитний ризик Компанії становив 137 499 тис. грн. (на 31 грудня 2020 
року: 118 612 тис. грн.) 

27.2. Валютний ризик 

Для Компанії, як і для багатьох інших суб’єктів підприємницької діяльності, які 
здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема, долар США, євро та 
російський рубль, відігріють істотну роль під час здійснення господарських операцій. 
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Ризик операційної курсової різниці стосується монетарних активів та зобов’язань Компанії, 
виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на валютному ринку. 
Такий ризик виникає при закупівлі обладнання та запасних частин до нього, автомобілів, 
сировини та інших товарів, виражених у валюті, відмінній від функціональної валюти 
Компанії. Протягом 2021 року операції, в основному, були деноміновані в доларах США, 
євро та російських рублях. Компанія не здійснює хеджування своїх валютних позицій. 

Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в 
іноземній валюті, представлено таким чином: 

У гривнях  31 грудня 2021 
року 

 
31 грудня 2020 

року 
 

1 долар США  27,2782  28,2746  

1 євро  30,9226  34,7396  

10 російських рублів  3,6397  3,7823  

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість фінансового результату та 
власного капіталу до оподаткування до достатньо можливих змін у курсах обміну валют, 
які застосовувались на звітну дату, за умови, що всі інші змінні величини залишались 
незмінними. Ризик розраховувався лише для монетарних залишків, деномінованих у 
іноземних валютах, а не у функціональній валюті компаній Компанії. Оскільки, найбільш 
суттєвий вплив на діяльність Компанії має зміна курсів обміну долара США, євро та 
російського рубля відносно української гривні, то ризик розраховувався лише для 
залишків, деномінованих у цих валютах. 

 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 

Збільшення / 
(зменшення) 
прибутку  до 

оподаткування 

Збільшення / 
(зменшення) 

власного 
капіталу  

 

Збільшення / 
(зменшення) 
прибутку  до 

оподаткування 

Збільшення / 
(зменшення) 

власного 
капіталу  

Зміцнення долару США на 20% (9 913 ) (9 913 )  (10 716) (10 716) 

Послаблення долару США на 10% 4 957  4 957   5 358 5 358 

Зміцнення Євро на 20% 1 231  1 231   2 823 2 823 

Послаблення Євро на 10% (615 ) (615 )  (1 412) (1 412) 

Зміцнення російського рубля на 
20% 

- -  254 254 

Послаблення російського рубля 
на 10% 

- -  (127) (127) 

Процедури Компанії з управління валютним ризиком включають постійний моніторинг 
динаміки валютних курсів на валютних ринках. Компанія не проводить операцій з метою 
хеджування валютних ризиків. 

27.3. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності, який притаманний діяльності Компанії, виникає у разі недостатності 
ліквідних активів для виконання зобов’язань, за якими настають терміни погашення. 

Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб, у міру можливості, 
забезпечити постійний рівень ліквідності, достатній для своєчасного погашення 
фінансових зобов'язань, як в нормальних, так і в складних умовах, без понесення 
надмірних збитків і без загрози для репутації Компанії. При управлінні ризиком 
ліквідності Компанія прагне застосовувати принцип обачності, що передбачає наявність 
достатнього обсягу грошових коштів, а також можливості фінансування за допомогою 
залучення достатнього обсягу кредитних коштів. 

У таблиці далі представлено аналіз фінансових зобов'язань Компанії за строками 
погашення, в основі якого лежать договірні терміни погашення відповідних зобов'язань. 
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Суми в таблиці являють собою недисконтовані грошові потоки відповідно до договорів, 
розраховані за обмінним курсам на кінець звітних періодів. 

  До 1 
місяця 

 1-3 
місяці 

 
3 

місяці 
- 1 рік 

 1 - 5 
років 

 Всього 

На 31 грудня 2021 року 
           
Короткострокові кредити банків  16 544   -  950  -  17 494  

в тому числі майбутні відсотки  44  -  -  -  44 
Торговельна  кредиторська 
заборгованість  41 629  17 712  11 257  72  70 670 

 Орендні зобов’язання  510            1 020         4 591        25 777       31 898   

     в тому числі майбутні відсотки  282  555  2 343  10 437  13 617 

 Кредити від пов’язаної сторони   199   379   1 767   60 551      62 896  

     в тому числі майбутні відсотки    199  379   1 767      5 995           8 340          

Всього   
58 882    19 111   18 565   86 400   182 958               

На 31 грудня 2020 року 
           

Короткострокові кредити банків  -  -  -  -  - 

в тому числі майбутні відсотки  -  -  -  -  - 
Торговельна  кредиторська 
заборгованість  29 668  16 516  756  262    47 202 

Орендні зобов’язання   484       967    4 352        28 178       33 981    

   в тому числі майбутні відсотки  285  561  2 398  11 619  14 862 

Кредити від пов’язаної сторони   218   415   1 870     65 194     67 697  

   в тому числі майбутні відсотки   218      415       1 870      8 645           11 148    

Всього  
 

30 370   17 898   6 978  
 

 93 634  
 

 164  148 880  

27.4. Ризик зміни відсоткових ставок 

Ризик зміни відсоткових ставок виникає щодо фінансових активів та зобов’язань з 

плаваючими відсотковими ставками, що застосовуються до них. Ризик зміни ринкових 

відсоткових ставок Компанії пов'язаний насамперед із фінансовими зобов'язаннями 

Компанії з плаваючими відсотковими ставками. 

Станом на 31 грудня 2021 року, якби відсоткові ставки на цю дату були на 100 базисних 

пунктів вищими / на 100 базисних пунктів нижчими при інших незмінних умовах, 

прибуток за рік був би на 616  тис. грн. меншим / на 616  тис. грн. більшим (31 грудня 2020 

року: на 565  тис. грн. меншим / на 565  тис. грн. більшим), відповідно, в основному в 

результаті більших/менших відсоткових витрат за фінансовими зобов’язаннями із 

змінними відсотковими ставками. 

27.5. Управління капіталом 

Основна мета політики Компанії з управління капіталом полягає у забезпеченні 
дотримання Компанією відповідних коефіцієнтів достатності капіталу для підтримання 
безперервності діяльності. Керівництво оцінює ефективність діяльності Компанії та 
встановлює ключові показники ефективності. 

Компанія управляє своєю структурою капіталу та коригує її з урахуванням змін в 
економічних умовах. Завданням Компанії при управлінні капіталом є забезпечення 
здатності Компанії продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою 
одержання прибутку для учасників і вигод для інших зацікавлених осіб, а також для 
забезпечення фінансування своїх операційних вимог, капіталовкладень та стратегії 
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розвитку Компанії. Протягом 2021 та 2020 років змін у цілях, політиці та процесах не 
відбулося. 

Компанія вважає фінансову і торгову заборгованість та капітал першочерговими 
джерелами ресурсів капіталу. 

 
31 грудня 2021 

року  
31 грудня 2020 

року 

Довгострокові кредити від пов’язаної сторони 54 556 56 549 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 70 670 47 202 

Зобов’язання за договорами оренди 18 281 19 119 

Короткострокові кредити банків 17 450 - 

Мінус: грошові кошти та їх еквіваленти (8 146) (11 118) 

Чиста заборгованість 152 811 111 752 

Власний капітал 169 381 155 147 

Всього власний капітал та чиста заборгованість 322 192 266 899 

Частка заборгованості 48% 42% 

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії й може коригувати свою 
політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, 
тенденціях ринку або стратегії розвитку. 

28. Операційні ризики,  умовні та контрактні зобов’язання 

Податкове та інше законодавство  

Податкове та інше українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу 
оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і 
митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних 
документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й 
державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у 
трактуванні законодавства є непоодинокими. Керівництво вважає, що інтерпретація ним 
положень законодавства, що регулюють діяльність Компанії, є правильною і Компанія 
дотрималась всіх нормативних положень, а всі передбачені законодавством податки були 
сплачені або нараховані. У податковому законодавстві України передбачені деякі 
обмеження щодо трансфертного ціноутворення, а також деякі інші обмеження при 
проведенні подібних торгових операцій з пов’язаними сторонами. Історичні торгові 
операції Компанії підпадають під дію цих правил трансфертного ціноутворення. Порядок 
ціноутворення навіть між сторонами, які не є пов’язаними, може також підпадати під дію 
положень з трансферного ціноутворення. Діюче українське законодавство з податку на 
прибуток підприємств не передбачає жодних виключень, якщо ціна продажу суттєво 
відрізняється від ціни, що визначається на звичайних комерційних умовах. Крім цього, 
наразі нема розробленої надійної методології кількісної оцінки обмежень у сфері 
трансфертного ціноутворення. Однак, якщо податкові органи виявлять факт 
недотримання цих правил, вони можуть вимагати провести коригування трансфертного 
ціноутворення для цілей оподаткування. Підтвердження та застосування суттєвих 
коригувань трансфертного ціноутворення відповідними податковими органами в судовому 
порядку може мати негативний вплив на звіт про сукупний дохід Компанії. Водночас існує 
ризик того, що операції та правильність інтерпретацій, які не були оскаржені 
регулятивними органами в минулому, будуть поставлені під сумнів в майбутньому. Однак 
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цей ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовірності негативних 
наслідків можливих незаявлених позовів не є доцільним. 

Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється у повній відповідності до 
законодавства, що регулює її діяльність, і що Компанія нарахувала й сплатила усі необхідні 
податки. У випадках, коли порядок нарахування податкових зобов’язань був недостатньо 
чітким, Компанія нараховувала податкові зобов’язання на основі оцінок керівництва. 

Судовий позов  Компанії  до ПрАТ «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» 

У грудні 2020 року представники ПрАТ «ДТЕК «Київські регіональні електромережі» 
провели планову перевірку електроустановок Компанії, за результатами якої було 
складено Акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, перераховано 
обсяг спожитої електроенергії за 2020 рік, а її вартість збільшено на 1 094 тис. грн.  
Компанія не погодилася з результатами даної перевірки та не нарахувала відповідні 
додаткові витрати на електроенергію. В 2021 році Компанія подала позов проти ПрАТ 
«ДТЕК «Київські регіональні електромережі» про визнання акту недійсним та скасування 
рішення комісії. Сума позову складає 1 094 тис. грн. Станом на дату затвердження цієї 
фінансової звітності провадження у судовій справі зупинене на час проведення 
електротехнічної експертизи призначеної ухвалою суду у листопаді 2021 року. 
Обґрунтована оцінка очікуваного потенційного впливу цієї справи на фінансову звітність 
Компанії становить – «можливий, коли ймовірність настання обставин становить 5-50% 
включно», тому в цій фінансовій звітності не було створено відповідних забезпечень.  
Компанія вважає, що існують суттєві підстави для скасування відповідного рішення комісії 
ПрАТ «ДТЕК « Київські регіональні електромережі» по розгляду  акту про порушення по 
накладеної оперативно-господарської санкції, оскільки оскаржуване рішення є 
незаконним, безпідставним та таким, що не відповідає нормативно-правовим актам, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушують ПРРЕЕ. 

Судовий позов ПАТ «МТБ БАНК» 

У 2021 рокі Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» подав два судові позови проти 
Компанії на загальну суму 4 473 тис. грн., що стосуються неоплачених рахунків за 
поставлені товари ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» у 2020 році. Між ПАТ «МТБ 
БАНК» та постачальником Компанії ТОВ «Шевченківський завод продтоварів» було 
укладено договір про надання факторингового обслуговування, за яким відбулось 
відступлення Фактору (ПАТ «МТБ БАНК») прав грошової вимоги щодо платежів за 
відвантажену продукцію за Договором поставки №3543 від 24.10.2019 року. Компанія 
впевнена, що не має заборгованості перед постачальником ТОВ «Шевченківський завод 
продтоварів» станом на 31.12.2020 року та збирається захищати свої права в суді. Станом 
на дату затвердження цієї фінансової звітності провадження у судовій справі зупинене на 
час проведення почеркознавчої та технічної експертизи призначеної ухвалою суду у 
листопаді 2021 року. Компанія вважає, що документи, покладені в основу позовних вимог, 
не є автентичними, тому оцінює ймовірність вирішення справи на користь Компанії як 
більше 50% «ймовірно», тому в цій фінансовій звітності не було створено відповідних 
забезпечень. 

Контрактні зобов’язання по капітальних інвестиціях 

Станом на 31 грудня 2021 року Компанія мала контрактні зобов’язання щодо придбання 
основних засобів на суму 1 256 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 2 365 тис. грн.) та 
нематеріальних активів на суму 145 тис. грн. (31 грудня 2020 року: 520 тис .грн.). 

29. Події після звітної дати 

21 лютого 2022 року президент Росії оголосив про визнання незалежності двох регіонів 
України - самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної 




