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зАяýА fiрс в!*повжАльнlсть кýрlвt{ицтвА цсдо пlýгстсвки lзАтнýрgжýнýя фlнАноовOТ
зBlTHocTl
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Фiнянссва ззiтнiсть КоплпанiТ ТOВ *Ядзакi Укр*Тна* {д*лi  <фiнанеова sвiтнiсть>) була пiдготоалена за piK, що
закiltчиstя ЗJ.12,2019 вiдпоаiдr*о д* Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi  ((МСФЗ)ii.

При пiдготовцi фiнансовоI звiтностi керiвництво Коплпанii несе вiдпоsiдальнiсть за:

Вибiр належних принципiв бухгмтерського облiку та ix п*tлiдовн* заст8суЁання;

3астосування обt'рунтованих оцiнок i припучlень;

ý*тримання вiдповiдних I\4СФ3 i розкриття Bcix сутгових вiдхилень в примiтках до фiнансовоI звiтн*стi;

Пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, ýиходячи з дOпущёння, що Компанiя продýвжуватиме свою дiяльнiсть в
найближчому майбутньому, за ви}iят{ом випадкiв, коли такедопущення неправомiрitе

Керiжництs8 Х,*мпаиii Tattolti н8s* вiдп*giд*льл+iстh ýý

Fозрgбку, впровадж*ння i эаýезпечення фухкцiонуýsltня ефеrгивноi i N*дiйнсТ систеъ{и внутрiшньсго
контролю у КомпанiТ;

Пiдтримку систёми бухгалтереького облiку, lло дOзвýляе у будьякий мOмёнт пiдrоryаати з достатнiм
ступе;",ýм точностi iнформацiю про фiнансовg полOж8ння КомпанiТ i забезпечити вiдповiднiсть фiнансоао?
звiтнgстi вимогам МСФ3;

Вживання заходiв ts межах своýТ компетенцiТдля заýезпечення збереження аrrивis KoMnaHii;

3s*оýirання i виявлення фактiв шахрайства та iнших злоýживань,

Пiдrотовка фiнансовоТ звiтностi обов'яsково лередбачас sикористання оцiнок, засноýаних на с\jдженнях
керiвництва, ссобливо при операцiях, що gплива}оть на поточний звiтний перigд, i неможливо бути
вfiеЕýеними, цо вони ýудуть завершенi до майбряiх перiодiв.

Фiнансова звiтнiсть ТOВ <Ядзакi Украiна> була пiдготовлена з використанням прийняжих меж суггевостi та з
ýикориgтанням iнформацiТ, що була у наявностi до 31.12,?0"]9 року включно,

Виконуючи своТ зобов'язання щодо цiяiсностi фiнансовоI звiтностi, керiвництво пiдтримуе функцiонуванн*
фiнансових та управлiнських систем контрOлю i пракгики, покликанi забезпечити достатню впевненiсть у тому,
що операцi'l санкцiонованi, аrrиви зберiгаються i облiк ведеться належним чином.

Керi*ництво КомпанiТ ТOВ кЯдзакi Украiна> розглянуло фiнансову звiтнiсть до того як вона була подана на
затвердження ж випуск 9 грудня 20?0 року.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Загальним зборам учасників і управлінському персоналу ТОВ «Ядзакі Україна»  

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 
Ми провели аудит фінансової звітності Компанії ТОВ «Ядзакі Україна» (далі – «Компанія»), що 
складається із Балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та Звіту про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за 
прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 р. та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 
вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року 
№ 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 
вимогами, застосовуваними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності  

Ми звертаємо увагу на Примітку 4 у фінансовій звітності, в якій розкривається, що станом на 31 
грудня 2019 р., поточні зобов’язання Компанії перевищили її оборотні активи на суму 
270 370 тис. грн. Як зазначено в Примітці 4, ці події або умови та поширення короновірусу COVID-19 
і його негативний вплив на економіку України та світу (Примітка 2) вказують, що існує суттєва 
невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

Пояснювальний параграф – операції з пов’язаним сторонами  

Ми звертаємо увагу на Примітку 37 до цієї фінансової звітності, яка свідчить про значну концентрацію 
операцій та балансів Компанії з пов’язаними сторонами.  

Ми звертаємо увагу на Примітку 36 до цієї фінансової звітності стосовно проведення контрольованих 
операцій з пов’язаним сторонами, в якому йдеться мова про те, що існують ризики, що підходи 
податкових органів в оцінці контрольовані операцій можуть відрізнятися від підходів застосованих 
Компанією. Внаслідок цього, існує ймовірність коригування фінансових результатів, однак потенційну 
суму ризику неможливо достовірно оцінити.  

Нашу думку не було модифіковано щодо зазначених питань. 

 

 



Пояснювальний параграф - вплив економічної та епідеміологічної кризи і політичної 
нестабільності 
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 у фінансовій звітності, в якій розкривається, що вплив економічної 
кризи та політичної нестабільності, а також епідеміологічного стану щодо поширення короновірусу 
COVID-19, які тривають в Україні та в усьому світі, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо 
передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та 
операційну діяльність Компанії.  

Нашу думку не було модифіковано щодо зазначених питань. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми 
не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в розділі «Суттєва невизначеність що стосується, безперервності 
діяльності» ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слід 
відобразити в нашому звіті. 

Переоцінка основних засобів
 
У 2020 році Компанія залучила незалежного 
оцінювача та провела переоцінку своїх 
основних засобів на 31.12.2019, за 
результатами якої через інший сукупний дохід 
було відображено чисте збільшення оцінки в 
сумі 82 477 тисяч гривень та списано на 
витрати уцінку у сумі 13 928 тисяч гривень. Ми 
зосередили увагу на цій області, оскільки 
переоцінка вимагає низки важливих суджень 
управлінського персоналу щодо оціночного 
розрахунку амортизованої вартості заміщення 
основних засобів. 
Докладну інформацію про переоцінку 
розкрито у Примітці 11 «Основні засоби».  
 

Виконані аудиторські процедури 
 
Ми виконали серед іншого, наступні процедури: 

- оцінили знання і досвід незалежного 
оцінювача та застосовану ним методологію; 

- звірили справедливу вартість у визначенні 
МСФЗ об’єкта основних засобів, розраховану 
оцінювачем, з актуальною ринковою ціною 
порівнюваного активу; 

- перевірили що розрахунок справедливої 
вартості активів було проведено витратним та 
ринковим методичними підходами. 

- оцінили обґрунтованість загального 
очікуваного строку експлуатації об’єктів 
основних засобів, застосованого оцінювачем, 
і перевірили математичну точність розрахунку 
амортизованої вартості; 

- оцінили вхідні параметри, використані 
управлінським персоналом у тесті стельової 
вартості, та перевірили точність розрахунків; 

- для визначення наявності збитків від 
зменшення корисності активів перевірили 
тест на зменшення корисності. У рамках тесту, 
балансову вартість активу порівняли із сумою 
очікуваного відшкодування, яка є більшою з 
двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує 
грошові кошти): справедливої вартості мінус 
витрати на продаж та вартості при 
використанні; 

- перевірили коректність обліку результатів 
переоцінки та здійснених розкриттів 
інформації. 

Інші питання 
Ми звертаємо увагу, що фінансова звітність за попередній звітний період не підлягала аудиту. Проте 
така заява не звільняє нас від вимоги щодо отримання прийнятних аудиторських доказів у 
достатньому обсязі стосовно того, що залишки на початок періоду не містять викривлень, які суттєво 
впливають на фінансову звітність за поточний період. 



Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу фінансову та нефінансову 
інформацію підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Інша інформація 
включається до: 

- Звіту з управління за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовленого згідно ст.6, ст.11 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№ 996-XIV (але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), які ми 
отримали до дати цього звіту аудитора. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією зазначеною у Звіті з управління і фінансовою звітністю Компанії станом на 31 грудня 
2019 року або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд 
такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації зазначеної у Звіті з управління з фінансовою 
звітністю Компанії, які б необхідно було включити до звіту аудитора. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями за фінансову звітність 
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання  
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності та за 
таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
 



- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 

 
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 
що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність 
на безперервній основі; 
 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності 
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому 
звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 
переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) щодо надання додаткової інформації 
за результатами обов’язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес. 

Наводимо інформацію щодо розкриття вимог Закону. 

ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» було обрано для виконання цього завдання з обов’язкового аудиту 
віце-президентом з фінансів компанії «Ядзакі Юероп Лімітед» (Yazaki Europe Limited), який 
відповідно до внутрішніх процедур та політики центрального офісу Yazaki Europe Limited 
«Competitive & Compliant Sourcing» володіє повноваженнями щодо обрання нас для проведення 
аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА» (далі – Товариство) станом на 
та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Відповідно до п. 3 ст. 29 Закону про аудит було 
розроблено порядок проведення конкурсу, а також однозначні прозорі та недискримінаційні критерії 
відбору як мінімум двох Аудиторів, які були представлені на розгляд при призначення Аудитора. Дані 
пропозиції були проаналізовані та подані на подальший розгляд материнської компанії Yazaki 
Corporation, яка є засновником Компанії з часткою 99.99%. З головного офісу Yazaki Corporation було 
отримане рішення про призначення аудитором фінансової звітності за 2019 р. ТОВ «Крестон Джі Сі 
Джі Аудит». 



 

Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Ядзакі 
Україна» для ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» з урахуванням продовження повноважень та 
повторних призначень становить 1 рік. 

Компанія не проводила аудит попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.  

Для ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» це перше завдання з аудиту фінансової звітності Компанії, після 
визнання Компанії суб’єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХIV щодо 
складання фінансової звітності. 

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності 
Компанії. 

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у 
достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Компанії 
у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з 
урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій 
Компанія здійснює свою діяльність. 

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість 
формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських 
доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше 
переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність 
не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Компанії, ефективність чи 
результативність ведення справ Компанії управлінським персоналом. 

Ідентифікація й оцінка ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки на 
рівні фінансового звіту та тверджень через розуміння Компанії та її середовища, включаючи 
внутрішній контроль.  

Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту: 

- аналіз середовища внутрішнього контролю Компанії, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, 
доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у Компанії, оцінювання значущості 
ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Компанією щодо механізму розгляду 
цих ризиків; 

- процедури зовнішнього підтвердження, у т. ч. щодо залишків рахунків дебіторської 
заборгованості та їх умови, а також провели інспектування документів після завершення періоду та 
системи внутрішнього контролю Компанії, пов’язаною із сплатою дебіторської заборгованості та 
інших фінансових активів; 

- аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т. ч. застосована концептуальна 
основа фінансового звітування та правове та політичне середовище);  

- розуміння заходів контролю IT, включаючи пов’язані бізнес-процеси, що стосуються 
фінансового звітування, основних заходів, які Компанія використовує для моніторингу внутрішнього 
контролю за фінансовим звітуванням; 

- тестування журнальних проводок; 
- виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті 

відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до 
уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього 
контролю за підготовкою фінансової звітності; 

- аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового 
стану, результатів діяльності або руху грошових коштів Компанії та мали прогнозно привести до 
викривлень інформації, зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або 
їх співвідношеннях. 

 
У розділі «Ключові питання аудиту» цього звіту, нами розкрито питання, яке було значущим під час 
аудиту фінансової звітності Компанії поточного періоду та яке, згідно з нашими професійними 
судженнями потребувало значної уваги та про яке повідомлялось найвищому управлінському 



персоналу Компанії. Це питання були розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому, та ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання. 

У розділі «Пояснювальний параграф» нашого звіту, нами описані питання, які розкриті у фінансовій 
звітності Компанії та на які на наше професійне судження, також доцільно звернути увагу. Ці питання 
розглянуті в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для 
розуміння фінансової звітності користувачами, не використовується нами замість опису ключових 
питань аудиту, ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цих питань. 

Окрім тих питань, що зазначені у розділах з відповідними посиланнями на розкриття інформації, а 
саме: «Ключові питання аудиту» цього звіту незалежного аудитора, ми не виявили інших питань 
стосовно оцінок, інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до частини 3 
статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 
№ 2258 VIII. 

Відповідно до результатів нашого аудиту, всі виявлені ризики, що є значущими (за нашими 
професійними судженнями), були обговорені з найвищим управлінським персоналом Компанії, ті з 
них, які потребували коригувань у фінансовій звітності, відкориговані, ті, що потребували значної 
уваги додатково описані у розділах: «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності 
діяльності» та розділі «Ключові питання аудиту».  

Виявлені нами ризики не пов’язані із ризиком шахрайства. 

Інформацію, що міститься у звіті незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту  
фінансової звітності ТОВ «Ядзакі Україна» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року було узгоджено 
з інформацією у Додатковому звіті Загальним зборам учасників Компанії.  

Ми не виявили жодних фактів неузгодженості інформації між Додатковим звітом для Загальних 
зборів учасників Компанії та інформацією, зазначеною у Звіті незалежного аудитора. 

ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» не надавало Компанії інших послуг, заборонених відповідно до 
вимог статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 №2258 VIII протягом 2019 року та у період з 1 січня 2020 року до дати підписання цього 
звіту незалежного аудитора. 

У 2020 році ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» не надавало Компанії інші послуги, окрім послуг з 
обов`язкового аудиту. 

ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до 
Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов`язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або 
питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути увагу. 

1 Найменування аудиторської фірми  ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» 
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 31586485
3 Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2846 
4 Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг  23.02.2017 № 339/3 

5 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 2019 рік

6 Номер та дата договору на проведення аудиту Договір № 2476/IFRS/111/01 від 
04.06.2020 року   

7 Дата початку та дата закінчення аудиту 24.06.2020 до 12.12.2020 
8 Дата аудиторського звіту 12.12.2020 
9 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн 
645 286,00 грн., в т. ч. ПДВ 
107 545,67 грн 

. 
 
 



Партнером з аудиту, 
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є:             Сергій Голуб 
                                             
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності: 101821 
 
 
 
 
 
За і від імені ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» 
Директор             Андрій Домрачов  
 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності: 101004 
 
БЦ «Паладіум Сіті» 
вул, Антоновича, 172 
Київ, 03150, Україна 

9 грудня 2020 року 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ       
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень)  

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ядзакі Україна» (далі - ТОВ «Ядзакі Україна», «Компанія» 
або «Товариство») зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 28.10.2002 за номером 1 320 120 0000 000032. 

ТОВ «Ядзакі Україна» є дочірньою компанію міжнародної групи Yazaki Corporation, Японія, яка 
представлена у 45 країнах світу та має 143 виробничих та комерційних локацій. На дату реєстрації 
Засновниками Товариства були: компанія «Ядзакі Корпорейшн» («Yazaki Corporation») та компанія 
«Ядзакі Юероп Лімітед» («Yazaki Europe Limited»), яким належали 100% статутного капіталу 
Товариства. Товариство є компанією з іноземним капіталом, її зареєстрований статутний капітал та 
суми внесків наведено у Примітці 17. Станом на 31 грудня 2019 року статуний капітал Товариства 
становить 275 534 тисяч гривень і сформований за рахунок вкладу Компанії «Ядзакі Корпорейшн» та 
компанії «Ядзакі Юероп Лімітед» у грошовій формі. Протягом звітного періоду «Ядзакі Корпорейшн», 
Японія, залишалася основним акціонером Компанії.  

Кінцевий бенефіціар Компанії залишився незмінним (в основному, члени родини Ядзакі). 

Основний вид діяльності: код КВЕД 29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для 
автотранспортних засобів. 

Компанія виробляє ізольовані дроти та кабелі для легкових та вантажних автомобілів для таких 
автоконцернів як BMW (Німеччина) та JRL (Сполучене Королівство). Уся продукція компанії 
експортується у країни Європи.  Компанія розпочала виробництво 2003 р. 

Протягом звітного періоду середня кількість працівників, що працювали у Компанії, становила 
1 309 особи, (2018: 1 478 осіб). 

Управління персоналом, процеси закупівлі, продажу, замовлення та призначення аудиторів 
здійснюються частково централізовано компаніями корпорації Yazaki. Як зазначено у спільній угоді всіх 
компаній та угоді (ноу-хау), укладеній між Компанією та корпорацією Yazaki. Компанія сплачує роялті 
(Примітка 21). Ці витрати включаються до собівартості виробленої продукції (Примітка 24).  

Компанія безпосередньо не співпрацює з кінцевими покупцями. Розвиток та розширення продукції 
проводять інші компанії корпорації Yazaki. 

Компанія не мала дочірніх компаній або філій протягом усього періоду з моменту свого створення. 

Компанія постійно дотримується суворої політики якості та встановила для цього конкретні цілі. Діловий 
успіх компанії залежить від рівня задоволеності споживачів. Плануючи нові процеси або модифікуючи 
їх, головне завдання Компанії полягає у забезпеченні високої якості продукції. Потенційні ризики 
аналізуються на постійній та систематичній основі (наприклад, використання методу FMEA, 
досліджуються реальні причини відмов та застосовуються ефективні коригувальні та профілактичні 
заходи). Однією з головних цілей Компанії є своєчасна доставка вироблених товарів клієнтам. 

Компанія завжди прагне вдосконалити свою здатність конкурувати з внутрішніми та зовнішніми 
компаніями. Велика увага приділяється навчанню працівників та задоволенню їх потреб. Всі рішення, 
прийняті Компанією, спрямовані на підвищення її конкурентоспроможності. Цілі включають збереження 
позицій постачальника, досягнення основних показників ефективності, активну участь у тендерах на 
нові проекти. 

Компанія несе повну соціальну відповідальність, дбаючи про безпеку своїх працівників та суспільства в 
цілому, запроваджує заходи, що пом'якшують ризики та несприятливий вплив на навколишнє 
середовище. Ці дії здійснюються на всіх етапах: на початку кожного проекту, протягом його реалізації, 
на етапі виготовлення та остаточної реалізації продукції. 

Компанія створює безпечні та здорові робочі місця, прагне запобігати нещасним випадкам та хворобам, 
заохочує здоровий спосіб життя та збереження довкілля. Компанія відповідає всім чинним вимогам 
щодо охорони навколишнього середовища, безпеки, охорони здоров’я, клієнтів та корпорації Yazaki. 
Керівництво Компанії несе повну відповідальність за виконання цих вимог. 



 

19 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                                                    
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень)                                       

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (продовження) 
 
Головним завданням компанії є: досягнення провідних позицій виробників кабельних джгутів для 
автомобільної промисловості. Політика, орієнтована на цю мету, була впроваджена на всіх рівнях 
компанії. Це підтверджується сертифікатами: ISO 14001: 2015 - дійсний до 13 грудня 2022 року,               
IATF 16949: 2016 - дійсний до 16 листопада 2020 року. 
 
Юридична адреса Товариства: Україна, 89424, Закарпатська обл., Ужгородський район, село Минай, 
вулиця Туряниці, будинок 7. 
 
Офіційна сторінка в Інтернеті – https://www.yazaki-europe.com/uk/about-us/locations/ukraine  

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ 

У 2019 році економіка України демонструвала ознаки стабілізації після тривалого періоду політичної та 
економічної напруженості. Темп інфляції в Україні у річному обчисленні уповільнився до 4,1% у 2019 
році (порівняно з 9,8% у 2018 році та 13,7% у 2017 році), а ВВП показав подальше зростання, за 
оцінками, на 3,5% (після зростання на 3,3% у 2018 році). 

Після кількох років девальвації національна валюта України продовжила зміцнюватися і у 2019 році 
зміцнилася на 14% (станом на 31 грудня 2019 року встановлений НБУ офіційний курс обміну гривні по 
відношенню до долара США становив 23,69 гривні за 1 долар США порівняно з 27,69 гривні за 1 долар 
США станом на 31 грудня 2018 року). Серед головних факторів зміцнення гривні – стабільні доходи 
агроекспортерів, обмежена гривнева ліквідність, збільшення грошових переказів у країну від трудових 
мігрантів та високий попит на державні боргові інструменти. 

Починаючи з квітня 2019 року, Національний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення кредитно-
грошової політики з поступовим зменшенням облікової ставки вперше за останні два роки з 18% у квітні 
2019 року до 11% у січні 2020 року, що обґрунтовано стійкою тенденцією до уповільнення інфляції.  

У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України Stand-by (SBA) 
у загальній сумі 3,9 мільярда доларів США. У грудні 2018 року Україна вже отримала від МВФ та ЄС                   
2 мільярда доларів США, а також кредитні гарантії від Світового банку на суму 750 мільйонів доларів 
США. Затвердження програми МВФ істотно підвищило здатність України виконати її валютні 
зобов'язання у 2019 році, що зрештою сприяло фінансовій та макроекономічній стабільності в країні. 
Продовження співробітництва з МВФ залежить від успішності реалізації Україною політики та реформ, 
покладених в основу нової програми підтримки з боку МВФ. У 2020 році Україна зобов'язана погасити 
значну суму державного боргу, що вимагатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього 
фінансування у дедалі складніших умовах кредитування країн, економіка яких розвивається. 

У березні-квітні 2019 року в Україні відбулися вибори президента, а в липні 2019 року – дострокові 
парламентські вибори. У контексті подвійних виборів ступінь непевності, у тому числі щодо майбутнього 
напрямку реформ, у 2020 році залишається вкрай високим. Незважаючи на певні покращення у 2019 
році, остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай 
складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економіку України та бізнес Компанії. 

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні тлумачення, та дуже часто 
змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності 
економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, 
юридичній, регулятивній та політичній сферах. 

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, 
який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво 
впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку 
Компанії. 

 

 

 



 

20 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                                                    
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень)                                       

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ (продовження) 

Вплив пандемії COVID-19 

Наприкінці 2019 року вперше з’явились новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 (далі 
«коронавірус»). У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої в 
бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала 
коронавірус пандемією. Поширення вірусу мало суттєвий негативний вплив на економічну активність у 
світі, включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та послуги. У результаті 
цього українські суверенні кредитні свопи за дефолтами збільшились у березні 2020 року більш ніж 
удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року та більш ніж утричі від його п'ятирічного історичного мінімуму 
досягнутого у лютому 2020 року. Окрім того на дату затвердження цієї звітності до випуску курс гривні 
знецінився до 28,08 грн за 1 долар США. 

У березні 2020 року уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню вірусу 
в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт (включаючи міжміські), 
повітряний рух між певними країнами, роботу громадських установ та громадські заходи. Уряд також 
закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх працівників. Крім того, 17 березня 2020 
року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на пом’якшення наслідків коронавірусу. 
Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля пом’якшення  фінансових втрат  для підприємств, 
робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок економічного сповільнення. Серед інших змін Закон 
пропонує звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в період з 1 
березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій на податкові перевірки для підприємств за 
вказаний період. Крім того, 25 березня 2020р. Кабінет Міністрів України ввів режим надзвичайної 
ситуації у всіх областях на 30 днів.  

Починаю чи з 22 травня 2020 року відбулося пом’якшення карантинних обмежень та введення 
адаптивного карантину на всій території України з урахуванням епідеміологічної ситуації. 26 серпня 
2020 року було ухвалено рішення Кабінету Міністрів України  продовжити адаптивний карантин до           
31 жовтня 2020 року. Також у зв’язку із різким зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби 
відбулося посилення обмежувальних заходів на території регіонів. Залежно від епідемічної ситуації, в 
регіонах встановлюються «зелені», «жовті», «помаранчеві» та «червоні» рівні небезпеки. Рівень 
встановлюється автоматизованим програмним забезпеченням на основі алгоритмів і даних та 
затверджується комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

За порушення правил щодо карантину, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)”, була введена адміністративна санкція, яка передбачає накладення штрафу на 
громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень відповідно. 

Вплив вірусу та вищезазначені заходи важко передбачити та кількісно оцінити. 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених 
подій на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. 

3. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Компанія розглядає власні кошти, статутний капітал та позики від компаній-учасників Товариства 
(Примітка 19)  як основне джерело фінансування. Головною метою управління капіталом Компанії є 
підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження 
можливості Компанії продовжувати свою діяльність.  

Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної 
структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу 
Компанії до ринків капіталу. 

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 
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4. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Основа підготовки 

Фінансова звітність Компанії (далі - «фінансова звітність») підготовлена у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі - «МСФЗ»), які викладені державною мовою та офіційно 
оприлюднені Міністерством фінансів України. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку 
управлінського персоналу Компанії з урахуванням розрахунків та припущень, що впливають на суми 
активів, зобов'язань, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах 
протягом звітного періоду.  

Під терміном Міжнародні стандарти фінансової звітності надалі в широкому сенсі розуміються 
стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО/IASB): 

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/ IFRS); 
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/ IAS); 
- Тлумачення, розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/ IFRIC) 

або 
- Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 

Фінансова звітність Компанії була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком 
основних засобів та нематеріальних активів, які оцінюються за справедливою вартістю на звітну дату.  

Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в 
обмін на товари або послуги.  

Справедлива вартість визначається як сума, яка була б отримана у результаті продажу активу або 
сплачена при передачі зобов’язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки, 
незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці за іншою 
методикою. Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Компанія бере до уваги 
характеристики відповідного активу або зобов’язання так, ніби учасники ринку врахували ці 
характеристики під час визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки.  

Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності, 
описані в Примітці 5.2. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх 
наданих звітних періодів. 

Підготовка фінансової звітності за МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні облікові оцінки, а також 
вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Компанії застосовувало власний розсуд. 
Області, де такі судження особливо важливі, області, які характеризуються підвищеною складністю, і 
області, де допущення і розрахунки мають велике значення для фінансової звітності, описані в  
Примітці 6. 
 
Ідентифікація фінансової звітності 
 
Фінансова звітність ТОВ «Ядзакі Україна» є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на 
меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми 
інформаційними потребами. Метою фінансової звітності ТОВ «Ядзакі Україна» є надання інформації 
про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка 
є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 
 
Здатність продовжувати діяльність на безперервній основі 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Компанії.  

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія отримала чистий збиток у сумі 23 752 тис. грн.               
(2018: чистий збиток у сумі 49 532 тис. грн.). Збиток був частково сформований за рахунок впливу 
результату контрольованих операцій, інформація про які розкрита у Примітці 32. Також, станом на               
31 грудня 2019 р. поточні зобов`язання Компанії перевищували її оборотні активи на 270 370 тис. грн. 
(31 грудня 2018: поточні зобов`язання перевищували оборотні активи  на 71 522 тис. грн.). Станом на 
31.12.2019 року Компанія має прострочене зобов’язання щодо позики від пов’язаної сторони               
(Примітка 19).  
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4. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження) 

Керівництво вважає, що Компанія буде спроможна управляти своєчасністю виплати поточних 
зобов'язань, оскільки ці зобов'язання переважно представлені кредиторською заборгованістю перед 
материнською компанією та іншими пов’язаними сторонами. Материнська компанія регулярно 
підтверджує намір підтримувати нормальне функціонування ТОВ «Ядзакі Україна». 

Керівництво Компанії вважає, що підготовка цієї фінансової звітності на основі припущення, що 
Компанія здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою. 

Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та 
класифікації відображених сум активів, або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, 
якби Компанія була не здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з 
кризовими явищами в Україні. Стабілізація економічного середовища в Україні залежить від заходів, що 
проводяться Урядом. В той же час, не існує чіткого уявлення того, які результати будуть отримані від 
зазначених заходів. Тому неможливо достовірно надати оцінку ефекту впливу економічного середовища 
на ліквідність та доходи Компанії, її стабільність та структуру операцій з покупцями та постачальниками. 
В підсумку виникає суттєва невизначеність, що може мати вплив на майбутні операції, можливість 
відшкодування вартості активів та спроможність Компанії обслуговувати та сплачувати свої борги по мірі 
настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не містить в собі будь-яких коригувань, які 
можуть мати місце в підсумку такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони 
стануть відомі та зможуть бути оцінені.  

Крім того, як вже розкрито в розділі «Вплив пандемії COVID-19» Примітки 2 , Компанія розглядає  спалах  
пандемії COVID-19 як некорегуючу подію після дати балансу. Оскільки ситуація нестабільна і швидко 
змінюється, керівництво не вбачає можливості надати надійну вартісну оцінку потенційного впливу цього 
спалаху на Компанію. Керівництво не очікує жодного прямого істотного негативного впливу на фінансові 
показники  внаслідок розповсюдження COVID-19. У той же час обмежувальні заходи, які застосовує 
український Уряд, ймовірно, негативно вплинуть на загальну економіку України, а отже, можуть мати 
опосередкований негативний вплив на Компанію через затримки погашення заборгованості з боку 
державних структур, девальвацію гривні тощо. Це може вплинути на готовність контрагентів запобігти 
будь-якому потенційному порушенню умов договорів. Ситуація продовжує розвиватися, і її наслідки 
наразі є невизначеними. Керівництво продовжить стежити за можливим впливом і вживатиме всіх 
можливих заходів для пом’якшення будь-яких негативних наслідків. Враховуючі вищезазначені фактори, 
Керівництво переконано, що має усі передумови для забезпечення безперервної діяльності у 
майбутньому. Принцип безперервності діяльності є відповідним для підготовки цієї фінансової звітності 
при відсутності істотних невизначеностей, які б перебували поза зоною впливу Компанії та ставили під 
сумнів можливість продовження діяльності. 

Таким чином, фінансова звітність ТОВ «Ядзакі Україна» була підготовлена виходячи з припущення про 
безперервність діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається 
в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються 
можливості відшкодування та класифікації відображених сум активів або сум та класифікації 
зобов’язань, які могли б знадобитися, якби ТОВ «Ядзакі Україна» було не здатне продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі. 

Облікова політика, викладена нижче, застосовувалася послідовно до всіх періодів, поданих у цій 
фінансової звітності. 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

5.1    Зміни в обліковій політиці та розкритті інформації 
 
Фінансова звітність Компанії підготовлена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які 
викладені державною мовою та офіційно оприлюднені Міністерством фінансів України. Ця фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Компанії з урахуванням розрахунків та 
припущень, що впливають на суми активів, зобов'язань, а також на суми доходів та витрат, що 
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

В Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та Звіті про рух грошових коштів (за прямим 
методом) порівняльним періодом є період з 01.01.2018 по 31.12.2018. 
 
Протягом звітного періоду змін в облікових політиках та значних змін в розкритті інформації не 
відбувалося. 
 
5.2    Основні принципи облікової політики 
 
Класифікація активів і зобов'язань на оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові 
 
У Балансі (Звіт про фінансовий стан) Компанія представляє активи і зобов'язання на основі їх 
класифікації на оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові. Актив є оборотним, якщо: 
 його передбачається реалізувати або він призначений для продажу або споживання в рамках 

звичайного операційного циклу;  
 він утримується головним чином для цілей торгівлі;  
 його передбачається реалізувати в межах дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; 
або  
 він являє собою грошові кошти або еквівалент грошових коштів, крім випадків, коли існують 

обмеження на його обмін або використання для погашення зобов'язань, що діють протягом як мінімум 
дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.  
 
Всі інші активи класифікуються як необоротні. 
 
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:  
 його передбачається врегулювати в рамках звичайного операційного циклу;  
 воно утримується переважно для цілей торгівлі;  
 воно підлягає врегулюванню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або  
 організація не має безумовного права відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 

дванадцять місяців після закінчення звітного періоду.  
 
Компанія класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових.  
 
Відкладені податкові активи і зобов'язання класифікуються як необоротні/довгострокові активи і 
зобов'язання. 
 
Функціональна валюта і валюта подання  
 
Функціональною валютою і валютою подання Компанії є українська гривня – валюта первинного 
економічного середовища, в якому працює Компанія. Якщо не вказане інше, усі суми в цій фінансовій 
звітності представлені в національній валюті України, українській гривні, яка також є функціональною 
валютою Компанії.  
 
Перерахунок іноземної валюти 
 
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту Компанії 
за офіційним обмінним курсом НБУ на відповідну звітну дату. Прибуток і збитки, що виникають в 
результаті розрахунків за операціями в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і 
зобов'язань у функціональну валюту Компанії за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, 
включаються до складу прибутку або збитку. Немонетарні статті, включаючи інвестиції в інструменти 
капіталу, не перераховуються згідно курсу на кінець року. Вплив змін курсів обміну на справедливу 
вартість пайових цінних паперів враховується у складі прибутку або збитків від зміни справедливої 
вартості. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Обмінний курс, що використовувався для перерахунку сум в іноземній валюті, був таким: 

Валюта 31 грудня 
2019 р. 

Середній курс за 
2019 рік 

31 грудня  
2018 р. 

Середній курс за 
2018 рік 

     
1 долар США 23.69 25.85 27.69 27.20 
1 євро 26.42 28.95 31.71 32.14 

 
Основні засоби 
 
Основні засоби враховуються за переоціненою вартістю за вирахуванням накопиченого зносу і резерву 
на знецінення, якщо необхідно. Витрати на дрібний ремонт і обслуговування відносяться на витрати 
того фінансового періоду, в якому вони були понесені. Вартість заміни значних компонентів основних 
засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються. 
 
На кожну звітну дату керівництво аналізує основні засоби на предмет їх можливого знецінення. Якщо 
присутні будь-які ознаки знецінення, керівництво розраховує відшкодовану суму, яка є справедливою 
вартістю активу за вирахуванням витрат на продаж або вартість його використання, залежно від того, 
яка з цих сум вище. Балансова вартість основних засобів списується до відшкодованої суми, а збиток 
від їх знецінення і переоцінки признається в інших сукупних прибутках в сумі залишку по кредиту в 
позитивній переоцінці активу. У фінансовому результаті визнається тільки сума перевищення 
знецінення/переоцінки над сумою позитивної переоцінки. Збиток від знецінення активу, визнаний в 
попередніх періодах, сторнується, якщо сталися зміни в розрахунках, які застосовувалися для 
визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
продаж. 
 
Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової 
вартості цих активів і визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) . 
 
Амортизація 
 
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом для розподілу їх первинної або 
переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації за наступними 
нормами: 
 

 термін експлуатації, років
Будівлі та споруди  3 - 30 
Машини та обладнання 2 - 20 
Транспортні засоби 3 - 8 
Інструменти, прилади та інші основні засоби 5 -10 

Земля та капітальні інвестиції не амортизуються. Амортизація починається з моменту, коли актив стає 
придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, 
у якому він придатний до експлуатації. Відповідно до облікової політики компанії ліквідаційна вартість 
основних засобів встановлюється на рівні нуля. 

Строки корисного використання активів, їх ліквідаційна вартість та методи амортизації переглядаються 
і, при необхідності, коригуються на кожну звітну дату перспективно. 
 
Нематеріальні активи 
 
Нематеріальні активи Компанії мають кінцевий строк корисного використання та включають переважно 
програмне забезпечення. Нематеріальні активи відображаються за вирахуванням накопиченого зносу і 
резерву на знецінення, якщо необхідно. Нематеріальні активи амортизуються лінійним методом 
протягом оціночних строків їх корисного використання.  
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Знецінення нефінансових активів 
 
На кожну звітну дату Компанія проводить перевірку на наявність ознак, що вказують на можливе 
знецінення активу. У разі виявлення будь-якої такої ознаки Компанія проводить оцінку очікуваного 
відшкодування активу. 

Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше 
їх балансової вартості, такий об'єкт або група об'єктів вважається такими, що знецінилися, і проводиться 
зменшення їх балансової вартості до розміру очікуваного відшкодування. З метою оцінки знецінення 
активи групуються до центрів доходу найнижчих рівнів, для яких існують окремо визначені грошові 
потоки (одиниця, що генерує грошові кошти). Необоротні нефінансові активи, які зазнали зменшення 
корисності, переглядаються на предмет можливого скасування зменшення корисності на кожну звітну 
дату. 
 
Оренда  
 
У момент укладення договору Компанія оцінює, чи є угода орендою або чи містить вона ознаки оренди, 
тобто визначає, передає договір право контролювати використання ідентифікованого активу протягом 
певного періоду часу в обмін на відшкодування. 
 
Компанія як орендар 
 
Компанія застосовує єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, за винятком 
короткострокової оренди, оренди активів з низькою вартістю.  

Компанія визнає зобов'язання з оренди щодо здійснення орендних платежів і активи у формі права 
користування, які представляють собою право на використання базових активів. 

Компанія визнає активи у формі права користування на дату початку оренди (тобто, дату, на яку базовий 
актив стає доступним для використання). Активи у формі права користування оцінюються за первісною 
вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, з 
коригуванням на переоцінку зобов'язань з оренди. Первісна вартість активів в формі права 
користування включає величину визнаних зобов'язань з оренди, понесені початкові прямі витрати і 
орендні платежі, здійснені на дату початку оренди або до такої дати, за вирахуванням отриманих 
стимулюючих платежів по оренді. Активи у формі права користування амортизуються лінійним методом 
протягом коротшого з таких періодів: термін оренди або передбачуваний термін корисного 
використання активів. Компанія визначає строки корисного використання активів в формі права 
користування по об'єктах основних засобів, аналогічних по характеру і способу використання в рамках 
діяльності Компанії. Активи у формі права користування також піддаються перевірці на предмет 
знецінення.  

За діючими договорами оренди у Компанії відсутні обов'язки з демонтажу і переміщенню базового 
активу, відновленню ділянки, на якій він розташовується, або відновленню базового активу до 
обумовленого стану.  

Компанія представляє актив у формі права користування в складі «Основних засобів» (Примітка 11). 
Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року обсяг операцій з оренди був несуттєвим. 

На дату початку оренди Компанія визнає зобов'язання з оренди, які оцінюються за приведеною вартістю 
орендних платежів, які повинні бути здійснені протягом терміну оренди. Орендні платежі включають 
фіксовані платежі за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежів по оренді до отримання, змінні 
орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені за 
гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі також включають ціну виконання права (опціону) на 
купівлю, якщо є достатня впевненість в тому, що Компанія виконає це право (опціон), і виплати штрафів 
за припинення оренди, якщо термін оренди відображає потенційне виконання Компанією права 
(опціону) на припинення оренди. Змінні орендні платежі, що не залежать від індексу або ставки, 
визнаються як витрати (крім випадків, коли вони понесені для виробництва запасів) в тому періоді, в 
якому настає подія або умова, що призводить до здійснення таких платежів.  
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Для розрахунку приведеної вартості орендних платежів Компанія використовує ставку залучення 
додаткових позикових коштів на дату початку оренди, оскільки процентна ставка, закладена в договорі 
оренди, не може бути легко визначена. Після дати початку оренди величина зобов'язань з оренди 
збільшується для відображення нарахування відсотків і зменшується для відображення здійснених 
орендних платежів. Крім того, Компанія здійснює переоцінку балансової вартості зобов'язань з оренди 
в разі модифікації, зміни терміну оренди, зміни орендних платежів або зміни оцінки права (опціону) на 
купівлю базового активу. 

Компанія представляє зобов'язання по оренді в складі «Інших довгострокових зобов’язань» 
(Примітка 19). 

Компанія застосовує звільнення від визнання щодо короткострокової оренди до своїх короткострокових 
договорів оренди (тобто, до договорів, за якими на дату початку оренди термін оренди становить не 
більше 12 місяців і які не містять права (опціону) на купівлю базового активу). Компанія також застосовує 
звільнення від визнання щодо оренди активів з низькою вартістю. Орендні платежі по короткостроковій 
оренді, оренді активів з низькою вартістю, оренді землі визнаються як витрати лінійним методом 
протягом терміну оренди. 
 
Компанія як орендодавець 
 
Оренда, за якою у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням активом, 
класифікується як операційна оренда. Орендний дохід, що виникає, враховується лінійним методом 
протягом терміну оренди і включається в інший операційний дохід. Первісні прямі витрати, понесені при 
укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості переданого в оренду 
активу і визнаються протягом терміну оренди на тій же основі, що і дохід від оренди. Умовна орендна 
плата визнається в складі іншого операційного доходу в тому періоді, в якому вона була отримана. 
 
Податок на прибуток 
 

Поточний податок на прибуток 

 
Податки на прибуток наведені у фінансовій звітності відповідно до законодавства України, яке вступило 
в дію або повинно бути введено в дію на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний 
податок і відстрочений податок і визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
крім випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі капіталу, в тому ж 
або іншому періоді. В цьому випадку податок також визнається у складі капіталу. 

Поточний податок – це сума, яку, як очікується, треба буде сплатити або відшкодувати у податкових 
органів відносно прибутку до оподаткування або збитків поточних або попередніх періодів. Інші податки, 
окрім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат. 

Поточні податкові активи та зобов`язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, 
обчисленій до сплати податковим органам (відшкодуванню від податкових органів). Нарахування 
поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового 
законодавства), які набули або фактично набули чинності на звітну дату. Починаючи з 1 січня 2014 р. 
ставка податку на прибуток в Україні становить 18%.  
 
Відстрочений податок на прибуток 
 
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов`язань за усіма 
тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів та зобов`язань для цілей 
фінансового обліку і вартістю, що враховується у податковому обліку. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Відстрочені податкові зобов`язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, 
окрім випадків, коли: 

- відстрочене податкове зобов`язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи 
зобов`язання в господарській операції, що не є об`єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення 
операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і 
 

- відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов`язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані 
компанії, а також із часткою участі у спільній діяльності, якщо материнська компанія може 
контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, або існує значна вірогідність того, що 
тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 
 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими різницями і 
перенесенням на наступні періоди невикористаних податкового кредиту і податкових збитків, якщо існує 
вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати неоподатковувану 
тимчасову різницю, а також використовувати невикористані податковий кредит і податкові збитки, 
перенесені на наступні періоди, окрім випадків, коли: 

- відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових різниць, виникає в 
результаті первісного визнання активу або зобов`язання в господарській операції, що не є 
об`єднанням бізнесу, та який на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський 
прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і 
 

- відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов`язаних з інвестиціями в дочірні і асоційовані 
компанії, а також із часткою участі у спільній діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, 
тільки якщо існує вірогідність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде 
отриманий оподатковуваний прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю. 
 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й 
зменшується, якщо більше не існує вірогідності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який 
дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані 
раніше відстрочені податкові активи переоцінюються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли 
виникає вірогідність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість 
реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи і зобов`язання визначаються за ставками податку, застосування яких 
очікується при реалізації активу або погашенні зобов`язання, на основі податкових ставок і положень 
податкового законодавства, що діють, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі 
капіталу, визнається у складі капіталу, а не у складі прибутків або збитків. 

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов`язання підлягають взаємозаліку за наявності 
повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових 
зобов`язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим податковим 
органом на той самий суб`єкт господарювання. 
 
Податок на додану вартість («ПДВ») 
 
ПДВ з операцій, які здійснює Компанія, стягується за ставкою 20%. Податкове зобов’язання з ПДВ 
дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів 
клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. 
Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов’язання з 
ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової 
накладної, яка видається в момент надходження оплати постачальнику, або в момент отримання 
товарів, робіт, послуг залежно від того, яка подія відбувається раніше. У тих випадках, коли під 
знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення обліковується за 
валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ. 
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Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім 
таких випадків: 

- ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в 
такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної 
статті, залежно від обставин. 

 
Передоплати постачальникам та аванси від клієнтів показані за вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, 
що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг. 
 
Товарно-матеріальні запаси 
 
Товарно-матеріальні запаси враховуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації 
залежно від того, яка з цих сум менша. Собівартість використаних запасів визначають за допомогою 
методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів – якщо запаси відпускаються для 
виконання спеціальних замовлень і проектів; середньозваженої собівартості – у інших випадках. 
Первісна вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати на матеріали та оплату праці, 
єдиний соціальний внесок (далі – «ЄСВ»), інші прямі виробничі витрати і накладні виробничі витрати, 
які пов’язані з наданням послуг, що на дату звітності ще не були завершені і надані клієнту. 
 
Фінансові інструменти 
 
Основні фінансові інструменти Компанії включають гроші і їх еквіваленти, позики, дебіторську та 
кредиторську заборгованості. 
 
Визнання та припинення визнання фінансових активів 
 
Компанія визнає фінансовий актив тоді, коли вона стає стороною контрактних положень щодо цього 
інструмента. 
 
Компанія припиняє визнання фінансового активу тоді, коли: 
а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, або 
б) вона передає фінансовий актив, і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання 
відповідно до МСФЗ 9. 
 
Подальша оцінка 
 
Після первісного визнання Компанія оцінює фінансовий актив відповідно до його класифікації. 
 
Класифікація фінансових активів 
 
Класифікація фінансових активів здійснюється виходячи з: 
1) бізнес-моделі, використовуваної Компанією для управління фінансовими активами та 
2) характеристик фінансового активу, пов'язаних з передбаченими договором грошовими потоками. 
 
Компанія класифікує свої фінансові активи за наступними категоріями: 

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

 
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 Компанія не мала фінансових активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
 
Знецінення фінансових активів. Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 
 
На підставі прогнозів Компанія оцінює очікувані кредитні збитки, пов'язані з борговими інструментами, 
що оцінюються за справедливою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і з 
ризиками, що виникають у зв'язку із зобов'язаннями з надання кредитів і договорами фінансової 
гарантії. Компанія створює резерв під очікувані кредитні збитки щодо всіх фінансових активів, які не 
оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. 
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Очікувані кредитні збитки (далі - «ECL») – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків. Кредитні 
збитки оцінюються як поточна вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів (тобто різниця між 
потоками грошових коштів, що мають надійти до Компанії відповідно до контракту, та грошовими 
потоками, які Компанія очікує отримати). ECL дисконтуються за ефективною процентною ставкою 
фінансового активу. 
 
Резерв під знецінення заснований на величині очікуваних кредитних збитків, пов'язаних з ймовірністю 
дефолту протягом наступних 12 місяців, якщо не відбулося значного збільшення кредитного ризику з 
моменту первісного визнання. При визначенні того, чи збільшився кредитний ризик фінансового активу 
з моменту первісного визнання та при оцінці ECL, Компанія бере до уваги обґрунтовану та підтримувану 
інформацію, що є актуальною та доступною без надмірних витрат або зусиль. Це включає в себе як 
кількісну, так і якісну інформацію та аналіз, засновані на історичному досвіді Компанії та обґрунтованій 
кредитній оцінці. 
 
Фінансові активи Компанії, на які поширюється нова модель очікуваних кредитних збитків, передбачена 
МСФЗ (IFRS) 9, представлені торговою дебіторською заборгованістю. Компанія застосовує спрощений 
підхід, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних збитків, при якому 
застосовується резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї торгової та іншої 
дебіторської заборгованості і активів за договором. До грошових коштів і їх еквівалентів також 
застосовуються вимоги МСФЗ (IFRS) 9 щодо знецінення.  
 
Розрахований збиток від знецінення фінансових активів був несуттєвим.  
 
Визнання знецінення 
 
Компанія відображає в прибутку або збитку зміни очікуваних кредитних збитків на кожну звітну дату, 
щоб відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання. Збитки від знецінення, пов'язані 
з торговою та іншою дебіторською заборгованістю, включаючи договірні активи, відображаються як 
частина інших операційних витрат у звіті про прибутки та збитки. 
 
Перекласифікація фінансових активів 
 
Фінансові інструменти перекласифікуються лише тоді, коли змінюється бізнес-модель управління 
портфелем фінансових активів в цілому. Перекласифікація має перспективний ефект і відбувається з 
початку першого періоду, який настає після зміни бізнес-моделі. Фінансові активи класифікуються як 
оборотні активи, за винятком фінансових активів з терміном погашення більше 12 місяців після звітної 
дати. Ці фінансові активи класифікуються як необоротні активи.  
 
Припинення визнання фінансових активів 
 
Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на отримання 
грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність, або (б) Компанія передала права на 
отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (i) також 
передала в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або (ii) Компанія не 
передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати 
контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю 
продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 
 
Модифікація фінансових активів 
 
Компанія іноді переглядає або іншим чином модифікує договірні умови фінансових активів. Компанія 
оцінює, чи є модифікація передбачених договором грошових потоків суттєвою з урахуванням, серед 
іншого, таких факторів: наявності нових договірних умов, які мають значний вплив на профіль ризиків 
за активом, суттєвої зміни процентної ставки, зміни валютної деномінації, появи нового чи додаткового 
кредитного забезпечення, які чинять істотний вплив на кредитний ризик, пов'язаний з активом, або 
значного подовження строку кредиту у випадках, коли позичальник не зазнає фінансових труднощів. 
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Якщо модифіковані умови суттєво відрізняються, так що права на грошові потоки від первісного активу 
спливають, Компанія припиняє визнання первісного фінансового активу і визнає новий актив за 
справедливою вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первісного визнання для цілей 
розрахунку подальшого знецінення, у тому числі для визначення факту значного підвищення кредитного 
ризику. Компанія також оцінює відповідність нового кредиту чи боргового інструмента критерію виплат 
виключно основної суми боргу та процентів. Будь-яка різниця між балансовою вартістю первісного 
активу, визнання якого припинене, та справедливою вартістю нового, суттєво модифікованого активу 
відображається у складі прибутку чи збитку, якщо різниця, по суті, не відноситься до операції з капіталом 
із власниками. 
 
У ситуації, коли перегляд умов був викликаний фінансовими труднощами контрагента чи його 
неспроможністю виконати первинно узгоджені платежі, Компанія порівнює первісні та скориговані 
грошові потоки з активами на предмет істотної відмінності ризиків та вигід від активу внаслідок 
модифікації умови договору. Якщо ризики і вигоди не змінюються, істотна відмінність модифікованого 
активу від первісного активу відсутня, і його модифікація не призводить до припинення визнання. 
Компанія здійснює перерахунок валової балансової вартості шляхом дисконтування модифікованих 
грошових потоків за договором за первісною ефективною процентною ставкою (чи за ефективною 
процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених 
кредитно-знецінених фінансових активів) і визнає прибуток чи збиток від модифікації у складі прибутку 
чи збитку.  
 
Категорії оцінки фінансових зобов'язань 
 
Фінансові зобов'язання класифікуються як у подальшому оцінювані за амортизованою вартістю, крім: (i) 
фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток: ця 
класифікація застосовується до похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань, 
утримуваним для торгівлі (наприклад, короткі позиції по цінних паперах) та інших фінансових 
зобов'язань, визначених як такі при первісному визнанні; та (ii) договорів фінансової гарантії та 
зобов'язань із надання кредитів. 
 
Фактично у Компанії наявні лише фінансові зобов'язання оцінені за амортизованою вартістю. 
 
Припинення визнання фінансових зобов'язань 
 
Визнання фінансових зобов'язань припиняється у разі їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане 
у договорів, виконується чи припиняється або закінчується строк його виконання). Обмін борговими 
інструментами з істотно відмінними умовами між Компанією та її первісними кредиторами, а також 
суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов'язань обліковуються як погашення первісного 
фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Умови вважаються суттєво 
відмінними, якщо дисконтована приведена вартість грошових потоків відповідно до нових умов, 
включаючи всі сплачені винагороди за вирахуванням отриманих винагород, дисконтованих із 
використанням первісної ефективної процентної ставки, як мінімум, на 10% відрізняється від  
дисконтованої приведеної вартості решти грошових потоків від первісного фінансового зобов'язання. 
Якщо обмін борговими інструментами чи модифікація умов обліковується як погашення, всі витрати або 
сплачені винагороди визнаються у складі прибутку чи збитку від погашення. Якщо обмін або 
модифікація не обліковується як погашення, всі витрати чи сплачені винагороди відображаються як 
коригування балансової вартості зобов'язання і амортизуються протягом строку дії модифікованого 
зобов'язання, що залишився. 
 
Модифікації зобов'язань, які не призводять до їх погашення, обліковуються як зміна оціночного 
значення за методом нарахування кумулятивної амортизації заднім числом, при цьому прибуток або 
збиток відображається у складі прибутку чи збитку, якщо економічна суть різниці у балансовій вартості 
не відноситься до операції з капіталом із власниками. 
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Фінансові зобов'язання, віднесені у категорію оцінки за справедливою вартістю через прибуток чи 
збиток. Компанія може віднести окремі зобов'язання у категорію оцінки за справедливою вартістю через 
прибуток чи збиток при первісному визнанні. Прибутки та збитки за такими зобов'язаннями 
відображаються у складі прибутку чи збитку, крім суми змін у справедливій вартості, яка пов'язана зі 
змінами кредитного ризику за цим зобов'язанням (визначається як сума, яка не відноситься до змін 
ринкових умов, внаслідок яких виникає ринковий ризик), яке відображене в іншому сукупному доході та 
в подальшому не рекласифікується у прибуток чи збиток. Це можливо, якщо таке представлення не 
створює або не збільшує облікову невідповідність. У такому випадку прибутки та збитки, пов'язані зі 
змінами кредитного ризику за зобов'язанням, також відображаються у складі прибутку чи збитку. 
 
Дебіторська заборгованість з основної діяльності 
 
Дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку 
враховується за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки мінус оціночний резерв під очікувані кредитні 
збитки. 
 
Компанія проводить нарахування оціночного резерву під збитки на кожну звітну дату. Нараховані суми 
оціночного резерву відображаються в Балансі (звіті про тку) в складі активів, а витрати по нарахуванню 
– в Звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - в складі інших операційних витрат.  
 
Компанія оцінила оціночний резерв під очікувані кредитні збитки як несуттєвий станом на 31 грудня 2019 
року та на 31 грудня 2018 року. 
 
Коли дебіторська заборгованість з основної діяльності стає безповоротною, вона списується за рахунок 
оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Повернення раніше списаних сум кредитується у 
складі прибутку або збитку. 
 
Аванси видані 
 
Аванси видані враховуються за первинною вартістю мінус резерв на знецінення. Аванс відноситься в 
категорію довгострокових активів, якщо товари або послуги, за які здійснений аванс, будуть отримані 
через один рік або пізніше, або якщо аванс відноситься до активу, який при первинному визнанні 
включається в категорію необоротних активів. Аванс списується на фінансовий результат після 
отримання послуг, до яких відноситься аванс, і капіталізується у вартості товарів отриманих. Якщо існує 
свідоцтво того, що товари або послуги, до яких відноситься аванс, не будуть отримані, відповідне 
знецінення признається у складі прибутку або збитку. 
 
Грошові кошти і їх еквіваленти 
 
Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках до запитання і інші 
короткострокові високоліквідні інвестиції з первинним терміном розміщення не більше трьох місяців, які 
схильні до незначного ризику зміни вартості. Суми, використання яких обмежене, виключаються із 
складу грошових коштів і їх еквівалентів. Суми, обмеження відносно яких не дозволяють обміняти їх або 
використовувати для розрахунку по зобов'язаннях протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після 
звітної дати, включені до складу інших необоротних активів. Станом на 31 грудня 2019 року та на               
31 грудня 2018 року не було сум, використання яких було б обмежене. 
 
Статутний капітал 
 
Статутний капітал формується з внесків Засновників Компанії. 
 
Позикові кошти 
 
Позикові кошти включають в себе небанківські позики від пов’язаних сторін. Позикові кошти спочатку 
визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на проведення операції, а 
в подальшому обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної 
процентної ставки. Позикові кошти відображаються у складі поточних зобов’язань, крім випадків, коли 
у Компанії є безумовне право відстрочити розрахунок за зобов’язанням, принаймні, на 12 місяців після 
дати балансу. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша кредиторська заборгованість  
 
Торгова кредиторська заборгованість нараховується за фактом виконання контрагентом своїх 
договірних зобов'язань і враховується спочатку за справедливою вартістю, а потім за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
 
Аванси отримані 
 
Аванси отримані відносяться до сум, одержаних у формі передоплати за товари, роботи чи послуги у 
ході звичайної діяльності. Вони обліковуються у розмірі початково одержаних сум, за вирахуванням 
ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання 
відповідних товарів або послуг. 
 
Резерви під зобов’язання та відрахування 
 
Резерви по зобов'язаннях і платежах визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або 
передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку ресурсів для 
того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою точності. 
Коли існує декілька схожих зобов'язань, вірогідність того, що буде необхідність відтоку грошових коштів 
для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань.  
 
Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, будуть потрібні для погашення 
зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові 
оцінки вартості грошей в часі і риски, властиві зобов'язанню. Збільшення резерву з часом признається 
як процентна витрата. 
 
Умовні активи та умовні зобов'язання 
 
Умовний актив не визнається у балансі компанії, але розкривається у фінансовій звітності, якщо 
вірогідно отримання економічних вигід.  
 
Умовні зобов’язання не визнаються в балансі, якщо не існує ймовірності, що для погашення 
зобов'язання буде необхідний відтік економічних ресурсів, і його можна обґрунтовано оцінити. Умовні 
зобов’язання розкриваються, якщо тільки можливість відтоку ресурсів, що представляють економічну 
вигоду, не є віддаленою. 
 
Визнання доходів 
 
Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг визнається тоді, коли (або в міру того, як) 
Компанія виконує свої обов'язки до виконання за договором шляхом передачі товарів або послуг (тобто, 
активів), які підлягають поставці клієнтам. Актив передається, коли клієнт отримує контроль над таким 
активом.  
 
Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати практично всю 
решту вигід від нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб`єктам 
господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього.  
 
Вигоди від активу – це потенційні грошові потоки (надходження грошових коштів або економія грошових 
коштів, які вибувають), які можуть бути отримані безпосередньо чи опосередковано багатьма 
способами, наприклад, шляхом:  

a) використання активу для виробництва товарів або надання послуг (у тому числі державних 
послуг);  

б) використання активу для підвищення вартості інших активів;  
в) використання активу для погашення зобов`язання або зменшення витрат;  
г) продажу або обміну активу;  
ґ) надання активу у заставу як забезпечення позики; та  
д) утримання активу.  
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» передбачає модель, що включає п’ять етапів для 
обліку доходу від договорів з клієнтами:  

Крок 1: Ідентифікація договору; 
Крок 2: Ідентифікація зобов`язань, що підлягають виконанню в рамках договору; 
Крок 3: Визначення ціни операції; 
Крок 4: Розподіл ціни операції на зобов`язання, що підлягають виконанню; 
Крок 5: Визнання виручки. 

Для кожного зобов`язання щодо виконання, Компанія визначає на момент укладення договору, чи 
задовольнить вона це зобов`язання щодо виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить це 
зобов`язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо Компанія не задовольнить зобов`язання 
щодо виконання з плином часу, то це зобов`язання щодо виконання задовольняється у певний момент 
часу. Для оцінки ступеня виконання обов'язків до виконання Компанія застосовує методи результатів 
і/або методи ресурсів в залежності від того, який метод є найбільш доцільним і економічно 
обґрунтованим в конкретному випадку. 

Виручка оцінюється як частина ціни угоди (яка виключає оцінки змінного відшкодування, які є 
обмеженими), що розподіляється на обов'язок до виконання, коли (або в міру того, як) цей обов'язок до 
виконання виконується, без податку на додану вартість (ПДВ). Компанія визнає доходи тоді, коли (або 
як тільки) задоволене зобов’язання щодо виконання, тобто коли контроль над товарами або послугами, 
який супроводжує зобов’язання до виконання, був переданий клієнту. 
 
Визнання та оцінка витрат  
 
Витрати враховуються згідно методу нарахування. Витрати визнаються в разі зменшення майбутніх 
економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, які можуть бути 
надійно оцінені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 
складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання 
економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного 
розподілу їх вартості між відповідними звітними періодами. 
 
Витрати Компанії поділені на такі групи за функціями: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, фінансові 
витрати,  інші витрати. Компанія застосовує класифікацію витрат за елементами відповідно до їхньої 
економічної сутності (такі як знос/амортизація, витрати на оплату праці, витрати на ремонт тощо). 
 
Собівартість продажу товарів, робіт та послуг складається з собівартості послуг, матеріалів які були 
реалізовані протягом звітного періоду, та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. До 
собівартості включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 
загальновиробничі витрати.  
 
Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на управління та 
обслуговування Компанії. До адміністративних витрат належать наступні витрати (перелік не є 
вичерпним): витрати на управлінські послуги, витрати на професійні послуги, витрати на банківські 
послуги, забезпечення та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням Компанії.  
 
Витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). До 
витрат на збут належать наступні витрати (перелік не є вичерпним): витрати на транспортування готової 
продукції, сировини та матеріалів, витрати на пакувальні матеріали, витрати на оплату праці.  
 
Інші операційні витрати – витрати Компанії, які не включаються до собівартості реалізації, 
адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових витрат та витрат з податку на прибуток, але 
відносяться до операційної діяльності Компанії. До інших операційних витрат відносяться (список не є 
вичерпним): резерви під очікувані кредитні збитки, інші резерви та забезпечення, витрати на штрафи, 
курсові різниці від операційної діяльності, членські внески до професійних об‘єднань.  
 
Інші витрати – витрати, які виникають під час діяльності підприємства (крім фінансових витрат), але не 
пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До інших 
витрат відносяться (список не є вичерпним): витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, 
демонтаж тощо) і залишкову вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів, втрати від 
неопераційних курсових різниць, втрати від зменшення корисності необоротних активів.  
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Фінансові доходи і витрати 
 
Фінансові доходи і витрати включають процентні доходи і витрати за фінансовими активами і 
зобов'язаннями, а також прибутки та збитки від курсових різниць. Процентні доходи і витрати 
визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, виходячи з бази їх нарахування та 
строку використання відповідних активів і зобов'язань. 
 
Фінансові витрати виникають в результаті операцій з отримання фінансування, в тому числі фінансової 
оренди, та в результаті обліку фінансових активів чи зобов’язань за дисконтованою (амортизованою) 
вартістю.  
 
Виплати працівникам 
 
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок України, щорічні відпускні і лікарняні, преміальні і не грошові 
винагороди (наприклад, безкоштовне медичне обслуговування) нараховуються того року, в якому 
відповідні послуги надаються працівниками Компанії. Компанія платить передбачені законодавством 
внески до Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, Фонду 
загальнодержавного соціального страхування України на випадок безробіття та Пенсійного фонду у 
вигляді єдиного соціального внеску на користь своїх співробітників. Внесок розраховується як відсоток 
від поточної валової суми заробітної плати і відноситься на витрати у міру їх виникнення. 
 
Взаємозалік 
 
Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань із подальшим включенням до звіту про фінансовий стан 
лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише у випадку існування юридично визначеного права 
взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно 
реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. При цьому право на взаємозалік (а) не повинне 
залежати від майбутніх подій та (б) повинне мати юридичну силу в усіх наступних обставинах: (i) у ході 
звичайного ведення бізнесу, (ii) у випадку дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможності або 
банкрутства. 

6. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показані в 
звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і ґрунтуються 
на досвіді керівництва та інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих 
обставинах вважається обґрунтованим. При застосуванні облікової політики, окрім згаданих оцінок, 
керівництво також використовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані 
у фінансовій звітності, і оцінки, які можуть привести до значних коригувань балансової вартості активів 
і зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:  
 
Строк корисного використання основних засобів  
 
Знос основних засобів нараховується протягом строку їх корисного використання. Строки корисного 
використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив приноситиме 
прибуток. Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої відповідності. Об`єкти основних 
засобів відображаються за собівартістю.  
 
Оцінка строків корисного використання об`єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування 
професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення 
строків корисного використання активів керівництво враховує умови очікуваного використання активу, 
його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Зміна будь-якої 
з цих умов або оцінок може у результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. 
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6. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
(продовження) 

Резерв під очікувані кредитні збитки 
 
Керівництво оцінює очікувані кредитні збитки на основі аналізу окремих заборгованостей. Фактори, що 
приймаються до уваги, включають аналіз строків погашення торгової та іншої дебіторської 
заборгованості порівняно з умовами контрактів та фінансовим становищем дебітора та історію платежів 
клієнта. Якщо фактичні надходження будуть меншими за очікування керівництва, Компанії потрібно буде 
визнати додаткові витрати на створення резерву під очікувані кредитні збитки.  
 
Податкове та інше законодавство 
 
Українське податкове законодавство та інша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне 
законодавство, продовжують змінюватись. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко 
сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами державної 
влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є 
незвичайними. Керівництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють 
діяльність Компанії, є правильними, і що Компанія дотрималась усіх нормативних положень, а всі 
передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані. Компанія не 
створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими органами. 
 
Оцінка відстрочених податкових активів та зобов`язань  
 
Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними тимчасовими різницями у разі, 
якщо існує імовірність, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна застосувати 
неоподатковувану тимчасову різницю.  
 
Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення вартості відстрочених податкових активів, які 
можуть бути визнані виходячи з імовірних строків та рівня оподатковуваного прибутку майбутніх 
періодів, а також стратегії податкового планування в майбутньому. Приймаючи до уваги нестабільність 
податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів і зобов`язань проводилась на 
основі суджень керівництва Компанії, які базувалися на інформації, наданої керівництвом на момент 
складання цієї фінансової звітності. 
 
Справедлива вартість основних засобів 
 
Балансова вартість усіх груп основних засобів обліковується згідно з моделлю переоцінки. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року оцінка була здійснена незалежними оцінювачами. 
 
Для проведення оціночних процедур основні засоби, що підлягають оцінці були класифіковані за 
характером участі в операційній діяльності підприємства (операційні та надлишкові) та за ознакою 
спеціалізації (спеціалізовані та неспеціалізовані). 
 
При розрахунку вартості неспеціалізованих активів в якості вихідних даних були використані дані 2-го 
Рівня ієрархії – спостережувані вихідні дані. При розрахунку вартості спеціалізованих активів в якості 
вихідних даних були використані дані 2-го Рівня ієрархії та 3-го Рівня ієрархії - неспостережувані вихідні 
дані. Розрахунок справедливої вартості активів було проведено витратним та ринковим методичними 
підходами. Ринковий підхід заснований на порівнянні оцінюваного активу з ідентичними або схожими 
активами, для яких доступна інформація про ціни. 
 
На основі аналізу характерних відмінностей, наявних в кожного з підібраних функціональних аналогів, 
Оцінювачем були проведені розрахунки по визначенню вартості об’єктів оцінки в рамках ринкового 
підходу, з врахуванням коригуючих коефіцієнтів, що відображають відмінності об’єктів оцінки від 
аналогів.  
 
Були визначені всі види зносу: фізичний, функціональний та економічний. Фізичний знос, нормативні та 
залишкові терміни служби визначалися на підставі досліджень, які проводилися компанією               
Marshall & Swift, що викладені у виданні «Useful lives for depreciable assets, Marshall&Swift, 3/2009». 
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6. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
(продовження) 

Знецінення нефінансових активів  
 
Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, 
перевищує його відновлювальну вартість, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість 
за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання. Економічне знецінення визначається в 
рамках процедур тестування на знецінення активів та поширюється на спеціалізовані активи.   
 
Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж базується на наявній інформації 
по комерційним операціям продажу аналогічних активів, які мають обов`язкову силу, або на ринкових 
цінах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв`язку з вибуттям активу. Розрахунок цінності 
від використання базується на моделі дисконтованих грошових потоків.  
 
Грошові потоки беруться з бюджету на наступні п`ять років і не включають в себе діяльність з 
реструктуризації, по проведенню якої у Компанії ще немає зобов`язань, або суттєві інвестиції в 
майбутньому, які можуть поліпшати результати активів підрозділу, що генерує грошові потоки, і який 
перевіряються на предмет знецінення. Сума очікуваного відшкодування найбільш чутлива до ставки 
дисконтування, що використовується в моделі дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних 
потоків грошових коштів і темпів росту, які використовуються з метою екстраполяції. 
 
Судові розгляди 
 
Відповідно до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки у разі існування поточного зобов`язання 
(юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результаті минулої події; відтік економічних 
вигід, який буде потрібним для погашення цього зобов`язання, є ймовірним, і отримана надійна оцінка 
суми такого зобов`язання. У випадках, коли ці вимоги не дотримуються, інформація про умовне 
зобов`язання може бути розкрита у примітках до фінансової звітності. Реалізація будь-якого умовного 
зобов`язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати 
істотний вплив на фінансовий стан Компанії.   
 
Застосування цих принципів облікової політики щодо судових справ вимагає від керівництва Компанії 
оцінок різних фактичних і юридичних питань поза її контролем. Компанії переглядає невирішені судові 
справи, слідуючи подіям у судових розглядах на кожну звітну дату, щоб оцінити потребу у резервах у 
своїй фінансовій звітності.  
 
Серед тих чинників, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування резерву, – характер 
судового процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок і потенційний рівень збитків у тій юрисдикції, в 
якій судовий процес, вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його перебіг після 
дати складання фінансової звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у 
зв`язку з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має намір 
відреагувати на судовий процес, вимогу чи оцінку. 
 
Первинне визнання операцій з пов'язаними сторонами 
 
У ході звичайної діяльності Компанія проводить операції з пов'язаними сторонами. Для обґрунтування 
суми винагороди компанія використовує метод порівняльної неконтрольованої ціни. Рівень вартості 
послуг підтверджено проведеним дослідженням ринкового діапазону та документацією з 
трансфертного ціноутворення. При визначенні того, чи проводилися операції по ринкових або 
неринкових процентних ставках, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій 
немає активного ринку. 

7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Нові і переглянуті МСФЗ у фінансовій звітності 
 
Компанія прийняла до застосування такі нові і переглянуті стандарти і тлумачення, а також поправки до 
них, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені Міністерством фінансів України та набули 
обов’язкової чинності для облікових періодів, які починають діяти на або після 1 січня 2019 року: 
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7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ (продовження) 

Стандарти та тлумачення Ключові питання
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

МСФЗ (IFRS ) 16 Оренда Ефект від прийняття розкрито нижче. 

Поправки до існуючих стандартів і тлумачень 

МСФЗ (IFRS ) 3 Об’єднання бізнесу 
та МСФЗ (IFRS) 11 Спільна діяльність

Обидві поправки стосуються змін у складі групи компаній: 

 - якщо одна компанія отримує контроль над іншою компанією, 
класифікованою як спільні операції (тобто, спільні операції 
стають дочірньою компанією), то материнська компанія 
переоцінює частку участі в дочірній компанії, що раніше 
належала їй; 

- якщо компанія отримує спільний контроль над іншою 
компанією, класифікованою як спільні операції, то інвестор не
переоцінює частку участі в спільних операціях, що раніше 
належала їй.  

МСФЗ (IFRS) 9 Фінансові інструменти Поправка щодо змін, пов'язаних з класифікацією фінансових 
активів з можливістю дострокового погашення з негативним 
відшкодуванням. Крім того, поправка роз'яснила порядок 
обліку змін фінансових зобов'язань. 

Тлумачення КТМФЗ 23 
"Невизначеність щодо підходів до 
податку на прибуток" 

Поправка роз'яснює, як застосовуються вимоги МСФЗ (IAS) 12 
«Податок на прибуток» щодо визнання і оцінки, коли існує 
невизначеність щодо режимів прибуткового податку. 

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток Поправка є уточненням, яке роз'яснює визнання і оцінку 
поточних і відкладених податків на дивіденди. 

МСБО (IAS) 19 Виплати працівникам Поправка, яка стосується змін пенсійних програм з визначеною 
виплатою, таким як зміна плану, скорочення і врегулювання 
(виплати). При кожному з таких змін компанії необхідно 
переоцінювати своє зобов'язання по пенсійному плану з 
визначеною виплатою, використовуючи ті ж допущення для 
розрахунку вартості послуг і чистого відсотка за період, в якому 
відбулася зміна. Поправка також роз'яснила вплив змін плану 
(зміна, скорочення або врегулювання) на граничну величину 
активів. 

МСБО (IAS) 23 Витрати на позики Роз'яснення, що стосуються обліку окремих позик після 
завершення (придбання, будівництва або виробництва), 
відповідного активу. Якщо яка-небудь окрема позика 
залишається непогашеною після того, як відповідний актив 
буде завершено (придбано, побудовано або вироблено), тоді 
ця позика стає частиною загальних запозичень. 

Це означає, що компанія повинна розрахувати ставку 
капіталізації за загальними запозиченнями, беручи до уваги 
окремі позики по завершених активах (у разі непогашення). 

МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в 
асоційовані та спільні підприємства»  

Поправки роз'яснюють, що компанії враховують довгострокові 
частки участі в асоційованого підприємства або в спільному 
підприємстві, до яких не застосовується метод пайової участі, 
із застосуванням МСФЗ (IFRS) 9. 
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7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ (продовження) 

Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів, окрім МСФЗ 16, не мало істотного 
впливу на фінансовий стан або показники діяльності Компанії та розкриття інформації у фінансовій 
звітності Компанії. 
 
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 
 
МСФЗ (IFRS) 16 замінює МСФЗ (IAS) 17 «Оренда» , Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення 
наявності в угоді ознак оренди» , Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і 
Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди».  
Стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і 
вимагає, щоб орендарі відображали більшість договорів оренди в балансі. 
 
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з 
МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж 
принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і 
фінансову. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 16 не вплинуло на облік договорів оренди, в яких 
Компанія є орендодавцем. 
 
Компанія вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16 1 січня 2019 року з використанням модифікованого 
ретроспективного методу застосування. Відповідно до даного методу стандарт застосовується 
ретроспективно з визнанням сумарного ефекту першого застосування стандарту на дату першого 
застосування. При переході на стандарт Компанія вирішила використовувати спрощення практичного 
характеру, що дозволяє не проводити повторний аналіз того, чи є договір в цілому або його окремі 
компоненти договором оренди на 1 січня 2019 р Натомість Компанія на дату першого застосування 
застосувала стандарт тільки до договорів, які раніше були ідентифіковані як договори оренди із 
застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4. 
 
Для оренди, раніше класифікованої як операційна оренда, крім короткострокової оренди і оренди 
активів з низькою вартістю, Компанія визнала активи у формі права користування та зобов'язання по 
оренді. Активи у формі права користування за договорами оренди оцінювалися за величиною, рівною 
зобов'язаннями з оренди, з коригуванням на раніше визнані величини заздалегідь здійснених або 
нарахованих орендних платежів у зв'язку з такою орендою. Зобов'язання з оренди були визнані за  
приведеною вартістю решти орендних платежів, дисконтованою з використанням ставки залучення 
додаткових позикових коштів на дату першого застосування. 
 
Компанія також застосувала доступні спрощення практичного характеру, в результаті чого вона:  

• використовувала єдиний підхід щодо портфеля договорів оренди з аналогічними 
характеристиками;  

• використовувала в якості альтернативи перевірці на предмет знецінення аналіз обтяжливого 
характеру договорів оренди безпосередньо до дати першого застосування;  

• застосувала звільнення від визнання щодо короткострокової оренди до договорів оренди, 
термін оренди в яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування; 

• використовувала судження при визначенні терміну оренди станом на 01.01.2019 р., якщо 
договір містив право (опціон) на продовження або припинення оренди. 

Для розрахунку приведеної вартості орендних платежів Компанія використовувала середню ставку 
залучення додаткових позикових коштів за останні 6 місяців. 
 
Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності 
 
Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для застосування 
Компанією у річних періодах, починаючи з 1 січня 2020 року та пізніших періодах. Компанія не 
застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов’язкового застосування. 
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7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ (продовження) 

Стандарти та тлумачення Набувають чинності щодо річних періодів, які 
починаються з або після 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 

МСФЗ (IFRS ) 17 "Договори страхування" 1 січня 2021 року

Поправки до існуючих стандартів і тлумачення 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 – "Визначення бізнесу" 1 січня 2020 року

Поправки до МСБО (IAS) 1   та  МСБО (IAS) 8 –
"Визначення суттєвості інформації" 

1 січня 2020 року

"Поправки посилань на Концептуальні основи в 
стандартах МСФЗ" 

1 січня 2020 року

 
Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором – 
зміни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опубліковані 11 вересня 2014 року і вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати) 
 
Ці зміни усувають невідповідність між вимогами МСФЗ 10 і МСБО 28, що стосуються продажу чи внеску 
активів в асоційовану компанію або спільне підприємство інвестором. Основний наслідок застосування 
змін полягає у тому, що прибуток чи збиток визнається у повному обсязі у тому випадку, якщо угода 
стосується бізнесу. Якщо активи не являють собою бізнес, навіть якщо цими активами володіє дочірнє 
підприємство, визнається лише частина прибутку чи збитку.  
 
Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (опубліковані 29 березня 2018 року і 
вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати) 
 
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку, 
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені визначення та 
рекомендації (зокрема, визначення зобов'язання) і роз'яснення таких важливих питань, як функції 
управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході підготовки фінансової звітності. 
 
Визначення бізнесу – зміни МСФЗ 3 (опубліковані 22 жовтня 2018 року і вступають у силу для 
угод придбання з початку річного звітного періоду, який починається з 1 січня 2020 року або 
після цієї дати) 
Ці зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих 
процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу. Нове керівництво визначає систему, 
яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться 
на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб 
підприємство вважалося бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив. Визначення 
терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на 
формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі 
скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати 
спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи. 
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться бізнесом, 
якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі 
(або групі аналогічних активів).  
 
Визначення суттєвості – зміни МСБО 1 та МСБО 8 (опубліковані 31 жовтня 2018 року і  
вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати) 

Ці зміни уточнюють визначення суттєвості та застосування цього поняття завдяки включенню 
допрацьовані пояснення до цього визначення. Зміни також забезпечують послідовність використання 
визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. Інформація вважається суттєвою, якщо обґрунтовано 
очікується, що її пропуск, викривлення або складність її розуміння може вплинути на рішення, які 
приймають основні користувачі фінансової звітності загального призначення на основі такої фінансової 
звітності, яка відображає фінансову інформацію про конкретну організацію, що звітує.  
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7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ (продовження) 

Реформа базової процентної ставки – зміни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опубліковані               
26 вересня 2019 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 
року або після цієї дати) 
 
Ці зміни зумовлені заміною базових процентних ставок, наприклад, ставки LIBOR (ставка пропозиції на 
Лондонському міжбанківському ринку) та інших міжбанківських ставок пропозиції (ставки IBOR). Зміни 
передбачають тимчасове звільнення від застосування спеціальних вимог обліку хеджування до 
відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа IBOR. Облік хеджування грошових 
потоків відповідно до МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагає, щоб майбутні хеджовані грошові потоки були 
«високоймовірними». Якщо ці грошові потоки залежать від ставок IBOR, звільнення, передбачене цими 
змінами, вимагає від організації виходити з припущення про те, що базова процентна ставка за 
хеджованими грошовими потоками не зміниться в результаті реформи. МСБО 39 та МСФЗ 9 вимагає 
виконання прогнозної оцінки для застосування обліку хеджування. Наразі очікується, що грошові потоки, 
основані на IBOR та альтернативних IBOR ставках, у цілому, еквівалентні, що мінімізує будь-яку 
неефективність, однак ближче до дати реформи цей факт уже не відповідатиме дійсності.  
 
Відповідно до цих змін, організація може зробити припущення, що базова процентна ставка, на якій 
основані об'єкт хеджування, інструмент хеджування або хеджований ризик, не зміниться в результаті 
реформи IBOR. Крім того, реформа IBOR може призвести до того, що ефективність операцій 
хеджування вийде за межі діапазону 80–125%, який є вимогою ретроспективного тесту відповідно до 
МСБО 39. Отже, МСБО 39 був змінений для застосування винятку з ретроспективного тесту 
ефективності для того, щоб операція хеджування не припинялася протягом періоду пов'язаної з IBOR 
невизначеності виключно тому, що ретроспективна ефективність виходить за межі цього діапазону. 
Однак інших вимог обліку хеджування, включаючи прогнозну оцінку, слід дотримуватись, як і раніше.  
 
В деяких операціях хеджування об'єкт хеджування або хеджований ризик – це не встановлений 
договором компонент ризику, пов'язаного з IBOR. З метою застосування обліку хеджування МСФЗ 9 та 
МСБО 39 вимагають окремої ідентифікації та достовірної оцінки визначеного компонента ризику.  
Відповідно до цих змін компонент ризику необхідно ідентифікувати окремо тільки при початковій 
категоризації операції хеджування, а не на постійній основі. У контексті макрохеджування, якщо 
організація часто перевстановлює відносини хеджування, звільнення застосовується з моменту, з якого 
об'єкт хеджування був первісно визначений у таких відносинах хеджування. Відповідно до МСБО 39 та 
МСФЗ 9 неефективність операції хеджування продовжує обліковуватися у складі прибутку чи збитку. 
Зміни встановлюють фактори завершення дії звільнення, які включають припинення невизначеності, 
пов'язаної з реформою базової процентної ставки. Зміни вимагають від організацій надання додаткової 
інформації інвесторам про їхні відносини хеджування, на які безпосередньо впливають ці фактори 
невизначеності, включаючи номінальну суму інструментів хеджування, до яких застосовується це 
звільнення, суттєві припущення або судження, сформовані у ході застосування цього звільнення, та 
розкриття якісної інформації про те, яким чином реформа IBOR впливає на організацію та як організація 
управляє перехідним процесом. 

Якщо інше не зазначено вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та інтерпретацій на 
фінансову звітність Товариства. 

8. ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 

Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної 
ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно 
обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди 
виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість грошових 
коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже 
дорівнює їх справедливій вартості у зв’язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.  
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8. ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ (продовження) 

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості 
 
Компанія використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і 
розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки: 

 1-й рівень: котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов’язань; 
 2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану 

справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; 
 3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу 

вартість, не є спостережуваними на ринку. 

Для оцінок і розкриттів в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості», за винятком інструментів, на які розповсюджується МСФЗ 2, орендних угод, 
врегульованих МСФЗ 16, а також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій вартості. 
 
Для оцінки вартості інвестованого капіталу або активів компанії може бути застосовано три підходи: (i) 
витратний, (ii) ринковий (або порівняльний) та (iii) доходний. При проведенні оцінки основних засобів 
початково розглядається кожний з цих підходів, але, який чи які з них є оптимальними у кожному 
конкретному випадку, визначається характером та специфікою оцінюваної компанії та її активів. 
  
(і) Витратний підхід заснований на принципі заміщення та входить з того, що розумний інвестор не стане 
платити за актив більше, ніж вартість його заміни на ідентичний або аналогічний об’єкт з такими ж 
корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного підходу є визначення поточної вартості 
заміщення або поточної вартості відтворення оцінюваних активів. 
 
(іі) Порівняльний (або ринковий) підхід заснований на інформації про стан ринку у поточних умовах та 
здійснених угодах на дату оцінки або незабаром до дати оцінки.  
 
(ііі) При використанні доходного підходу справедлива вартість визначається шляхом розрахунку 
приведеної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, які прогнозуються на визначений період 
часу. 

9. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

Протягом 2019 року виправлення помилок минулих періодів не відбувалося. 
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10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
 
Зміни в балансовій вартості нематеріальних активів були наступними:  
 

 Програмне 
забезпечення Разом 

Первісна вартість  
Станом на 1 січня 2018 12 630 12 630 

- надходження 22 788 22 788 
- вибуття та списання - - 

Станом на 31 грудня 2018 35 418 35 418 
- надходження 457 457 
- вибуття та списання (1 298) (1 298) 

Станом на 31 грудня 2019 34 577 34 577 
 

Накопичена амортизація  

Станом на 1 січня 2018 (11 935) (11 935) 
- амортизаційні відрахування (22 842) (22 842) 
- вибуття амортизації - - 

Станом на 31 грудня 2018 (34 777) (34 777) 
- амортизаційні відрахування (410) (410) 
- вибуття амортизації 1 298 1 298 

Станом на 31 грудня 2019 (33 889) (33 889) 
   
Чиста балансова вартість    

Станом на 31 грудня 2018 641 641 
Станом на 31 грудня 2019 688 688 

 
Нематеріальні активи Компанії мають кінцевий строк корисного використання та включають переважно 
програмне забезпечення та ліцензії. Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість нематеріальних 
активів, що були практично повністю замортизовані, складала 33 049 тис. грн. (на 31 грудня 2018: 
34 347 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2019 року чиста балансова вартість нематеріальних активів 
складала 688 тисяч гривень (31 грудня 2018: 641 тисяч гривень).  
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11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ  
 
Зміни в балансовій вартості основних засобів були наступними:  
 

 Земельні 
ділянки 

Машини та 
обладнання 

Транспортні  
засоби 

Інструменти, 
прилади та 

інвентар 
Капітальні 
інвестиції Разом 

Первісна вартість 
Станом на 1 січня 2018 981 772 229 87 315 5 097 95 632 961 254 

- надходження - 193 020 401 4 976 100 869 299 266 
- вибуття та списання - (13 503) (9) (1 308) - (14 820) 

- рекласифікація - (866) 866 - (185 782) (185 782) 

Станом на 31 грудня 2018 981 950 880 88 573 8 765 10 719 1 059 918 
- надходження - 113 483 4 095 2 228 118 297 238 103 
- вибуття та списання - (150 899) - (609) - (151 508) 
- рекласифікація - - - - (119 173) (119 173) 

- переоцінка 15 789 (71 917) (80 685) 4 555 (132 258) 

Станом на 31 грудня 2019 16 770 841 547 11 983 14 939 9 843 895 082 
   

Накопичена амортизація   

Станом на 1 січня 2018 - (435 956) (41 715) (4 152) - (481 823) 
- амортизаційні відрахування - (128 764) (477) (2 575) - (131 816) 

- вибуття амортизації - 11 319 9 1 300 - 12 628 

Станом на 31 грудня 2018 - (553 401) (42 183) (5 427) - (601 011) 
- амортизаційні відрахування - (96 778) (1 829) (2 122) - (100 729) 
- вибуття амортизації - 77 567 - 608 - 78 175 

- переоцінка - 160 013 38 253 (1 126) - 197 140 

Станом на 31 грудня 2019 - (412 599) (5 759) (8 067) - (426 425) 
   

Чиста балансова вартість            

Станом на 31 грудня 2018 981  397 479 46 390 3 338 10 719 458 907 

Станом на 31 грудня 2019 16 770 428 948 6 224 6 872 9 843 468 657 
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11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ (продовження)

У 2019 році Компанія залучила незалежного оцінювача для визначення справедливої вартості її 
основних засобів. Справедлива вартість визначалася на основі ринкового та витратного підходів 
відповідно до вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності, Національних та Міжнародних стандартів оцінки (МСО 2020).  

В результаті проведеної переоцінки керівництво переоцінило строк корисного використання основних 
засобів Товариства. Станом на 31 грудня 2019 року справедлива вартість основних засобів склала 
468 657 тис. грн. (31 грудня 2018: 458 907 тис. грн.). 

У 2019 році дооцінка основних засобів в сумі 82 477 тис. грн. (2018: нуль гривень) була відображена в 
іншому сукупному доході. В 2019 році збиток від знецінення склав 13 928 тис. грн. (2018: нуль гривень) 
та був відображений у Звіті про фінансові результати в складі інших операційних витрат. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 року основні засоби Компанії не передавались під заставу в якості 
забезпечення виконання зобов’язань по отриманим позикам. 

12. ЗАПАСИ

Станом на 31 грудня запаси були наступними: 

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Сировина і матеріали 97 051 178 273 
Резерв на знецінення (сировина і матеріали) (4 546) (3 718) 
Готова продукція 9 786 72 814 
Незавершене виробництво 8 631 22 789 

Усього 110 922 270 158 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 року запасів переданих у заставу не було. 

13. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНША
ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна 
дебіторська заборгованість були представлені наступним чином: 

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
погашення  

до року прострочена погашення
до року прострочена 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

- пов'язані сторони 88 231 - 237 845 - 
- з третіми сторонами 582 - 449 - 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість: 

- пов'язані сторони 10 638 - 8 654 - 
- з третіми сторонами 96 - - - 

Усього 99 547 - 246 948 - 

Компанія безпосередньо не співпрацює з кінцевими покупцями. Розвиток та розширення продукції 
проводять інші компанії корпорації Yazaki, тому у 2019 році 99,3 % складали операції з пов’язаними 
сторонами (2018: 99,8 %).  

В складі «Іншої поточної дебіторської заборгованості» відображено суми нарахованої заборгованості 
пов’язаних сторін за персонал, який було відправлено на заводи в інших країнах для здійснення 
підтримки та у зв’язку з виробничою необхідністю. 
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14. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами була 
представлена наступним чином: 
 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Передплата за послуги з виготовлення продукції         2 044         19 748   
Передплата за митне оформлення         1 442           5 920   
Передплата за інші товари та послуги            995           1 018   

Усього         4 481         26 686   

15. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ  

Станом на 31 грудня гроші та їх еквіваленти були представлені наступним чином: 
 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
Гривні 8 387 82 557 
Євро 3 480 32 044 

Усього 11 867 114 601 
 

Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти на суму 3 480 тисяч гривень були 
номіновані в євро (31 грудня 2018 року: 32 044 тисяч гривень). Інші залишки були номіновані в 
українських гривнях. 

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року грошові кошти на банківських рахунках не були 
знецінені.  
 
Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу як забезпечення позикових коштів. 

16.  ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ 
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року інші оборотні активи Компанії були представлені 
податковим кредитом з ПДВ, який на ці звітні дати не був підтверджений податковими накладними 
постачальників, в сумі 418 тис. грн. (31 рудня 2018: 1 036 тис. грн.) та ПДВ до відшкодування у сумі 
7 198 тис. грн. (31 грудня 2018: 18 935 тис. грн.). 

17. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ  
Станом на 31 грудня 2019 року статуний капітал Товариства становить 275 534 тисяч гривень (31 грудня 
2018: 275 534 тисяч гривень) і сформований за рахунок внесків компанії Yazaki Corporation («Ядзакі 
Корпорейшн») та компанії Yazaki Europe Limited («Ядзакі Юероп Лімітед») у грошовій формі. Протягом 
звітного періоду Yazaki Corporation, Японія, залишалася основним акціонером Компанії. Протягом 
звітного періоду змін у структурі акціонерів не відбулося.  
 
Частки Учасників у статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином: 
 

Учасники Товариства 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Країна, місце 
реєстрації 

Внесок, 
тис. грн Частка Внесок, 

тис. грн Частка 

Компанія «Ядзакі Корпорейшн» 
(Yazaki Corporation) 

Японія, Токіо 
275 001 99.81% 275 001 99.81% 

Компанія «Ядзакі Юероп Лімітед» 
(YazakiEurope Limited) 

Сполучене 
королівство, 
Герфоршир. 533 0.19% 533 0.19% 

Всього 275 534 100.00% 275 534 100.00% 
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18. РУХ НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ (НЕПОКРИТОГО ЗБИТКУ) 

Станом на 01.01.2019 року у балансі компанії відображено непокритий  збиток у сумі 433 478 тис. грн. 
(01.01.2018: 383 946 тис. грн.). Чистий збиток за 2019 рік склав 23 752 тис. грн. (2018: 49 532 тис. грн.). 
Сума списання дооцінки основних засобів на Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у частині 
амортизації, нарахованої на дооцінені об’єкти  основних засобів, у 2019 році становила 17 168 тис. грн. 
(2018: 45 602 тис. грн.). Таким чином, на кінець 2019 року за даними компанії нерозподілений збиток 
склав 440 062 тис грн. (на кінець 2018 року: 433 478 тис.грн.) 

19. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, 
ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання, поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями та інші поточні зобов’язання були представлені наступним чином: 
 

 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 278 884 127 146 

Інші довгострокові зобов’язання 212 763 460 903 
Інші поточні зобов’язання 26 560 - 

Всього 518 207 588 049 
 
У таблиці нижче наведено зміни у позиках, отриманих Компанією: 
 

 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

На 1 січня 588 049 422 297 
Залучення позик 27 323 185 220 
Погашення позик - - 
Витрати/ (доходи) від неопераційних курсових різниць (97 445) (19 468) 

Всього 517 927 588 049 
 
Сума нарахованих відсотків за позиками за 2019 та 2018 роки становила 780 тис. грн. та 1 479 тис. грн. 
відповідно та була включена до фінансових витрат Компанії. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року компанія обліковує у складі рядків 1515 «Інші довгострокові 
зобов'язання» та 1610 «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» 
заборгованість перед Yazaki Europe Limited за договором позики № 18-03/2010 від 09.03.2010 р. в сумі 
491 367 тис. грн., що є еквівалентом 18,5 млн. євро. (31 грудня 2018: 588 049 тис. грн. (18,5 тис. євро)).  
Згідно із умовами договору нарахування відсотків відбувається на умовах EURIBOR для 3-місячних 
депозитів у євро на останній банківський день місяця, за який нараховуються відсотки, плюс маржа у 
розмірі 0,50%. 
 
Погашення поточної частини позики в сумі 10,5 млн. євро згідно із Змінами № 01 до Договору мало 
відбутися у 2019-2020 рр. згідно із графіком, узгодженим в Змінах №7 до Договору позики. Погашення 
у 2019 році в сумі 4 млн. євро не відбулося, ця сума заборгованості є простроченою, проте за умовами 
договору у разі прострочення сплати платежу, штрафні санкції, пеня не нараховуються. 
 
Погашення довгострокової частини має відбутися у 2021 році згідно із графіком, узгодженим в Змінах 
№7 до Договору позики. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року компанія обліковує у складі рядків 1690 «Інші поточні зобов’язання» 
заборгованість перед Yazaki Europe Limited за договором позики № 19-001 від 16.09.2019 р. в сумі  
26 560 тис. грн., що є еквівалентом 1 млн. євро. Згідно із умовами договору нарахування відсотків 
відбувається на умовах EURIBOR для 3-місячних депозитів у євро на останній банківський день місяця, 
за який нараховуються відсотки, плюс маржа у розмірі 0,50%. 
 
Погашення кредиту в сумі 1 млн. EUR згідно із Змінами № 01 до Договору має відбутися 30.09.2020 р. 
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19. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, 
ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження) 

 
Станом на 31 грудня 2019 року заборгованість за відсотками за вищезгаданими позиками відображено 
в складі рядка «Поточні забезпечення в сумі 1 000 тис. грн. (31 грудня 2018: 348 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2019 року в рядку «Інші довгострокові зобов’язання», крім позики, отриманої від 
Yazaki Europe Limited, відображено зобов’язання з лізингу легкових автомобілів в сумі 280 тис. грн.               
(31 грудня 2018: нуль гривень). 

20.  ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 

Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги була 
представлена наступним чином: 
 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Розрахунки за товари, роботи, послуги:  
з пов'язаними сторонами 125 642 120 981 

з третіми сторонами 51 181 380 127 

Всього 176 823 501 108 
 
Більшість постачальників Компанії є пов’язаними сторонами. У 2019 році 71 % поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги складала заборгованість перед пов’язаними сторонами 
(2018: 24 %).  

21. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Станом на 31 грудня поточні забезпечення були представлені наступним чином: 
 

 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Забезпечення на оплату відпусток працівникам 6 938 25 974 
Забезпечення витрат на транспортування 3 746 7 942 
Забезпечення на виплату роялті 3 560 46 881 
Забезпечення операційних витрат 1 321 3 760 
Забезпечення на виплату підрядникам - 24 375 
Інші забезпечення 3 956 6 073 

Разом 19 521 115 005 
 
В 2019 році відбулося суттєве скорочення нарахованого забезпечення на оплату відпусток працівникам 
за рахунок його використання у зв’язку із закриттям одного із ключових проектів та звільненням 
працівників. 
 
1 квітня 2004 року було укладено Угоду про технічну підтримку між Yazaki Corporation та ТОВ «Ядзакі 
Україна», на основі якої Yazaki Corporation надає ТОВ «Ядзакі Україна» невиключну ліцензію на 
використання ліцензованої технології і ліцензованих прав на інтелектуальну власність для 
виготовлення, продажу та/або використання продукції на території, та для експорту продукції та/або 
будь-якої системи, яка включає продукцію в якості своїх компонентів та деталей, до інших країн ніж 
території, які Yazaki Corporation періодично може затверджувати. 
 
В оплату ліцензії ТОВ «Ядзакі Україна» сплачує Yazaki Corporation винагороду в розмірі три відсотки 
(3%) від обсягу збуту. Поточна винагорода нараховується щоквартально, за трьохмісячний період. 
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22. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо сторони знаходяться під загальним контролем або 
якщо одна сторона контролює іншу або може здійснювати спільний контроль і чинити значний вплив на 
іншу сторону при ухваленні фінансових або операційних рішень. При аналізі кожного випадку стосунків, 
які можуть бути стосунками між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не 
тільки їх юридичній формі. Інформація про безпосередню материнську компанію і фактичну 
контролюючу сторону Компанії представлена в Примітці 17. Податки нараховуються і оплачуються 
відповідно до податкового законодавства України.  

Нижче описано характер стосунків між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала  
значні операції або має значні залишки за станом на 31 грудня 2019 та 2018 років. 

Залишки по операціях з пов'язаними сторонами  станом на 31 грудня 2019 року є наступними: 

  

Дебіторська 
заборгованість 

(р. 1125, 1155) 

Кредиторська 
заборгованість 

(р. 1615) 
Доходи 

(р. 2000, 2120) 
Закупівлі 

товарів і послуг 

Yazaki Europe Ltd - Coventry  38 258 - 693 658 - 
Yazaki Europe Limited 398 6 948 887 346 4 889 
Yazaki Europe LTD – Belgium 
Office 12 28 394 857 150 712 
Yazaki Wiring Technologies 
Czech s. - - - 32 
UAB Yazaki Wiring Technologies  
Lithuania 374 5 372 5 
Yazaki Component Technology 
SRL 242 316 1 687 324 
Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia S.R.O. 238 30 269 667 41 089 
Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve 
Ticaret A.S. - 86 138 5 
YAZAKI Otom.Yan.San.Bursa 
Serbest Bolge Subesi 20 - 20 - 
Yazaki Morocco S.A 12 722 - 12 871 - 
Yazaki Saltano de Ovar Productos 
Electricos, Lda. 302 17 064 533 60 628 
Yazaki Romania Srl. 3 721 33 598 571 40 787 
Yazaki Bulgaria EOOD 87 8 209 1 089 8 407 
Yazaki Tunisia S.A.R.L 6 374 14 8 277 2 
Yazaki KENITRA S.A. 128 372 146 352 
Yazaki Automotive Products 
Poland Sp. z.o.o. 293 11 293 979 
Yazaki Automotive Products 
Tunisia 6 459 - 21 025 - 
Yazaki Volga LLC - - 1 148 1 723 
Yazaki Moroccco Meknes SA 32 - 30 - 
Yazaki Srbija D.O.O. SABAC - - 29 737 28 
Yazaki Corporation  - 356 - 938 
Yazaki India Private Limited - - 5 - 
Yazaki Systems Technologies 
GmbH 29 209 - 58 636 - 

Разом 98 869 125 642 1 719 106 310 900 
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22. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження) 

Залишки по операціях з пов'язаними сторонами  станом на 31 грудня 2018 року є наступними: 

  

Дебіторська 
заборгованість 

(р. 1125, 1155) 

Кредиторська 
заборгованість 

(р. 1615) 
Доходи 

(р. 2000, 2120) 
Закупівлі 

товарів і послуг 

 Yazaki Europe Ltd - Coventry   91 524 470 494 712 990 
 Yazaki Europe Limited  154 698 2 758 1 882 900 (54 046) 
 Yazaki Europe LTD – Belgium 
Office  51 106 322 962 220 516 
 Yazaki Wiring Technologies 
Czech s.  - - - 2 
 UAB Yazaki Wiring Technologies  
Lithuania  - - 6 - 
 Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia S.R.O.  - 908 38 14 424 
 Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve 
Ticaret A.S.  - 7 0 7 
 YAZAKI Otom.Yan.San.Bursa 
Serbest Bolge Subesi  - - 96 3 017 
 Yazaki Wiring Technologies 
Turkey  - - - 5 
 Yazaki Morocco S.A  - 39 316 35 
 Yazaki Saltano de Ovar 
Productos Electricos, Lda.  154 10 402 409 57 850 
 Yazaki Romania Srl.  17 35 17 142 
 Yazaki Bulgaria EOOD  - - 456 0 
 Yazaki Kentitra S.A.  30 20 437 6 865 
 Yazaki Automotive Products 
Poland Sp. z.o.o.  - - 11 14 481 
 Yazaki Volga LLC  - - - 19 
 Yazaki Morocco Meknes SA  2 - 2 5 
 Yazaki Srbija D.O.O. SABAC  23 20 178 56 
 Yazaki Corporation   - - - 762 
 Yazaki Uruguay  S A  - - - 466 

Разом        246 499                120 981             2 380 540                265 596   
 
Статті доходів та витрат по операціях з пов'язаними сторонами є наступними: 

 2019 рік 2018 рік 
Загальний обсяг доходів (р. 2000, 2120): 1 719 106 2 380 540 

Реалізація товарів та послуг 1 630 470 2 369 385 
Дохід від плати за послуги 44 730 10 684 
Реалізація необоротних матеріальних активів 43 906 471 

Загальний обсяг закупівель товарів і послуг 310 900 265 596 
Закупівля товарів та послуг 225 955 219 298 
Витрати на плату за послуги 13 083 29 294 
Закупівля необоротних матеріальних активів 71 862 17 004 

Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня
(р. 1125, 1155) 98 869 246 499 
Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня
(р. 1615) 125 642 120 981 
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22. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження) 
 
Провідний управлінський персонал протягом 2019 року складався із трьох осіб (2018: 3  особи). У 2019 
році компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, 
становила 2 139  тис. грн.  (2018:  2 143 тис. грн.). 

23. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

Виручка – це дохід, що виникає у ході звичайної діяльності Компанії. Виручка визнається в сумі ціни 
договору. Ціна договору – це сума винагороди, право на яку Компанії очікує отримати в обмін на 
передачу контролю над обіцяними товарами чи послугами покупцю, без урахування сум, одержаних від 
імені третіх сторін. 
Нижче представлена деталізована інформація про виручку Компанії за договорами з покупцями та 
замовниками: 
 

 2019 рік 2018 рік 

Дохід вiд реалізації готової продукції 1 628 699            2 329 075   
Дохід від надання послуг        52 749                 10 635   
Дохід від надання послуг компаніям групи 2 216 3 434 
Інші доходи                  3 607                   43 267   

Разом 1 687 271 2 386 411 
 
У 2019 році 99% всього чистого доходу від реалізації становив дохід від реалізації пов’язаним сторонам 
(2018: 98%). 

24. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

Структура собівартості продажу товарів, робіт та послуг Компанії: 
 

 2019 рік 2018 рік 
Матеріальні витрати         1 118 732                1 575 091   
Витрати на оплату праці                    243 363                330 916   
Витрати на субпідрядні організації                     92 597   208 696   
Амортизація                     78 280   77 940   
Витрати на роялті                     48 711   69 741   
Відрядження та інші додаткові витрати                     23 566   2 284   
Ремонт виробничого обладнання                     13 796   21 234   
Загальновиробничі витрати                     11 587   11 919   
Інші                       1 875   2 115   

Разом 1 632 507 2 299 936   
 
Роялті в розмірі 3 % від обсягу збуту за користування ліцензією Yazaki Corporation включено до 
собівартості реалізованої продукції, оскільки ліцензія надає право на використання ліцензованої 
технології і ліцензованих прав на інтелектуальну власність для виготовлення, продажу та/або 
використання продукції на території, та для експорту продукції та/або будь-якої системи, яка включає 
продукцію в якості своїх компонентів та деталей. 
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25. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 

Структура інших операційних доходів Компанії: 
 

 2019 рік 2018 рік 

Доходи від операційних курсових різниць 57 418 51 969 
Прибуток від реалізації основних засобів 8 387 - 
Дохід від продажу відходів 6 232 - 
Інші 4 253 12 656 

Разом 76 290 64 625 
 
Чистий прибуток від операційних курсових різниць за 2019 рік становив 12 447 тис. грн.               
(2018: 7 664 тис. грн.). 

26. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ  

Структура адміністративних витрат Компанії: 
 

 2019 рік 2018 рік 

Витрати на оплату праці  53 667    60 355   
Амортизація  22 847    9 745   
Відрядження та інші додаткові витрати  9 297    10 730   
Послуги інформаційно-програмного забезпечення  4 523    4 034   
Витрати на професійні послуги  2 293    2 659   
Витрати на електроенергію  2 280    5 987   
Витрати на ремонт  1 747    2 853   
Витрати на прибирання  1 234    2 748   
Послуги сторонніх організацій  797    5 522   
Інші  5 646    10 790   

Разом 104 331 115 423 

27. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Структура витрат на збут Компанії: 
 

 2019 рік 2018 рік 

Транспортування готової продукції  15 209  17 669   
Витрати на пакувальні матеріали  2 794  3 242   
Витрати на оплату праці 3 074  2 804   
Послуги сторонніх організацій 168  363   
Амортизація 12  13   
Інші 79  126   

Разом 21 336 24 217 
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28. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ  

Структура інших операційних витрат Компанії: 
 

 2019 рік 2018 рік 

Витрати від операційних курсових різниць 44 971  44 305   
Послуги технічної підтримки 17 696  29 294   
Уцінка основних засобів 13 928  -   
Банківські витрати 1 635  1 531   
Захисний одяг 1 550  2 649   
Інші 271  2 590   

Разом 80 051 80 369 
 

29. ІНШІ ДОХОДИ 

Структура інших доходів Компанії: 

 

 2019 рік 2018 рік 

Доходи від неопераційних курсових різниць 102 575 22 746 
Інші - 362 

Разом 102 575 23 108 
 
Чистий прибуток від неопераційних курсових різниць за 2019 рік становив 97 445 тис. грн.               
(2018: 22 746 тис. грн.). 

30. ІНШІ ВИТРАТИ 

Структура інших витрат Компанії: 
 

 2019 рік 2018 рік 

Витрати від припинення проекту «Volkswagen» 46 940 - 
Витрати від неопераційних курсових різниць 5 130 - 
Інші - 109   

Разом 52 070 109 

31. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Компоненти витрат по податку на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток складається з таких компонентів: 
  

 2019 рік 2018 рік 

Поточні витрати з податку на прибуток                        -                    (6 577)   
Відстрочений податок                     (366)                     1 670   

Разом витрати з податку на прибуток:                     (366)                    (4 907)   
 

В Україні законодавчо встановлена ставка податку на прибуток за 2018 рік –18% та за 2019 рік – 18%. За саме 
такими ставками були розраховані тимчасові різниці, за якими було нараховані відстрочені податкові 
зобов’язання станом на 31 грудня 2019 року.  
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31. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження) 

Відстрочені податки, проаналізовані по видах тимчасових різниць 

Через відмінності між принципами оподаткування в Україні і МСФЗ виникають певні тимчасові різниці 
між балансовою вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і їх вартістю для 
цілей визначення бази оподаткування.  

Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують/(що збільшують) суму оподаткування та 
перенесених податкових збитків станом на 31 грудня 2019 року: 

  1 січня 
2019 р. 

Кредитовано/
(віднесено) 

на  прибуток 
або збиток 

Віднесено 
на капітал 

31 грудня 
2019 р. 

Відстрочені податкові активи:  

Резерви 4 607 (4 607) - -   
Амортизація 2 186 5 176 -         7 362   
Товарно-матеріальні запаси 1 566 (935) -            631   
Відстрочені податкові 
зобов'язання:   
Переоцінка основних засобів - -      (26 286)        (26 286)   
Чистий відстрочений податковий 
актив/зобов'язання 8 359 (366)      (26 286)        (18 293)   

Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують/(що збільшують) суму оподаткування та 
перенесених податкових збитків станом на 31 грудня 2018 року: 

 1 січня 2018 р. 
Кредитовано/

(віднесено) 
на  прибуток 

або збиток 

Віднесено 
на капітал 

31 грудня 
2018 р. 

Відстрочені податкові активи: 
Резерви 4 865 

(258) - 
4 607 

Амортизація 938 1 248 - 2 186 
Товарно-матеріальні запаси 1 101 465 - 1 566 
Відстрочені податкові 
зобов'язання:   

 

Переоцінка основних засобів                        -   - - 
Чистий відстрочений податковий 
актив/зобов'язання 6 904 1 455              -   8 359 

32. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Контрольовані операції 
Компанія здійснює істотні контрольовані операції, які регулюються правилами трансфертного 
ціноутворення (далі – «ТЦО»). Такі операції у 2019 році включають надання послуг з питань 
господарської діяльності, купівлю, продаж сировини, матеріалів та готової продукції.  Зазначені операції 
проводяться з пов'язаними особами (див. Примітку 22). Компанією здійснено ринкові дослідження і 
підготовлено ТЦО документацію за правилами Податкового кодексу України (далі – «ПКУ»). 

У зв'язку з відсутністю єдиної методології ТЦО в Україні, а також судової практики в сфері ТЦО, існують 
ризики, що підходи податкових органів в оцінці контрольованих операцій будуть відрізнятися від 
підходів, застосованих менеджментом. 

При встановленні цін ТОВ «Ядзакі Україна» дотримується вимог трансфертного ціноутворення згідно із 
п. 39 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010, а саме принципу «витягнутої руки». При 
розрахунку ціни продажу готової продукції та послуг Компанія та корпорація Yazaki розраховує рівень 
рентабельності в відсотках (%) від чистих витрат або операційну маржу в розмірі  певного відсотка. 
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32. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження) 
Податковими органами може бути  встановлено недотримання цих правил і  вони можуть вимагати 
коригування фінансового результату в контрольованих операціях. Якщо істотні коригування 
трансфертних цін будуть підтримані відповідними українськими судовими органами, це може негативно 
вплинути на фінансові результати Компанії, однак потенційну суму ризику неможливо оцінити надійно. 
Дані ризики можуть бути реалізовані протягом 7 років з дати подачі відповідної звітності з податку на 
прибуток. 
 
Оподаткування 
 
Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі 
тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, 
можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків.  Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і 
впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому 
рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути 
суттєвими.   

На думку керівництва, Компанія дотримується усіх вимог чинного податкового законодавства у країні 
своєї реєстрації. 
 
Юридичні питання 
 
Під час звичайної господарської діяльності Компанія бере участь у судових процесах та виступає 
стороною претензій.  На думку керівництва Компанії, кінцеві зобов’язання, якщо такі виникнуть, прийняті 
на основі розгляду таких справ або претензій, не матимуть істотного впливу на фінансовий стан або 
результати майбутньої діяльності Компанії.  Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія не мала 
суттєвих претензій, висунутих до неї, та не визнаних в фінансовій звітності (див. Примітку 35). 
 
Питання, пов’язані з охороною довкілля 
 
Система заходів із дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі 
розвитку, і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається. Компанія періодично 
оцінює свої зобов’язання згідно з природоохоронним законодавством.  

У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються у фінансовій звітності у тому періоді, в якому вони 
виникли. Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок зміни чинних норм та законодавства, 
а також судових процесів, не піддаються оцінці, проте можуть мати суттєвий вплив. За існуючого 
порядку, який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керівництво вважає, що суттєвих 
зобов’язань внаслідок забруднення навколишнього середовища не існує. 

33. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Компанія здійснює комплексну систему внутрішнього контролю та управління ризиками, засновану на 
стратегічному та поточному плануванні. Компанія систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають 
на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у 
випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії. Менеджмент проінформований і розуміє, 
як ризики впливають на досягнення цілей Товариства. Усі рішення приймаються з урахуванням 
існуючих і потенційних загроз і можливостей.  

Компанія приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків – реалізуються програми 
зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності виробничих процесів, розроблено плани 
ліквідації аварійних ситуацій. В області операційної діяльності пріоритетним  є управління ризиками, 
пов'язаними з охороною праці, навколишнього середовища, забезпеченням безперебійної діяльності. 

На Компанію здійснюють вплив зовнішні ризики, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик 
ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком). У цих примітках надається інформація 
відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури 
відносно виміру та управління цими ризиками. 
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33. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та оптимізація умов 
договорів у частині термінів оплати, реалізуються програми зі зниження операційних витрат (які, в тому 
числі, ведуть до підвищення ефективності процесів Компанії). Зниження впливу цього ризику також 
досягається шляхом підтримки заданого рівня абсолютної ліквідності. У Компанії запроваджено 
механізм планування та управління рухом грошових коштів, який дозволяє оперативно реагувати на 
зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі. 

Таким чином, для ефективного управління ризиками Компанія: 

 регулярно виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей. 
 забезпечує прийняття рішень з урахуванням їх потенційних ризиків; 
 вибирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику і вартість 

заходів щодо їх управління; 
 здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками. 

 
Політичні та  макроекономічні ризики 

a. Ризик геополітичного середовища 
Україна переживає політичні та економічні зміни, насамперед, пов’язані зі світовою економічною кризою, 
яка спровокована пандемією COVID-19, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяльність 
Компанії в цьому середовищі. Вплив економічної кризи та геополітичної нестабільності, які тривають в 
Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони 
можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Отже, перспективи 
для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних 
заходів і реформ, що проводяться спільно з запровадженими заходами з подолання пандемії               
COVID-19 та правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем 
Компанії.  

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-
середовища на діяльність Компанії та її фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання 
можуть відрізнятися від оцінки керівництва. 

b. Ризики податкового навантаження 
В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і 
місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану 
вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та інші податки. Українське податкове 
законодавство часто має нечіткі або сумнівні положення. Крім того, у податкове законодавство України 
постійно вносяться поправки та зміни, які можуть привести як до сприятливого середовища, так і до 
нетипових складнощів для Компанії та її діяльності. 

В рамках урядових міністерств і організацій, в тому числі податкових органів можуть існувати різні 
погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначеність і конфліктні ситуації. Податкові 
декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які 
уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини 
загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш 
розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові 
зобов’язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового 
відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути 
продовженим за певних обставин. 

c. Ризик концентрації 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019 року в сумі                
88 231 тис. грн., або 100% від загальної суми заборгованості  за товари, роботи, послуги включала 
заборгованість пов’язаних сторін (на 31 рудня 2018: 237 845 тис. грн. або 100% заборгованості). 

Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 11 867 тис. грн., або 100% від 
загальної суми грошових коштів та їх еквівалентів Компанії, розміщені в АТ «Креді Агріколь Банк» (на 
31 грудня 2018: 114 251 тис. грн. або 100% грошових коштів). 

 

 



 

56 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                                                    
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень)                                       

33. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
Інші довгостроковi зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року у сумі 212 763 тис. грн. або 100% від 
загальної суми інших довгострокових зобов'язань включали заборгованість за позикою, отриманою від 
пов’язаної сторони (на 31 грудня 2018: 460 903 тис. грн. або 100% суми інших довгострокових 
зобов'язань). 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2019 
року в сумі 278 884 тис. грн., або 100% від загальної суми поточної кредиторської заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями включала заборгованість за позикою, отриманою від пов’язаної 
сторони (на 31 грудня 2018: 127 146 тис. грн. або 100% заборгованості). 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  станом на 31 грудня 2019 року в сумі 
125 642 тис. грн., або 71% від загальної суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
включала заборгованість перед пов’язаними сторонами (на 31 грудня 2018: 120 981 тис. грн. або 24% 
заборгованості). 

Інші поточні зобов’язання  станом на 31 грудня 2019 року в сумі 26 560 тис. грн., або 100% від загальної 
суми інших поточних зобов’язань включала заборгованість за позикою, отриманою від пов’язаної 
сторони (на 31 грудня 2018: нуль гривень). 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 1 673 053 тис. грн. або 99% від загального чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Компанії отримано від операцій з реалізації готової продукції  
(товарів, робіт, послуг) пов’язаним сторонам (2018: 2 338 306 тис. грн., або 98% від загальної виручки). 

d. Ризики, пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності 
У зв’язку із високим рівнем регуляторного упорядкування діяльності Компанії, зазначений ризик є 
значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті 
нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності 
регуляторного середовища при тому, що виробничий процес Компанії є безперервним.  

e. Ризики, пов’язані із політичною нестабільністю 
У звітному періоді ризики, пов’язані із політичною нестабільністю, мали значний вплив на Компанію.  
Але, незважаючи на всі перешкоди і завдяки своєчасним заходам з управління ризиками, Компанія 
змогла забезпечити безперебійну діяльність. 

f. Ризики, пов’язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку  
Зниження темпів економічного розвитку може мати негативні наслідки, зокрема, завадити реалізації 
проектів подальшого розвитку стратегії модернізації виробничих об’єктів Компанії, привести до 
зменшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення собівартості продукції. 

g. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою 
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. До ризиків, пов’язаних з неефективною 
судовою системою Компанія відносяться: - суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі; - 
неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм 
процесуального права; - зміна судової практики. 

h. Валютний ризик 
Компанія здійснює основну діяльність в Україні. Відповідно, валютний ризик, на який вона наражається, 
обмежений коштами, які деноміновані в євро або прив’язані до євро.  

Керівництво встановлює ліміти на рівень схильності до ризику в розрізі валют і в цілому. Аналіз включає 
виключно монетарні активи та зобов'язання. Немонетарні активи не розглядаються як ті, що здатні 
привести до істотного валютному ризику. Відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є 
функціональною, і які є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не 
враховуються.  
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33. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
Валютний ризик виникає, в основному по не функціональним валютам, в яких Компанія має фінансові 
інструменти. Головним чином, Компанія здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня 
та євро. Офіційні курси іноземних валют, в яких деноміновані фінансові активи та зобов'язання Компанії, 
до гривні, встановлені Національним банком України на зазначені дати, були такими: 

 
Курси валют встановлені НБУ 31.12.2019 31.12.2018 
Долар США 23,6862 27,6883 
Євро 26,4220 31,7141 

Перелік монетарних статей балансу, номінованих в валюті контракту, відносно яких оцінюється ризик 
станом на 31 грудня: 

у тисячах  євро 2019 рік 2018 рік 
Монетарні активи, номіновані в валюті контракту: 3 876 8 763 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3 745 7 755 
Грошові кошти 131 1 008 

Монетарні зобов'язання, номіновані в валюті контракту: (26 063) (34 325) 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями (10 500) (14 500) 
Інші довгострокові зобов’язання (8 000) (4 000) 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (6 563) (15 825) 
Інші поточні зобов’язання (1 000) - 

Загальна балансова вартість (22 187) (25 562) 

У таблиці далі показана чутливість прибутку або збитку та капіталу до обґрунтовано можливих змін 
обмінних курсів на звітну дату по відношенню до функціональної валюти Компанії при незмінності решти 
змінних. 

Ризик був розрахований лише для монетарних залишків у валютах, інших ніж функціональна валюта 
Компанії. 
 

 2019 рік 2018 рік 

 

Вплив на 
прибуток чи 

збиток
Вплив на 

капітал

Вплив на 
прибуток чи 

збиток 
Вплив на 

капітал
Зміцнення євро на 25% (у 2018 році 
– на 25%) 146 556 146 556 202 669 202 669 
Послаблення євро на 25% (у 2018 
році – на 25%) (146 556) (146 556) (202 669) (202 669) 

Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань і закупівель, які частково номіновані 
в іноземній валюті. 

i. Ризик процентної ставки 
Оскільки Компанія зазвичай не має значних процентних активів, доходи та грошові потоки Компанії від 
основної діяльності переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок.   

Компанія не має формальної політики та процедур з управління ризиком процентної ставки, оскільки 
керівництво вважає цей ризик незначним для діяльності Компанії. 

j. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності – це ризик невиконання Компанією своїх фінансових зобов’язань на дату їхнього 
погашення. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, 
постійної наявності в Компанії відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов’язання 
своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи 
неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Компанії. 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                                                    
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень)                                       

33. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії. У поданій нижче 
таблиці показано зобов’язання станом на 31 грудня за визначеними в угодах строками погашення, що 
залишилися. Суми у таблиці аналізу за строками – це недисконтовані грошові потоки за угодами.  

Аналіз фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2019 року за строками погашення: 

 До запитання та 
до 6 місяців 1-2 років Всього 

Зобов’язання:     
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями           278 884                     -             278 884   
Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги           176 823                     -             176 823   

Інші довгострокові зобов'язання                   -             212 763             212 763   

Інші поточні зобов’язання            26 560                     -              26 560   

Всього майбутніх платежів           482 267             212 763             695 030   

Аналіз фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2018 року за строками погашення: 

 До запитання та 
до 6 місяців 1-2 років Всього 

Зобов’язання:     
Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями           127 146                     -             127 146   
Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги            501 108                     -             501 108   

Інші довгострокові зобов'язання                   -             460 903             460 903   

Всього майбутніх платежів           628 254   460 903             1 089 157   

k. Кредитний ризик 
Кредитний ризик – це ризик фінансових втрат Компанії у випадку невиконання зобов’язань клієнтом або 
контрагентом за відповідною угодою. Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли 
одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок 
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Компанією 
продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові 
активи.  Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Компанія, показана нижче за 
категоріями активів: 
 

 2019 рік 2018 рік
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  88 813 238 294
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 867 114 601
Інша поточна дебіторська заборгованість 10 734 8 654
Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових 
інструментів 111 414 361 549

Кредитний рейтинг банків, з якими працює Компанія, розрахований за національною шкалою, 
наступний: 

Найменування банку Валюта 
Кредитний 

рейтинг 31 грудня 2019 31 грудня 2018

АТ «Креді Агріколь Банк» 
UAH AAA 8 387 82 207
EUR AAA 3 480 32 044

АТ КБ «Приватбанк» UAH uaAAA - 350
Разом грошові кошти та їх 
еквіваленти 11 867 114 601
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ       
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень)  

33. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження)

l. Ризик процентної ставки
Компанія не схильна до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на 
фінансові результати Компанії.  

m. Управління капіталом
Управління капіталом Компанії здійснюється централізовано європейським центральним офісом через 
планування рівня прибутковості, який забезпечується за допомогою трансферного ціноутворення, 
планування інвестицій у виробниче обладнання та планування рівня запасів, кредиторської 
заборгованості. Дефіцит або профіцит капіталу балансується за рахунок позик від пов’язаних компаній 
групи Ядзакі. 

34. ПЛАНИ КЕРІВНИЦТВА

На дату затвердження фінансової звітності Керівництво компанії розробляє бізнес модель щодо 
покращення фінансових показників діяльності, яка включає в себе оптимізацію операційних витрат 
Компанії. 

35. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Інформація про коронавірус 

31 грудня 2019 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я було повідомлено, що в Ухані, провінція 
Хубей, було виявлено обмежену кількість випадків пневмонії невідомого походження. 7 січня 2020 року 
влада Китаю визначила причину нового типу коронавірусу (далі - «COVID-19»). Починаючи з 31 грудня 
2019 року, розвиток і поширення COVID-19 призвело до ряду пов'язаних з цим подій. Початок 2020 року 
характеризувався поширенням пандемії, спричиненим коронавірусом COVID-19. Перший випадок 
коронавірусу був виявлений в Україні 3 березня 2020 року. 

З метою запобігання поширенню вірусу COVID-19 в Україні, в березні 2020 року уряд України ввів 
тимчасові обмеження на державному кордоні, забезпечив скасування регулярного транспортного 
сполучення і ввів інші обмеження на період загальнодержавного карантину. Залежно від подальших 
розробок, пов'язаних з пандемією, обмежувальні заходи можуть бути скасовані або продовжені. 

Не можна виключати, що це може вплинути на економічне уповільнення з потенціальними наслідками, 
які ще не піддаються кількісній оцінці, а також на прибутковість Компанії, в основному через вплив на 
операційний дохід і витрати за період. 

Після спалаху COVID-19 Компанія продовжує ретельно слідкувати за ситуацією і вживає заходів 
відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та місцевих органів влади. 

Таким чином, не зважаючи на зростаючий вплив коронавірусу на глобальну економіку та високу 
невизначеність, керівництво впевнено, що ця невизначеність не призведе до коригуючих подій, які 
могли значно вплинути на суми активів та зобов’язань Компанії станом на 31.12.2019 року.  

Судовий позов 

У березні 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДФС (дал - "ДФС") по 
результатам планової виїзної перевірки за період Жовтень 2016 – Вересень 2019  було  складено акт 
перевірки. 

В даному акті були описані порушення податкового законодавства, які, на думку ДФС, були допущені 
Компанією, на загальну суму (включно з штрафом) 18.8 млн. грн. з податку на прибуток та 24.4 млн. грн. 
з податку на додану вартість. 

На думку керівництва Компанії та податкових консультантів ТОВ «КПМГ-Україна» висновки податкової 
перевірки є безпідставними та формальними, тому Компанія за погодженням з  головним офісом Yazaki 
Corporation розпочала процес оскарження податкових повідомлень-рішень. 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ядзакі Україна" 
Код ЄДРПОУ - 32269989 

Звіт про управління 

за  рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ядзакі Україна» (далі ТОВ «Ядзакі Україна», «Компанія» 
або «Товариство») зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 28.10.2002 за номером 1 320 120 0000 000032. 

ТОВ «Ядзакі Україна» є дочірньою компанію міжнародної групи Yazaki Corporation, Японія, яка 
представлена у 45 країнах світу та має 143 виробничих та комерційних локацій. На дату реєстрації 
Засновниками Товариства були: компанія «Ядзакі Корпорейшн» («Yazaki Corporation») та компанія 
«Ядзакі Юероп Лімітед» («Yazaki Europe Limited»), яким належали 100% статутного капіталу 
Товариства. Товариство є компанією з іноземним капіталом. Станом на 31 грудня 2019 року статутний 
капітал Товариства становить 275 534 тисяч гривень і сформований за рахунок вкладу Компанії «Ядзакі 
Корпорейшн» та компанії «Ядзакі Юероп Лімітед» у грошовій формі. Протягом звітного періоду «Ядзакі 
Корпорейшн», Японія, залишалася основним акціонером Компанії.  

Кінцевий бенефіціар Компанії залишився незмінним (в основному, члени сім'ї Ядзакі). 

Основний вид діяльності: код КВЕД 29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для 
автотранспортних засобів. 

Компанія виробляє ізольовані дроти та кабелі для легкових та вантажних автомобілів для таких 
автоконцернів як BMW (Німеччина) та JRL (Сполучене Королівство). Уся продукція компанії 
експортується у країни Європи. Компанія розпочала виробництво у 2003 р. 

Протягом звітного періоду середня кількість працівників, що працювали у Компанії, становила 1 309 
особи, (2018: 1 478 осіб). 

Управління персоналом, процеси закупівлі, продажу, замовлення та призначення аудиторів 
здійснюються частково централізовано компаніями корпорації Yazaki. Як зазначено у спільній угоді всіх 
компаній та угоді (ноу-хау), укладеній між Компанією та корпорацією Yazaki. Компанія сплачує роялті. 
Ці витрати включаються до собівартості виробленої продукції.  

Компанія безпосередньо не співпрацює з кінцевими покупцями. Розвиток та розширення продукції 
проводять інші компанії корпорації Yazaki. 

Компанія не мала дочірніх компаній або філій протягом усього періоду з моменту свого створення. 

Компанія постійно дотримується суворої політики якості та встановила для цього конкретні цілі. Діловий 
успіх компанії залежить від рівня задоволеності споживачів. Плануючи нові процеси або модифікуючи 
їх, головне завдання Компанії полягає у забезпеченні високої якості продукції. Потенційні ризики 
аналізуються на постійній та систематичній основі (наприклад, використання методу FMEA, 
досліджуються реальні причини відмов та застосовуються ефективні коригувальні та профілактичні 
заходи).  

Компанія завжди прагне вдосконалити свою здатність конкурувати з внутрішніми та зовнішніми 
компаніями. Велика увага приділяється навчанню працівників та задоволенню їх потреб. Всі рішення, 
прийняті Компанією, спрямовані на підвищення її конкурентоспроможності. Цілі включають збереження 
позицій постачальника, досягнення основних показників ефективності, активну участь у тендерах на 
нові проекти, своєчасна доставка вироблених товарів клієнтам. 

Компанія несе повну соціальну відповідальність, дбаючи про безпеку своїх працівників та суспільства в 
цілому, запроваджує заходи, що пом'якшують ризики та несприятливий вплив на навколишнє 
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середовище. Ці дії здійснюються на всіх етапах: на початку кожного проекту, протягом його реалізації, 
на етапі виготовлення та остаточної реалізації продукції. 

Компанія створює безпечні та здорові робочі місця, прагне запобігати нещасним випадкам та хворобам, 
заохочує здоровий спосіб життя та збереження довкілля. Компанія відповідає всім чинним вимогам 
щодо охорони навколишнього середовища, безпеки, охорони здоров’я, клієнтів та корпорації Yazaki. 
Керівництво Компанії несе повну відповідальність за виконання цих вимог. 

Головним завданням компанії є: досягнення провідних позицій виробників кабельних джгутів для 
автомобільної промисловості. Політика, орієнтована на цю мету, була впроваджена на всіх рівнях 
компанії. Це підтверджується сертифікатами: ISO 14001: 2015 та IATF 16949: 2016. 

Юридична адреса Товариства: Україна, 89424, Закарпатська обл., Ужгородський район, село Минай, 
вулиця Туряниці, будинок 7. 

Офіційна сторінка в Інтернеті – https://www.yazaki-europe.com/uk/about-us/locations/ukraine  

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 
31 ГРУДНЯ 2019 (В ТИС. ГРН) 

Форма №2 Код за ДКУД 1801003 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код 
рядка 

№ 
прим 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 2а 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 23 1 687 271 2 386 411 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 24 (1 632 507) (2 299 936) 

Валовий:                                                                            
прибуток 2090  

 
54 764 

 
86 475 

збиток 2095  - - 
Інші операційні доходи 2120 25 76 290 64 625 
Адміністративні витрати 2130 26 (104 331) (115 423) 
Витрати на збут 2150 27 (21 336) (24 217) 
Інші операційні витрати 2180 28 (80 051) (80 369) 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності:                             прибуток 2190  

- 
- 

збиток 2195 (74 664) (68 909)
Доход від участі в капіталі 2200    
Інші фінансові доходи 2220  1 620 2 982 
Інші доходи 2240 29 102 575 23 108 
Фінансові витрати 2250  (847) (1 697) 
Втрати від участі в капіталі 2255  - - 
Інші витрати 2270 30 (52 070) (109) 
Фінансовий результат до оподаткування:                
прибуток 2290  

 
- - 

збиток 2295 (23 386) (44 625)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 31 (366) (4 907) 
Прибуток ( збиток ) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305  

 
- 

 
- 

Чистий фінансовий результат:                                    
прибуток 2350  

 
- - 

збиток 2355 (23 752) (49 532)
 

  



3 

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Станом на 31 грудня 2019 р. поточні зобов`язання Компанії перевищували її оборотні активи на 
270 370 тис. грн. (31 грудня 2018: 71 522 тис. грн.). 

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

В компанії впроваджена відповідна політика, якою визначені наступні цілі та правила. 

Політика компанії полягає у створенні належних безпечних та здорових умов праці, у прагненні запобігти 
виробничому травматизму та професійним захворюванням, сприяти раціональному використанню 
природних ресурсів, з метою збереження та захисту навколишнього середовища. Дотримання цієї 
Політики є відповідальністю кожного працівника, підрядника та відвідувача. Політика сформована на 
засадах того, що Компанія буде:  

- Використовувати принципи бізнес-планування для встановлення та підтримки цілей і завдань 
Системи управління екологією, здоров'ям та безпекою, а також інтегрувати її принципи у нашу 
діяльність.  

- Виконувати усі юридичні вимоги, що застосовуються, відповідати та перевищувати вимоги і 
очікування замовника та корпорації YAZAKI щодо дотримання контролю над ризиками з безпеки 
та зменшення впливу на навколишнє середовище.  

- Постійно вдосконалювати результативність шляхом пропагування здорового способу життя та 
поваги до навколишнього середовища, застосовувати економічно ефективні методи, які 
дозволять усунути, мінімізувати або пом'якшити вплив на навколишнє середовище та ризики 
для здоров'я і безпеки.  

- Охороняти навколишнє середовище, запобігати його забрудненню, раціонально 
використовувати природні ресурси, зменшувати утворення відходів, зберігати біорізноманіття 
та нашими діями впливати на вповільнення кліматичних змін.  

- Забезпечувати необхідну обізнаність, навички та знання для виконання цієї Політики.  

- Сприяти консультаціям з працівниками та їх участі в управлінні Системою Екології, Здоров'я та 
Безпеки.  

- Залучати керівництво до відповідальності за ефективне управління Системою Екології, 
Здоров'я та Безпеки.  

Виконання цих зобов'язань гарантує, що управління та діяльність Компанії не будуть негативно 
впливати на здоров'я і безпеку працівників, підрядників та відвідувачів, зберігаючи при цьому основні 
принципи раціонального природокористування. 

На виконання цієї політики в Компанії створена відповідна служба EH&S (Environment Health & Safety), 
яка проводить свою діяльність у відповідності з системою управління, яка складається з набору 
відповідних процедур, робочих інструкції та контрольних планів. 

Дана система сертифікована у відповідності до вимог міжнародних стандартів BS OHSAS 18001 : 2007 
та ISO 14001 : 2015. 
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5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Політика Компанії визначає наступні цілі та правила: 

Керування персоналом здійснюється відповідно до «Кодексу поведінки», прийнятого в ТОВ «Ядзакі 
Юероп Лімітед» (далі «YEL»). Важливими складовими успіху компанії є відкритість, порядність, 
справедливість і прозорість. В межах YEL відповідальність за управління персоналом лежить на 
вищому керівництві компанії і на департаментах по роботі з персоналом, які надають внутрішні послуги 
та підтримують Керівництво компанії у розв’язанні поставлених завдань.  

Діяльність ТОВ «Ядзакі Юероп Лімітед» поширюється на всю Європу, тому Політика департаменту по 
роботі з персоналом YEL стосується швидше загальноєвропейських принципів управління персоналом, 
аніж діяльності у кожній окремій країні. Однак компанія поважає будь-які національні особливості. 
Жоден працівник в межах YEL не стане жертвою дискримінації через свою стать, расу, національність, 
етнічне походження, вік, обмеження можливостей чи інші індивідуальні особливості.  

YEL дотримується політики працевлаштування, яка не лише гарантуватиме середньострокове 
збільшення продажів, але й даватиме змогу реагувати на короткотермінові зміни на ринку. Організація 
повинна гарантувати працевлаштування на чітко передбачуваний період. Підбір персоналу і кадрові 
призначення здійснюються відповідно до вимог компанії. 

Політика ТОВ «Ядзакі Юероп Лімітед» щодо заробітної плати й окладів враховує такі аспекти:  

- посаду;  

- ефективність роботи працівника;  

- ситуацію на ринку;  

- та успішність діяльності компанії.  

Під час визначення рівня заробітної плати та окладів враховуються усі вказані критерії. Компанія 
заохочує встановлення змінної частки заробітної плати, яка залежить від ефективності працівника у 
досягненні чітко обумовлених цілей. 

Компанія встановлює власні вимоги для кар’єрного зростання та враховує при цьому особливі здібності 
й ефективність роботи працівників. Для цього у Компанії проводиться систематичне оцінювання 
персоналу. Для відбору персоналу використовуються такі методи, як: огляд досягнень з безпосереднім 
керівником, аналіз потенційних здібностей, участь у центрах оцінювання та інші засоби. 

Компанія прагне ефективно використовувати план заступників, який дозволяє не лише задовольнити 
потреби компанії, вчасно заповнюючи вакантні посади найкращими кандидатами, але й враховувати 
плани та можливості кар’єрного зростання працівників. В цілому, компанія повинна надавати перевагу 
внутрішнім кандидатам на вакантну посаду. Запропоновані YEL навчальні програми вважаються 
капіталовкладенням у майбутню ефективність роботи працівників.  

Департамент по роботі з персоналом постійно бере активну участь в облаштуванні робочих місць. 
Компанія враховує усі вимоги до гігієни праці, ергономіки робочого місця та робочі процедури. 
Невід’ємною частиною Політики департаменту по роботі з персоналом YEL є безпека праці. Компанія 
докладає усі зусилля для того, щоб зробити робочі місця якомога безпечнішими. 

Політика департаменту по роботі з персоналом підтримує конструктивну і взаємовигідну співпрацю із 
представниками трудового колективу. В основі взаємовідносин лежать принципи відкритості й довіри. 
Департамент по роботі з персоналом виконує роль довіреної особи, яка уповноважена представляти 
інтереси працівників. 

У Компанії запроваджені відповідні політики по уникненню хабарництва та конфлікту інтересів. Кожен 
працівник проходить відповідне навчання та має можливість повідомити про випадки, які вважаються 
порушеннями, через відповідний сервіс «Yazaki Europe Integrity Hotline», який є цілодобовим та 
анонімним. 

6. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Компанія здійснює комплексну систему внутрішнього контролю та управління ризиками, засновану на 
стратегічному та поточному плануванні. Компанія систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають 
на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у 
випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії. Менеджмент проінформований і розуміє, 
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як ризики впливають на досягнення цілей Товариства. Усі рішення приймаються з урахуванням 
існуючих і потенційних загроз і можливостей.  

Компанія приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків – реалізуються програми 
зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності виробничих процесів, розроблено плани 
ліквідації аварійних ситуацій. В області операційної діяльності пріоритетним  є управління ризиками, 
пов'язаними з охороною праці, навколишнього середовища, забезпеченням безперебійної діяльності. 

На Компанію здійснюють вплив зовнішні ризики, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик 
ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки). У цих 
примітках надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі 
Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками. 

Для зниження ризику ліквідності здійснюється диверсифікація в розрізі контрагентів та оптимізація умов 
договорів у частині термінів оплати, реалізуються програми зі зниження операційних витрат (які, в тому 
числі, ведуть до підвищення ефективності процесів Компанії). Зниження впливу цього ризику також 
досягається шляхом підтримки заданого рівня абсолютної ліквідності. У Компанії запроваджено 
механізм планування та управління рухом грошових коштів, який дозволяє оперативно реагувати на 
зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі. 

Таким чином, для ефективного управління ризиками Компанія: 

- регулярно виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних 
цілей. 

- забезпечує прийняття рішень з урахуванням їх потенційних ризиків; 

- вибирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику і 
вартість заходів щодо їх управління; 

- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками. 

Політичні та  макроекономічні ризики 

a. Ризик геополітичного середовища 
Україна переживає політичні та економічні зміни, насамперед, пов’язані зі світовою економічною кризою, 
яка спровокована пандемією COVID-19, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяльність 
Компанії в цьому середовищі. Вплив економічної кризи та геополітичної нестабільності, які тривають в 
Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони 
можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Отже, перспективи 
для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних 
заходів і реформ, що проводяться спільно з запровадженими заходами з подолання пандемії COVID-
19 та правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Компанії.  

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-
середовища на діяльність Компанії та її фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання 
можуть відрізнятися від оцінки керівництва. 

b. Ризики податкового навантаження 
В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і 
місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану 
вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та інші податки. Українське податкове 
законодавство часто має нечіткі або сумнівні положення. Крім того, у податкове законодавство України 
постійно вносяться поправки та зміни, які можуть привести як до сприятливого середовища, так і до 
нетипових складнощів для Компанії та її діяльності. 

В рамках урядових міністерств і організацій, в тому числі податкових органів можуть існувати різні 
погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначеність і конфліктні ситуації. Податкові 
декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які 
уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини 
загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш 
розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові 
зобов’язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового 
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відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути 
продовженим за певних обставин. 

c. Ризик концентрації 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019 року в сумі                
88 231 тис. грн., або 100% від загальної суми заборгованості  за товари, роботи, послуги включала 
заборгованість пов’язаних сторін (на 31 рудня 2018: 237 845 тис. грн. або 100% заборгованості). 

Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 11 867 тис. грн., або 100% від 
загальної суми грошових коштів та їх еквівалентів Компанії, розміщені в АТ «Креді Агріколь Банк» (на 
31 грудня 2018: 114 251 тис. грн. або 100% грошових коштів). 

Інші довгостроковi зобов'язання станом на 31 грудня 2019 року у сумі 212 763 тис. грн. або 100% від 
загальної суми інших довгострокових зобов'язань включали заборгованість за позикою, отриманою від 
пов’язаної сторони (на 31 грудня 2018: 460 903 тис. грн. або 100% суми інших довгострокових 
зобов'язань). 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2019 
року в сумі 278 884 тис. грн., або 100% від загальної суми поточної кредиторської заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями включала заборгованість за позикою, отриманою від пов’язаної 
сторони (на 31 грудня 2018: 127 146 тис. грн. або 100% заборгованості). 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  станом на 31 грудня 2019 року в сумі 
125 642 тис. грн., або 71% від загальної суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
включала заборгованість перед пов’язаними сторонами (на 31 грудня 2018: 120 981 тис. грн. або 24% 
заборгованості). 

Інші поточні зобов’язання  станом на 31 грудня 2019 року в сумі 26 560 тис. грн., або 100% від загальної 
суми інших поточних зобов’язань включала заборгованість за позикою, отриманою від пов’язаної 
сторони (на 31 грудня 2018: нуль гривень). 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 1 673 053 тис. грн. або 99% від загального чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Компанії отримано від операцій з реалізації готової продукції  
(товарів, робіт, послуг) пов’язаним сторонам (2018: 2 338 306 тис. грн., або 98% від загальної виручки). 

d. Ризики, пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності 

У зв’язку із високим рівнем регуляторного упорядкування діяльності Компанії, зазначений ризик є 
значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті 
нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності 
регуляторного середовища при тому, що виробничий процес Компанії є безперервним.  

e. Ризики, пов’язані із політичною нестабільністю 

У звітному періоді ризики, пов’язані із політичною нестабільністю, мали значний вплив на Компанію.  
Але, незважаючи на всі перешкоди і завдяки своєчасним заходам з управління ризиками, Компанія 
змогла забезпечити безперебійну діяльність. 

f. Ризики, пов’язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку  

Зниження темпів економічного розвитку може мати негативні наслідки, зокрема, завадити реалізації 
проектів подальшого розвитку стратегії модернізації виробничих об’єктів Компанії, привести до 
зменшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення собівартості продукції. 

g. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою 

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. До ризиків, пов’язаних з неефективною 
судовою системою Компанія відносяться: - суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі; - 
неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм 
процесуального права; - зміна судової практики. 

h. Валютний ризик 

Компанія здійснює основну діяльність в Україні. Відповідно, валютний ризик, на який вона наражається, 
обмежений коштами, які деноміновані в євро або прив’язані до євро.  
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Керівництво встановлює ліміти на рівень схильності до ризику в розрізі валют і в цілому.. Аналіз включає 
виключно монетарні активи та зобов'язання. Немонетарні активи не розглядаються як ті, що здатні привести 
до істотного валютному ризику. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», 
валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і які є монетарними 
за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються.  

Валютний ризик виникає, в основному по не функціональним валютам, в яких Компанія має фінансові 
інструменти. Головним чином, Компанія здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня та євро. 
Офіційні курси іноземних валют, в яких деноміновані фінансові активи та зобов'язання Компанії, до гривні, 
встановлені Національним банком України на зазначені дати, були такими: 

Курси валют встановлені НБУ 31.12.2019 31.12.2018
Долар США 23,6862 27,6883
Євро 26,4220 31,7141

 

Перелік монетарних статей балансу, номінованих в валюті контракту, відносно яких оцінюється ризик 
станом на 31 грудня: 

у тисячах  євро 2019 рік 2018 рік
Монетарні активи, номіновані в валюті контракту: 3 876 8 763

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3 745 7 755
Грошові кошти 131 1 008

Монетарні зобов'язання, номіновані в валюті контракту: (26 063) (34 325)
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями (10 500) (14 500)
Інші довгострокові зобов’язання (8 000) (4 000)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (6 563) (15 825)
Інші поточні зобов’язання (1 000) -

Загальна балансова вартість (22 187) (25 562)
 

У таблиці далі показана чутливість прибутку або збитку та капіталу до обґрунтовано можливих змін 
обмінних курсів на звітну дату по відношенню до функціональної валюти Компанії при незмінності решти 
змінних. 

Ризик був розрахований лише для монетарних залишків у валютах, інших ніж функціональна валюта 
Компанії. 

 

 2019 рік 2018 рік 

 

Вплив на 
прибуток чи 

збиток 
Вплив на 

капітал 

Вплив на 
прибуток чи 

збиток 
Вплив на 

капітал 

Зміцнення євро на 25% (у 2018 році 
– на 25%) 146 556 146 556 202 669 202 669 

Послаблення євро на 25% (у 2018 
році – на 25%) (146 556) (146 556) (202 669) (202 669) 

Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань і закупівель, які частково 
номіновані в іноземній валюті. 

i. Ризик процентної ставки 

Оскільки Компанія зазвичай не має значних процентних активів, доходи та грошові потоки Компанії від 
основної діяльності переважно не залежать від змін ринкових процентних ставок.   

Компанія не має формальної політики та процедур з управління ризиком процентної ставки, оскільки 
керівництво вважає цей ризик незначним для діяльності Компанії. 
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j. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик невиконання Компанією своїх фінансових зобов’язань на дату їхнього 
погашення. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, 
постійної наявності в Компанії відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов’язання 
своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи 
неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Компанії. 

Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії. У поданій нижче 
таблиці показано зобов’язання станом на 31 грудня за визначеними в угодах строками погашення, що 
залишилися. Суми у таблиці аналізу за строками – це недисконтовані грошові потоки за угодами.  

Аналіз фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2019 року за строками погашення: 

До запитання та 
до 6 місяців 1-2 років Всього 

Зобов’язання:  

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями           278 884   -           278 884 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги           176 823               -             176 823 

Інші довгострокові зобов'язання   -    212 763           212 763 

Інші поточні зобов’язання            26 560   -           26 560  

Всього майбутніх платежів          482 267          212 763           695 030 

Аналіз фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2018 року за строками погашення: 

До запитання та 
до 6 місяців 1-2 років Всього 

Зобов’язання: 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями           127 146               -             127 146 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги            501 108   -           501 108 

Інші довгострокові зобов'язання   -    460 903           460 903 

Всього майбутніх платежів          628 254 460 903     1 089 157   

k. Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик фінансових втрат Компанії у випадку невиконання зобов’язань клієнтом 
або контрагентом за відповідною угодою. Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає 
тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок 
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Компанією 
продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові 
активи.  Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Компанія, показана нижче за 
категоріями активів: 

2019 рік 2018 рік

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 88 813 238 294

Грошові кошти та їх еквіваленти 11 867 114 601

Інша поточна дебіторська заборгованість 10 734 8 654

Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових 
інструментів 111 414 361 549
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l. Рпзик процентноТ ставки

компанiя не схильна до впливу коливань прOцентних ставýý, якi мох<уть негативно вплинути на
фiнансовi рeзультsти Ксмпанii,

m. Управлiлtня капiталом

Управлiння капiталом КомпанiТ здiйснюеться централiзо**н* свропейським центральним *фiсем через
плану8ання рiвня прибутковостi. який забеэпечуеться за допомогою трансферного цiноутворення,
плануваililя iнвестицiй у виробниче обладнання та планування рiвня запасiв. кр8диторсько]
*аборгованостi. ýефiцит або профiцит капiталу балансусться за ра!ryно{ позик вiд пов'язgних компанiй
групи Ядзакi.

7" ýоýJI|ýжЕНШя ТА lнновдЦli;

КОМПанiя с виробничим пiдрозgiлом у струrryрi корflорацii, тOму лФкально Компанiя |"l9 прозодить
дослiджень та розробок. Тим не менш у КомпанiТдiе система заохочення пропозицГ{ щодо оптимiзацiТ
виробничих та адмiнiстративних процесiв за назвою <3i>. ýаною сиGтемою передбачене матерiальне
СТИМУлЮвання У виглядi премiЙ у випадку, якщо запровадженi пропýзицii приносять економiчний ефеrг
для пiдприомства.

S. ФlНАНСОВllНВЕСТИЦli;

У эвiтному пsрiодi Компанiя не здiйснювала фiнансових iнвестицiй

9, ПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУ

Компанiя на локалlьному piBHi не ма€ повнозажень для розробки,сёмсстiйнOТ бiзнёсстрат€гiт, але
КОмпанiя рёryлярно працю0 над покращеннями показникiв роботи у аспектах якостi та зниження витрат
для тсго, щоб залишатися конкурентаспроможною при розглядi Групою питань по алокацiТ насryпних
проеrriв для 3амовникiв g аsтомобiльноТ rалузi. flротягом 20192020 рр, Компанiя займаоться
iнтенсивною пiдготовкою д0 ýапуску у 2021 роцi серiйного виробництва кабельних джгутiв для
замсвника БМВ для Тх Hoвoi модэлi елекrромобiля iNEXT.

fiiTep Гартвiх

ýарга Вiппрiя Васьслiвна

й

*.,.**,,,я' ,. '..
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