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3AffBA nPO BlAnOBrAAnbHrCTb KEPTBHT4qTBA I4OAO nTATOTOBKX r 3ATBEPAXEHHfl OTHAHCOBOT
3BITHOCTI
3a pix, ulo 3axiHexBcs 31 rpyAHe 2020 poxy

Bu6ip xarexHrx npuHr.UniB oyxranrepcbKoro o6niKy ra ix nocniAoBHe 3acrocyBaHHc;

3acrocyaaxxn o6lpyHroeaxux or.liHoK i npxnyuleHb,

AorpxMaHH, BiAnoBiAHr4x MC@3 i posxpurre Bcix cyrreBrx BiAxlneHb e npuuirxax 4o +iHaHcoBoi 3BirHocri;

niAroroBrry Qixaxcoaoi sairxocri. B!4xoAFqr,! 3 AonyuleHHfl, qo KounaHir npoAoBxyBaruMe cBolo AignbHicrb B

Hax6n$x$roMy Mai6frHboMy. 3a BIHsr(oM Bt4naAKiB, xon]1 Ta(e AonyqeHH, HenpaBoMipHe.

Kepiaxrqreo KoMnaHiI rakox Hece BiAnoBiAanbHicrb 3a

Po3po6Ky, BnpoBaAxeHHg i sa6esne,ieHHs Qyxxqioxyaaxxn eQeKUBHoi ina4iixoi crcreuu sxyrpiLrxuoro
KoHrponlo y KoMnaHii;

fli4rpuuxy cxcreM14 6yxranrepcbKoro o6niKy, u.lo Ao3Borse y 6yAb-FKxt4 MoMeHT niAroryBar!4 3 AocrarHiM
cryneHeM rot{Hocri lHQopMaLliro npo OiHaHcoBe noroxeHHr KoMnaHii i 3a6esnequrx BiAnoBiAHicrb OiHaHcoBoi
seirHocri auuorau MC@3,

BxuaaHHs 3axoAiB B Mexax cBoei KoMnereHqii Ans aa6esne,{eHHs 36epexeHHs arruBiB KoMnaHii;

3an06iraHH, i s14seneHHs QaKriB [.uaxparicrBa ra iHtuIx 3noBxr.!BaHb.

l-liArorosxa +iHaHcoBoi 3BirHocri o6og'qsxoeo nepeA6a,{ae Bx(opr4craHHf, oqiHoK, 3acHoBaHtax Ha cyAxeHHsx
xepiaruqrea, oco6nrBo npr onepaqiex. lJlo BnnuBaETb Ha noro.{Hxri 3BirHHf nepioA, i HeMo)(Jnr4Bo 6yrr
BneBHeHrMr,r, qo aonr 6y4yrs aaeepulexi4o Mari6frHix nepioAiB.

@iHaHcoaa sgirxicrb TOB (8A3aKi yxpaiHa> 6yna nigroroerena 3 BHKopr4craHHBM npuiHcrHxx Mex cfrreBocri Ta 3
Br4Kopr4craHHeM iH+opMaLlii, ulo 6yna y HaFBHocTi Ao 31.12.2020 poKy BKnDqHo.

Bl4KoHyoqr cBoi 3o6oB't3aHHe r4oAo Llinic8ocri QiHaHcoBoi 3BirHocri, KepiBHuqrBo ni4rpuuye QyrxqionyaaxHn
QiHaHcoBxx ra ynpaBniHcbxt,rx cr.rcreM KoHTponlo i npaKTlrKr4. noKnt4KaHi 3a6e3neqrrx AocrarHlo BneBHeHicrb y roMy.
ulo onepaqii caHKqioHoBaHi, aKruBx 3oepiaalorbcq i o6niK BeAerbcq HarexHHM qllHoM.

Kepianuqrao KoMnaHii TOB <flAsaxi yKpaIHa) po3rneHyno QiHaHcoBy 3BirHicrb Ao roro sK BoHa 6yna noAaHa Ha
3arBepAxeHHr ra Blanycx 24 ,{epBF,e 2021 poKy.

feHepanbHud KM

n.n

Yxzopodctxoeo p-uy 3axapnamc*oi o6n., YKpaihaC

2021 poxy

OiHaHcoBa 3BirHicrb KoMnaHii TOB (flA3aKi yKpaiHa) (Aani - (QiHaHcoBa 3BirHicrb)) 6yna ni4roroanexa 3a piK, u]o
3aKiHquBcr 31.12.2020 BiAnoBiAHo Ao Mixxapo4nrx craHAapriB SlHaHcoBoi 3BirHocri (Aani - (MCO3)).

npx niAroroBr.li SiHaHcoBoi 38iTHocri (epiBHuqrBo KoMnaHii Hece BiAnoBiAanbHicrb 3a:
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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 2020 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 2020 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 2020 р., поточні зобов’язання Компанії перевищили її оборотні активи на суму 
671 807 тис. грн. (31 грудня 2019: поточні зобов`язання перевищували оборотні активи  на 
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 Примітки 35 та 24 до цієї фінансової звітності, які свідчать про значну 
концентрацію операцій та балансів Компанії з пов’язаними сторонами.  

Ми звертаємо увагу на Примітку 34 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. 
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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 описані нижче питання є ключовими питанням аудиту, які слід 
відобразити в нашому звіті. 

Ключове питання аудиту Виконані аудиторські процедури 

Оцінка очікуваних кредитних збитків стосовно торгової та іншої поточної дебіторської 
заборгованості, нуль тис. грн 
Дивіться примітку 14 

Ми зосередили свою увагу на цій області в 
якості ключового питання аудиту в зв'язку з 
тим, що оцінка резерву очікуваних кредитних 
збитків за торговою та іншою дебіторською 
заборгованістю вимагає застосування 
складної методології та передбачає 
застосування суджень та різноманітних 
припущень керівництва. 

Враховуючи суттєвість суми торгової та іншої 
дебіторської заборгованості та високий рівень 
суб’єктивності суджень та припущень, ми 
вважаємо оцінку очікуваних кредитних збитків 
за торговою та іншою дебіторською 
заборгованістю ключовим питанням аудиту. 

Наші процедури включали, серед іншого: 

 ми проаналізували облікову політику, яку 
Компанія застосувала стосовно оцінки очікуваних 
кредитних збитків за торговою та іншою поточною 
дебіторською заборгованістю та її відповідність 
МСФЗ 9; 

 ми протестували історичні дані Компанії на основі 
вибірки торгової та іншої поточної дебіторської 
заборгованості та виконали альтернативний 
перерахунок очікуваних кредитних збитків; 

 ми перевірили повноту та правильність 
відповідних приміток до фінансової звітності. 

Ми не виявили суттєвої невідповідності в цих тестах. 

Визнання доходів, 1 146 662 тис. грн.
Дивіться примітку 25 

Ми зосередили свою увагу на цій області в 
якості ключового питання аудиту в зв'язку з 
тим, що МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами» вимагає застосувати судження і 
врахувати всі доречні факти і обставини на 
кожному з етапів моделі щодо договорів з 
покупцями. 

Наші процедури включали, серед іншого: 

 ми проаналізували облікову політику, яку 
Компанія застосувала стосовно визнання доходів; 

 ми проаналізували умови договорів на реалізацію 
продукції і зосередилися на часі визнання доходу; 

 ми порівняли доходи, визнані в результаті 
поставок, що відбулися наприкінці року, до 
супровідної документації, зокрема, ми 
зосередилися на часі визнання доходів. 

 ми перевірили повноту та правильність 
відповідних приміток до фінансової звітності. 

Наше тестування не виявило суттєвої невідповідності 
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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 2020 року. Інша інформація 
включається до: 

- Звіту з управління за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 
2020 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; 
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- 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 

Інші питання 

Виконання вимог статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо подання та оприлюднення фінансової звітності.  

Звертаємо вашу увагу, що фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 оприлюднюється 
Компанією після 01 червня 2021 року. 

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 
Загальними зборами учасників ТОВ «Ядзакі Україна» згідно Протоколу №12 від 22.12.2020 року.  

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 2 роки. 
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Для ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» це друге 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 розкриті питання, які були значущим під час 
аудиту фінансової звітності Компанії поточного періоду та які, згідно з нашими професійними 
судженнями потребували значної уваги та про які повідомлялось найвищому управлінському 
персоналу Компанії. Ці питання були розглянуті в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому, та ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

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. 



9 

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 2020 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 2020 року та у період з 1 січня 2021 року до дати підписання цього 
звіту незалежного аудитора. 

У 2021 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 

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 

24 червня 2021 року 
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БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

станом на 31 грудня 2020 року 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01 

Підприємство  ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА»  за ЄДРПОУ 32269989 

Територія  Закарпатська за КОАТУУ 2124887403 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності 

Виробництво електричного й електронного 
устатковання для автотранспортних 
засобів  за КВЕД 

29.31 

Середня кількість працівників (1) 1 030 

Адреса, телефон вулиця Туряниці, буд. 7, с. Минай, ужгородський район, Закарпатська обл., 89424 429036 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 

Форма №1 за ДКУД 1801001 

АКТИВ 
Код 

рядка 
№ 

прим 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 2а 3 4 

   I. Необоротні  активи 

Нематеріальні активи 1000 11 688  251 

     первiсна вартiсть 1001 34 577  34 643 

     накопичена амортизація 1002 (33 889)  (34 392) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 12 9 843  24 083 

Основні засоби 1010 12 458 814  436 428 

     первiсна вартiсть 1011 885 239  983 929 

     знос 1012 (426 425)  (547 501) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції: 
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підпр. 1030 - - 

 інші фінансові інвестиції 1035 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Iншi необоротнi активи 1090 - - 

    Усього за роздiлом I 1095 469 345 460 762 

II. Оборотні активи

Запаси 1100 13 110 922  150 741 

  Виробничi запаси 1101 13 92 505  115 273 

  Незавершене виробництво 1102 13 8 631  14 752 

  Готова  продукцiя 1103 13 9 786  20 716 

  Товари 1104 - - 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 14 88 813 151 049 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
   за виданими авансами 1130 15 4 481 4 379 

   з бюджетом 1135 2 170  11 772 

       у тому числі з податку на прибуток 1136 2 038  11 596 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 10 734  22 987 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -  - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 16 11 867  20 291 

Витрати майбутніх періодів 1170 -  - 

Інші оборотні активи 1190 17 7 616  11 189 

    Усього за роздiлом II 1195 236 603 372 408 

  IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - - 

  БАЛАНС 1300 705 948 833 170 



EAnAHC (3BlT nPO OlHAHCOB1414 CTAH) (npoAoBxeHHn)
craHoM Ha 31 rpyAxn 2020 poKy
(cyMr4 HaBeAeHi B Tr{crqax rprBeHb, ,xtqo He 3a3HaqeHo iHule)

ny Bh iMeHi KoMnaHii 24 separn 2021 poxy

I
//.i

i/.""

liIi

TeHepanbBui dupeKmop

M.n.

tlonax 14oaeQ

TonoBHr,ri 6yxrar1rep

npi3BIu]e, iM'r, no 6arbKoBi

Bapra Bifiopir BacrnieHa

ntanl1c

NAChB Koa
pnaKa

Ne

flpxM

Ha norarox
3aiTHoro
nepioay

Ha |(iHeqb
3aiTHoro
nepioay

,|
2 2a 3 4

l. BracHxi KaniTan
3apeecrpaanri (naioBtai) (anirarl 1400 18 275 534 275 534
Kaniran y AooLliHxax 1405 1 19 786 68 926
AoAar(oBli Kaniran 1410 19 12 661 12 66',1
Pe3epBH11i KaniTan 1415
l!gp3nojineBxi npu6yrox (xenoxpr,rTr4i 36xro() 1420 20 (440 062) (578 74s)
HeonnaqeHfii Kaniran 1425
BunygeHyi (aniTan 1430

Ycboro 3a po3AiroM I 1495 (32 08r) (221 6241
ll. floarocrpoxoei 3a6oB'r3aHHr i 3a6e3neyeHHt

Bi4crpoveri no4arxoBi 3060B'e3aHHc 1500 33 18 293 8 825
AoBrocrpo(oBi KpeAHTt4 6aHxiB 1510
IHL!i AoBrocrpoxoBi 3060B'r3aHHF 1515 2',| 212 763 1754
AoBrocrpo(oBi 3a6e3neqeHHq 1520
l-linuoae gitiancyaaxrr 1525

Ycboro 3a po3AinoM ll 't 595 231 056 10 579

Kopor[ocrpo(oBi KpeAHrla 6aH(iB 1600
noroeHa xpeAHropcsra :a6oproaaxicru sa

AoBrocrpoxosHMx 3o6oB'g3aHHfl Mx 1610 21 278 a84 642 5A4
3a roBapx, po6orx, nocnyru 1615 22 176 823 219 348
po3paxyHKaM!, 3 6loAxeroM 1620 874 1 240

y ToMy t{xcnl 3 noaarry Ha npx6yTo( 162'l
po3paxyH(aM14 3t cTpaxyBaHHc 1625 187 625
po3paxyH(aM!4 3 onr''taTu npaLlr 1630 4'124 4 707

noroqHi 3a6e3ne9eHH, 1660 23 19 521 36 774
AoxoAI Mai6yrHix nepioAiB tooJ
lHUri norogHi 30608'93aHHn 1690 21 26 560 138 937

Ychoro 3a po3AinoM lll 1695 506 973 1 044 215
lV, 3060B's3aHXn, noa'r3aHi 3 Heo6oporHrMlr aKrrBaMr,

xMn An, npoAaxy, ta rpynauu an6yrlqyTpxMyBaH 1700

EAflAHC 1900 705 948 833 170

11

lll. noro,{Hi 3060B's3aHHr i 3a6e3ne,{eHHt

l-le 3aTBepiqxeHa ao

npi3Bxule, iM'ff, no 6arbxoBi
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01 

Підприємство ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА»  за ЄДРПОУ 32269989 

(найменування) 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 

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 25  1 146 662 1 687 271 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 26  (1 010 934) (1 632 507) 

Валовий:
прибуток 2090 135 728 54 764 

  збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи 2120 27 5 991 31 320 

Адміністративні витрати 2130 28  (94 932) (104 332) 

Витрати на збут 2150 29  (29 645) (21 336) 

Інші операційні витрати 2180 30  (41 076) (35 081) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
прибуток 2190 - - 

  збиток 2195 (23 934) (74 665) 

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220  108 1 620 

Інші доходи 2240 31 - 97 446 

Фінансові витрати 2250  (1 624) (847) 

Втрати від участі в капіталі 2255  - - 

Інші витрати 2270 32  (173 561) (46 940) 

Фінансовий результат до оподаткування:  
прибуток 2290 - - 

   збиток 2295 (199 011) (23 386) 

Витрати з податку на прибуток 2300 33 (1 693) (366) 

Прибуток ( збиток ) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 - - 

Чистий фінансовий результат:  
прибуток 2350 - - 

   збиток 2355 (200 704) (23 752) 



3BlT nPO OIHAHCOBI PE3ynbTAT14 (3BlT nPO CyKynHUX AOXIA) (npoaoBxeHHf,)
3a pix, ulo 3axiH.l1.rBcf, 31 rpyAHr 2020 po[y
(cyur xaaegexi B T[crqax rp]4BeHb, sxrqo He 3a3Ha,{eHo iHlrle)

[. cvKvnH]t],t

III. ENEMEHTI,I ONEPA IHH14X BXTPAT

IV. P03PAXYHOK NOKA3H14KIB NPIEYTKOBOCTI AK th

3aTBepAXeHa AO

llonax lio:e$

Bapra Bifiopis BacrniBHa

Crarra Kog
peAKa

Ne

npx M

3a sBirHxi
nepioA

3a aHanorigxxi
nepioa

nonepeaHsoro
poKy

,|
2a 3 4

Aoor.liHKa (yqiHxa) Heo6oporHr4x axr!4BiB 2400 12 82 477
!ooqiHKa (yqiHKaJ QiHaHcoBt x iHcrpyMeHriB 2405
Ha(onla,{eHi rypcoBi pl3Hxqi 2410
Llac a iHUJoro cyrrynHoro AoxoAy acoLliiogasrx ra cninsxlx
niAnpi16McrB 2415

lHLUri cy(ynHIi Aoxh 2445
lHurri cyKynHxi ,qoxig go onogarxyaaxxn 2450 82 477
nogarox na npu6yroK, noB'fl3aHIi s ixruuu cyxynxru
AOXOAOM

2455 33

lHUxi cyrynHrai AoxiA nicra onoAarKyBaHHE 2460 56 189
CyxynHsi AoxiA (cyMa pcAKiB 2350, 2355 ra 2460) 2465 (200 704) 32 437

CTarrc Koa
pnaxa

t{e
npxM

3a 3BiTHni
nepioA

Ja aHanonqHrr
nepioA

nonepeAHboro
poxy

,| 2 2a 3 4
MarepianbHi 3arparl 2500 630 599 1 141 460
Bhrparl Ha onnaTy npaqi 2505 193 0'17 207 570
BiAparyBaHHg Ha coLliaabHi 3axoAri 2510 43 073 48 384
AMoprr3aLliE 2515 140 701 101 139
lHUii onepaLliiHi sIrparl 2520 183 949 276 161
Pa3oM 2550 1 191 339 1774714

Crarrc Kog
peAKa

Ne

npx M

3a 3BirHlli
nepioA

3a aBanori,{Hxi
nepioA

nonepeaHboro
poxv

1 2 2a 3 4
Cepe,qHbopirHa xinbKicrb npocrrlx aKqii 2600
C{oprroBaHa cepeAHbopi\.tHa Kifl b(icrb npocrrx aKqili 2605
tllacr}li npx6yro( (36laTo() Ha oAHy npocry a(Lliro 2610
CxopxroBaHli qucrtai npx6yroK ( 36nroK ) Ha oAHy npocry
aKLl[o 2615

VHAIA n a rO 2650

nrAnxc npi3Bxute, iM's, no 6arb(oBi

13

BiA iMeHi KoMnaHii 24 qepBHF 2021 poryl

npi3Blqe, iM'e, no 6arb(osi

(26 288)
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01 

Підприємство ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА»        за ЄДРПОУ 32269989 

(найменування) 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 
за 2020 рік 

  Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000  1 089 012  1 827 875 

Повернення податків і зборів 3005  34 394  67 443 

  у тому числі податку на додану вартість 3006  34 394  67 443 

Цільового фінансування 3010 - - 

Надходження від операційної оренди 3040 220 13 

Інші надходження 3095 780 12 632 

Витрачання на оплату: - - 

Товарів (робіт, послуг) 3100 (772 092)   (1 629 855) 

Праці 3105 (150 774)   (184 630) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (45 686)   (55 693) 

Зобов’язань з податків і зборів: 3115 (93 309)   (90 272) 

  Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 

3116  (12 138) - 

  Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 

3117 - - 

  Витрачання на оплату  зобов’язань з інших податків і 
зборів 

3118 (81 171)   (90 272) 

Витрачання на оплату  авансів 3135 (40 061)   (35 697) 

Витрачання на оплату повернення цільових внесків 3145 - (51) 

Інші витрачання 3190 (5 585)  (38 156) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16 899  (126 391) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: 

   фінансових інвестицій 3200 - - 

   необоротних активів 3205 31 865 26 988 

Надходження від отриманих: 

відсотків 3215 - - 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Інші надходження 3250 - - 

Витрачання на придбання: 

   фінансових інвестицій 3255 - - 

   необоротних активів 3260 (141 325) (39 410) 

Виплати за деривативами 3270 - - 

Інші платежі 3290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (109 460) (12 422) 



3BlT nPO PyX TPOllJOBl.lX KOIIJTIB (3A nPfiM14M METOEOM) (npoAoBxeHHq)
3a pix, l.qo 3aKiHqxBcs 31 rpyAHe 2020 poxy
(cyM]a HaBeAeHi B rrcrqax rp].lBeHb, eKqo He 3a3HaqeHo iHute)

THTCTb 3aTBepAXeHa AO Bh iMeHi KoMnaHii 24 qep8He 2021 poxy:

op flonax 14oseS

npi3Btau]e, iM'F, no 6arbKoBin

Bapra BjKropis BaclniBHa

nrAnuc npi3Buule, iM'e, no 6arb(oBi

Koa
Dq,axa

3a 38irHxi
nepioA

3a aHanori,{Hri nepioA
nonEpeaHboro poxy

1 3 4
lll. Pyx KourriB y pe3ynbrari +iHaHcoBoi AiqrbHocri
HaAxo,q,xeHHs BiA:

BnacHoro xanirany 3300
OTpuMaHHq n03fiK 3305 93 058 214 169
IHLUi HaAxoAxeHHc 3340 '108 I 492
B{Tpa,{aHHq Ha

Bllryn BnacHxx a(qii 3345
TloraLleHH9 no3[( 3350 (186 778)
Cnflary AUBiAeHAiB 3355
BHTpa,raHHr Ha cnrary BiAcorKiB 3360 (1 397) (63)
lHu.ri nnarexi 3390
r{xcrxi pyx xouria BiA 6iHaHcoBoi AicnhHocri 339s 91 769 28 820
9rcrlti pyx KouriB 3a 3Birxni nepioA 3400 (7e2]. (109 993)
3anuurox rou.ttig Ha noqaroK poKy 3405 11 867 114 601
BnnIB 3MiHl,r BanloTHt4x KypciB Ha 3an,luJo( xouJTiB 3410 I216 7 259
3arrrurox KomriB Ha xiHeqb poxy 3415 20 291 11 867

'15

LlF

3"--..-......-\

M.n.

l-onoerri 6yxranrep

Crarrc

2
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ       

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 18. Станом на 31 грудня 2020 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 
1 030 особи, (2019: 1 309 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 23). Ці витрати включаються до собівартості виробленої продукції (Примітка 26).  

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. 
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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 24 січня 2024 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 2020 році економіка України демонструвала певні ознаки стабілізації після періоду політичної та 
економічної напруженості, яка призвела до погіршення стану державної фінансової системи, 
нестабільності фінансових ринків, низької ліквідності на  фондових ринках, підвищення інфляції та 
знецінення національної валюти щодо основних іноземних валют. Наприкінці 2019 року вперше 
з’явились новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 (корона вірус). 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 корона вірус 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 кредитно-дефолтні свопи збільшились у березні 2020 року 
більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року та більш ніж утричі від їх п'ятирічного історичного 
мінімуму досягнутого у лютому 2020 року. 

У березні 2020 року Уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню вірусу 
в країні. 25 березня 2020 року Кабінет Міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях 
на 30 днів, який було подовжено до 30 липня 2020 року. Починаючи з 30 липня 2020 року карантинні 
обмеження були зменшені і змінені на адаптивний карантин, що застосовується для окремих територій 
в залежності від визначених урядом показників. 

Керівництвом Компанії проведено аналіз ризиків, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19. 
Товариство визнає, що станом на поточну дату COVID-19 не має суттєвого впливу на її операційну 
діяльність. Істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Компанії великою мірою залежить від 
тривалості та поширення впливу пандемії на світову та українську економіку. 

У 2020 році Уряд України здійснив значне погашення державного боргу. Темп інфляції в Україні у 
річному обчисленні уповільнився до 5% у 2020 році (порівняно з 4,1% у 2019 році та 9,8% у 2018 році), 
а ВВП показав подальше зростання, за оцінками, на 3,3% (після зростання на 3,3% у 2018 році). 

Після кількох років девальвації курс національної валюти України стабілізувався і у 2020 році 
зміцнилася на 14%. Серед головних факторів стабілізації гривні - стабільні доходи агроекспортерів, 
обмежена гривнева ліквідність, збільшення грошових переказів у країну від трудових мігрантів та 
високий попит на державні боргові інструменти. 

Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із Росією, беручи до уваги анексію 
Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із сепаратистами у окремих 
районах Луганської та Донецької областей. В результаті цього українська економіка продовжує 
переорієнтовуватись на ринок Європейського Союзу («ЄС»), реалізуючи весь потенціал Поглибленої та 
всеосяжної зони вільної торгівлі із ЄС. 

Подальше економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реалізації 
запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом («МВФ»).   

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. 

https://www.yazaki-europe.com/uk/about-us/locations/ukraine
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3. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Компанія розглядає власні кошти, статутний капітал та позики від компаній-учасників Товариства 
(Примітка 18)  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. 

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. 
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4. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (продовження)

Здатність продовжувати діяльність на безперервній основі 

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

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, Компанія отримала чистий збиток у сумі 200 704 тис. грн. 
(2019: чистий збиток у сумі 23 752 тис. грн.). Збиток був частково сформований за рахунок впливу 
результату контрольованих операцій, інформація про які розкрита у Примітці 34. Також, станом на 
31 грудня 2020 р. поточні зобов`язання Компанії перевищували її оборотні активи на 671 807 тис. грн. 
(31 грудня 2019: поточні зобов`язання перевищували оборотні активи  на 270 370 тис. грн.).  

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.  

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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В Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та Звіті про рух грошових коштів (за прямим 
методом) порівняльним періодом є період з 01.01.2019 по 31.12.2019. 

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

Валюта 31 грудня 2020 р. 
Середній курс за 

2020 рік 
31 грудня 2019 р. 

Середній курс за 
2019 рік 

1 долар США 28.27 26.96 23.69 25.85 

1 євро 34.74 30.80 26.42 28.95 

Основні засоби 

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції Компанії обліковуються за справедливою вартістю, 
як описано нижче, за вирахуванням накопиченого зносу та знецінення, які визначаються після дати 
переоцінки. Оцінки проводяться з достатньою регулярністю для того, щоб балансова вартість 
переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його справедливої вартості.  

Збільшення балансової вартості основних засобів у результаті переоцінки кредитується у складі іншого 
сукупного доходу та призводить до збільшення резервів переоцінки в капіталі. У разі переоцінки об’єкта 
основаних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з валової балансової 
вартості активу, а чиста вартість трансформується до вартості переоцінки активу. Зменшення суми 
попередніх коригувань справедливої вартості того самого активу призводить до зменшення раніше 
визнаного капіталу у дооцінках через інший сукупний дохід. Всі інші випадки зменшення вартості 
відображаються у звіті про прибутки та збитки. Резерв переоцінки у складі капіталу переноситься без 
посередньо на нерозподілений прибуток. 

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 інвентар 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. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження)

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.  

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 12). 
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 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.  
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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.  

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 21). 

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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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 ставками 0% та 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 інший сукупний дохід; 

 фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 Компанія не мала фінансових активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток або фінансових активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 
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Знецінення фінансових активів. Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 

На підставі прогнозів Компанія оцінює очікувані кредитні збитки, пов'язані з борговими інструментами, 
що не оцінюються за справедливою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 
Компанія створює резерв під очікувані кредитні збитки щодо всіх фінансових активів, які не оцінюються 
за справедливою вартістю через прибутки/збитки. 

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 модель очікуваних кредитних збитків, передбачена 
МСФЗ (IFRS) 9, представлені дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги, 
іншою поточною дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та їх еквівалентами. Компанія 
застосовує с прощений 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. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 
 
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. 
 
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. 
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5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 
 
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. 
 
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 фінансовий стан) в складі активів, а витрати по 
нарахуванню – в Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) - в складі інших операційних 
витрат.  
 
Компанія оцінила оціночний резерв під очікувані кредитні збитки як несуттєвий станом на 31 грудня 2020 
року та на 31 грудня 2019 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 2020 року та на                         
31 грудня 2019 року не було сум, використання яких було б обмежене. 
 
Статутний капітал 
 
Статутний капітал формується з внесків Засновників Компанії. 
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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. 

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:  
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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.  

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.  
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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): втрати від неопераційних курсових різниць, інші витрати, 
які не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції.  
 
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.  
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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. 
 
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. 
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6. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
(продовження)

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». 

Станом на 31 грудня 2020 року переоцінка основних засобів не відбувалася, але Компанією було 
проведено тест на знецінення основних засобів. Керівництво Компанії розрахувало відшкодовану суму, 
яка є справедливою вартістю активу за вирахуванням витрат на продаж або вартість його використання, 
залежно від того, яка з цих сум вище. За результатами цього тесту, балансова вартість основних засобів 
приблизно дорівнює відшкодованої сумі, а отже, збиток від їх знецінення і переоцінки є нематеріальним 
для фінансової звітності Компанії. 

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. 
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6. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
(продовження)

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 2020 року: 
Наступні змінені стандарти набули чинності з 1 січня 2020 року, але не мали суттєвого впливу на 
Компанію:  

 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). 

 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). 

 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). 

 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).  

 Зміна МСФЗ 16 «Пільгові умови оренди у зв'язку з COVID-19» (опублікована 28 травня 2020 року 
івступає у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності. 

Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для застосування  
Групою у річних періодах, починаючи з 1 січня 2021 року та пізніших періодах. Компанія не 
застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов’язкового застосування.  

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.  

МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублікований 18 травня 2017 року і вступає в силу для 
річних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати). МСФЗ 17 замінює МСФЗ 
4, який дозволяв компаніям застосовувати існуючу практику обліку договорів страхування. Отже, 
інвесторам було складно порівнювати і зіставляти фінансові результати в інших відносинах аналогічних 
страхових компаній. МСФЗ 17 є єдиним, основаним на принципах стандартом обліку всіх видів договорів 
страхування, включаючи договори перестрахування, наявні у страховика.  
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7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ (продовження)

Відповідно до цього стандарту, визнання і оцінка груп договорів страхування повинні виконуватися за: 
(i) приведеною вартістю майбутніх грошових потоків (грошові потоки після виконання договорів), 
скоригованою з урахуванням ризику, в якій врахована вся наявна інформація про грошові потоки після 
виконання договорів, яка відповідає спостережуваній ринковій інформації, плюс (якщо вартість є 
зобов'язанням) чи мінус (якщо вартість є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток 
по групі договорів (сервісна маржа за договорами). Страховики відображатимуть прибуток від групи 
договорів страхування за період, протягом якого вони надають страхове покриття, і в міру того, як вони 
звільняються від ризику. Якщо група договорів є чи стає збитковою, організація негайно відображатиме 
збиток. 

Класифікація зобов’язань як поточні або довгострокові - зміни МСБО 1 (видані 23 січня 2020 року 
і діють на річні періоди, що починаються з 1 січня 2022 року або пізніше). Ці зміни обмеженої сфери 
застосування уточнюють, що зобов'язання класифікуються у короткострокові або довгострокові 
залежно від прав, існуючих на кінець звітного періоду. Зобов'язання є довгостроковим, якщо організація 
має на кінець звітного періоду суттєве право відкласти їх погашення, як мінімум, на 12 місяців. 
Керівництво більше не містить вимогу про те, що таке право має бути безумовним.  

Очікування керівництва щодо того, чи буде воно у подальшому використовувати своє право відкласти 
погашення, не впливають на класифікацію зобов'язань. Право відкласти погашення виникає тільки у 
випадку, якщо організація виконує усі застосовні умови на кінець звітного періоду. Зобов'язання 
класифікується як короткострокове, якщо умову порушено на звітну дату чи до неї, навіть у випадку, 
коли після закінчення звітного періоду від кредитора отримано звільнення від обов'язку виконати умову.   
Водночас кредит класифікується як довгостроковий, якщо умову кредитного договору порушено тільки 
після звітної дати. Крім того, зміни уточнюють вимоги до класифікації боргу, який організація може 
погасити за рахунок його конвертації у власний капітал. «Погашення» визначається як припинення 
зобов'язання за рахунок його врегулювання у формі грошових коштів, інших ресурсів, які містять 
економічні вигоди, чи власних дольових інструментів організації. Передбачено виключення для 
конвертованих інструментів, які можуть бути конвертовані у власний капітал, але тільки для тих 
інструментів, де опціон на конвертацію класифікується як дольовий інструмент в якості  компонента 
комбінованого фінансового інструмента.  

Класифікація зобов'язань у короткострокові або довгострокові – перенесення дати набуття 
чинності – зміни МСБО 1 (опубліковані 15 липня 2020 року і вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати). Зміни МСБО 1 щодо 
класифікації зобов'язань у короткострокові або довгострокові були випущені у січні 2020 року з 
початковою датою набуття чинності з 1 січня 2022 року. Проте у зв'язку з пандемією COVID-19 дату 
набуття чинності було перенесено на один рік, щоб надати організаціям більше часу для запровадження 
змін, пов'язаних із класифікацією, у результаті внесення змін. 

Виручка, отримана до початку запланованого використання активу, Обтяжливі договори – 
вартість виконання договору, Посилання на Концептуальну основу – зміни обмеженої сфери 
застосування до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3, і Щорічні удосконалення МСФЗ 2018-2020 років 
– зміни МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (опубліковані 14 травня 2020 року і вступають
у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). 

Зміна МСБО 16 забороняє організаціям вираховувати з вартості об'єкта основних засобів будь-яку 
виручку, отриману від продажу готової продукції, виготовленої протягом періоду підготовки організацією 
цього активу до запланованого використання. Виручка від продажу такої готової продукції разом із 
витратами на її виробництво наразі визнається у складі прибутку чи збитку. Організація повинна 
застосовувати МСБО 2 для оцінки вартості такої готової продукції. Вартість не включатиме амортизацію 
такого активу, що тестується, оскільки він ще не готовий до запланованого використання. Зміна МСБО 
16 також роз'яснює, що організація «перевіряє належне функціонування активу» шляхом оцінки 
технічних і фізичних характеристик цього активу.   

Фінансові показники такого активу не мають значення для цієї оцінки. Отже, актив може функціонувати 
відповідно до намірів керівництва та підлягати амортизації до того, як він досягне очікуваного 
керівництвом рівня операційної діяльності.   
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Зміна МСБО 37 роз'яснює значення «витрати на виконання договору». Зміна пояснює, що прямі витрати 
на виконання договору включають додаткові витрати на виконання такого договору, та розподіл інших 
витрат, які безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Зміна також роз'яснює, що до створення 
окремого резерву під обтяжливий договір організація визнає весь збиток від знецінення активів, 
використаних у ході виконання договору, а не активів, призначених для виконання договору.    
 
МСФЗ 3 було змінено шляхом включення до нього посилання на Концептуальну основу фінансової 
звітності 2018 року, яка дозволяє визначити, що являє собою актив або зобов'язання при об'єднанні 
бізнесу. До цієї зміни МСФЗ 3 включав посилання на Концептуальну основу фінансової звітності 2001 
року. Крім того, в МСФЗ 3 додано нове виключення щодо зобов'язань та умовних зобов'язань. Це 
виключення передбачає, що відносно певних категорій зобов'язань та умовних зобов'язань організація, 
яка застосовує МСФЗ 3, повинна посилатися на МСБО 37 або на Роз'яснення КІМФЗ 21, а не на 
Концептуальну основу фінансової звітності 2018 року. Без цього нового виключення організації 
довелося б визнавати певні зобов'язання при об'єднанні бізнесу, які вона не визнавала б відповідно до 
МСБО 37. Отже, одразу після придбання організація повинна була б припинити визнання таких 
зобов'язань і визнати дохід, який не відображає економічну вигоду. Також було роз'яснено, що 
організація-покупець не зобов'язана визнавати умовні активи відповідно до визначення МСБО 37 на 
дату придбання. 
 
Зміна МСФЗ 9 розглядає питання про те, які платежі слід включати до «10%-го тестування» для 
припинення визнання фінансових зобов'язань. Витрати чи платежі можуть здійснюватися на користь 
третіх сторін або кредитора. Відповідно до цієї зміни витрати чи платежі на користь третіх сторін не 
включатимуться до «10%-го тестування». 
 
Внесена зміни до ілюстративного прикладу 13 до МСФЗ 16: виключено приклад платежів орендодавця, 
які стосуються удосконалень орендованого майна. Цю зміну внесено для того, щоб уникнути 
потенційної невизначеності щодо методу обліку пільгових умов за орендою.  
 
МСФЗ 1 дозволяє застосовувати звільнення, якщо дочірня компанія починає застосовувати МСФЗ з 
пізнішої дати, ніж її материнська компанія. Дочірня компанія може оцінювати свої активи та зобов'язання 
за балансовою вартістю, за якою вони були б включені до консолідованої фінансової звітності 
материнської компанії, виходячи з дати переходу материнської компанії на облік за МСФЗ, якби не було 
зроблено жодних коригувань для цілей консолідації та відображення результату об'єднання бізнесу, в 
межах якого материнська компанія придбала вказану дочірню компанію. Зміна МСФЗ 1 дозволяє 
організаціям, які застосували це звільнення за МСФЗ 1, також оцінювати накопичені курсові різниці із 
використанням числових значень показників, відображених материнською компанією, на основі дати 
переходу материнської компанії на облік за МСФЗ. Ця зміна МСФЗ 1 поширює дію цього звільнення на 
накопичені курсові різниці, щоб скоротити витрати організацій, які застосовують МСФЗ вперше. Ця зміна 
також застосовуватиметься до асоційованих компаній і спільних підприємств, які скористалися цим 
самим звільненням, передбаченим МСФЗ 1. 
 
Скасовано вимогу, відповідно до якої організації повинні були виключити грошові потоки для цілей 
оподаткування у процесі оцінки справедливої вартості згідно з МСБО 41. Ця зміна має забезпечити 
відповідність вимогі, яка міститься у стандарті, щодо дисконтування грошових потоків після 
оподаткування. 
 
Зміни МСФЗ 17 та зміна МСФЗ 4 (опубліковані 25 червня 2020 року і вступають у силу для 
річних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати). Зміни включають 
роз'яснення для полегшення запровадження МСФЗ 17 і спрощення окремих вимог стандарту та 
перехідних положень. Ці зміни стосуються восьми областей МСФЗ 17 і не передбачають зміни 
основоположних принципів стандарту. До МСФЗ 17 були внесені такі зміни:   
 

 Дата набуття чинності: Дату набуття чинності МСФЗ 17 (зі змінами) відкладено на два роки. 
Стандарт має застосовуватися до річних звітних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після 
цієї дати. Встановлений у МСФЗ 4 строк дії тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 9 також 
перенесено на річні звітні періоди, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати. 
 

 Очікуване відшкодування страхових аквізиційних грошових потоків: Організації повинні 
відносити частину своїх аквізиційних витрат на відповідні договори, які очікується подовжити, та 
визнавати такі витрати як активи до моменту визнання організацією подовження договору.  
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Організації повинні оцінювати ймовірність відшкодування активу на кожну звітну дату і надавати 
інформацію про конкретний актив у примітках до фінансової звітності.   
  

 Маржа за передбачені договором послуги, що відноситься на інвестиційні послуги: Слід 
ідентифікувати одиниці покриття з урахуванням обсягу вигод і очікуваного періоду страхового покриття 
та інвестиційних послуг за договорами зі змінними платіжками та іншими договорами з послугами по 
отриманню інвестиційного доходу відповідно до загальної моделі. Витрати, пов'язані з інвестиційною 
діяльністю, слід включати як грошові потоки у межі договору страхування у тих випадках, в яких 
організація здійснює таку діяльність для збільшення вигод від страхового покриття для власника 
страхового полісу.     

 Утримувані договори перестрахування – відшкодування збитків: Коли організація визнає 
збиток при первісному визнанні обтяжливої групи базових договорів страхування чи при додаванні 
обтяжливих базових договорів страхування до групи, організація повинна скоригувати маржу за 
передбачені договором послуги відповідної групи утримуваних договорів перестрахування і визнати 
прибуток за такими договорами перестрахування. Сума збитку, відшкодованого за утримуваним 
договором перестрахування, визначається множенням збитку, визнаного за базовими договорами 
страхування, на процент вимог за базовими договорами страхування, який організація очікує 
відшкодувати за утримуваним договором перестрахування.  

 Ця вимога застосовуватиметься тільки у тому випадку, коли утримуваний договір 
перестрахування визнається до визнання збитку від базового договору страхування або одночасно з 
таким визнанням.     

 Інші зміни: Інші зміни включають виключення зі сфери застосування для певних договорів 
кредитних карт (або аналогічних договорів) і для певних кредитних договорів; представлення активів і 
зобов'язань за договорами страхування у звіті про фінансовий стан у портфелях, а не в групах; 
застосовність варіанту зниження ризику при зниженні фінансових ризиків за допомогою утримуваних 
договорів перестрахування та непохідних фінансових інструментів за справедливою вартістю через 
прибуток чи збиток;  

 вибір облікової політики для зміни оцінок, зроблених у попередній проміжній фінансовій 
звітності, при застосуванні МСФЗ 17; включення платежів і надходжень з податку на прибуток, що 
відносяться на конкретного власника страхового полісу, за умовами договору страхування до грошових 
потоків; і вибіркове звільнення від вимог протягом перехідного періоду та інші незначні зміни.   
 
Реформа базової процентної ставки (IBOR) – зміни МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 
16 – Етап 2 (опубліковані 27 серпня 2020 року і вступають у силу для річних періодів, які 
починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати).  
 
Зміни Етапу 2 спрямовані на вирішення питань, що виникають у результаті впровадження реформ, у 
тому числі щодо заміни одної базової процентної ставки альтернативною. Зміни охоплюють наступні 
області:  
 

 Порядок обліку змін у базисі для визначення договірних грошових потоків у результаті 
реформи IBOR: Відповідно до змін щодо інструментів, до яких застосовується оцінка за 
амортизованою вартістю, в якості спрощення практичного характеру організації повинні 
обліковувати зміну в базисі для  

 визначення договірних грошових потоків у результаті реформи IBOR шляхом актуалізації 
ефективної процентної ставки відповідно до керівництва, що міститься у пункті B5.4.5 МСФЗ 9. 
Отже, на відповідний момент не визнається прибуток або збиток. Зазначене спрощення 
практичного характеру  

 застосовується тільки до такої зміни і тією мірою, якою вона необхідна як безпосередній 
наслідок реформи IBOR, а новий базис економічно еквівалентний попередньому базису. Страхові 
компанії, які застосовують тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9, також повинні 
застосовувати таке ж спрощення практичного характеру. В МСФЗ 16 також було внесено зміну, 
відповідно до якої орендарі зобов'язані використовувати аналогічне спрощення практичного 
характеру для обліку модифікацій договорів оренди, які змінюють базис для визначення майбутніх 
орендних платежів у результаті реформи IBOR.   
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 Дата закінчення звільнення за Етапом 1 для не визначених у договорі компонентів ризику у 
відносинах хеджування: Відповідно до змін Етапу 2 організаціям необхідно перспективно припинити 
застосовувати звільнення Етапу 1 щодо не визначених у договорі компонентів ризику на більш 
ранню з двох дат: на дату внесення змін до не визначеного у договорі компоненту ризику чи на дату 
припинення відносин хеджування. У змінах Етапу 1 не визначена дата закінчення щодо компонентів 
ризику.   

 Додаткові тимчасові виключення із застосування конкретних вимог до обліку хеджування:  
Зміни Етапу 2 передбачають додаткові тимчасові звільнення від застосування спеціальних вимог 
до обліку хеджування, передбачених МСБО 39 і МСФЗ 9, щодо відносин хеджування, на які реформа 
IBOR має безпосередній вплив.   
 
Передбачені МСФЗ 7 додаткові розкриття інформації, що стосуються реформи IBOR:  Зміни вимагають 
розкриття наступної інформації: (i) як організація управляє процесом переходу на альтернативні базові 
ставки; її прогрес і ризики, що виникають у результаті цього переходу; (ii) кількісна інформація про 
похідні та непохідні фінансові інструменти, які заплановані до переходу, з розбивкою за суттєвими 
базовими процентними ставками; та (iii) опис усіх змін у стратегії управління ризиками в результаті 
реформи IBOR. 
 
Якщо інше не зазначено вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та інтерпретацій на 
фінансову звітність Компанії.  
 
 
8. ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
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.  
 
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.  
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8. ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (продовження) 
 
(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 2020 року виправлення помилок минулих періодів не відбувалося. 
 
 
10.  ЗМІНИ В ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 
Під час підготовки фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ станом на та за рік, що закінчився 
31 грудня 2020 року. Компанія змінила презентацію та класифікацію певних статей видів доходів і 
витрат у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) та Примітці 12 (Основні засоби) за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року у відповідності до їх презентації та класифікації у відповідному звіті 
та примітці за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Дані зміні не мали впливу на прибуток у звіті про 
фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.  
 
 
11. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
 
Зміни в балансовій вартості нематеріальних активів були наступними:  
 

 Програмне 
забезпечення 

Разом 

Первісна вартість  
 

Станом на 1 січня 2019 

 
 

35 418 

 
 

35 418 

- надходження 457 457 

- вибуття та списання (1 298) (1 298) 

Станом на 31 грудня 2019 34 577 34 577 

- надходження 66 66 

- вибуття та списання - - 

Станом на 31 грудня 2020 34 643 34 643 

   

Накопичена амортизація   

Станом на 1 січня 2019 (34 777) (34 777) 

- амортизаційні відрахування (410) (410) 

- вибуття амортизації 1 298 1 298 

Станом на 31 грудня 2019 (33 889) (33 889) 

- амортизаційні відрахування (503) (503) 

- вибуття амортизації - - 

Станом на 31 грудня 2020 (34 392) (34 392) 

   

Чиста балансова вартість     

Станом на 31 грудня 2019 688 688 

Станом на 31 грудня 2020 251 251 

 
Нематеріальні активи Компанії мають кінцевий строк корисного використання та включають переважно 
програмне забезпечення та ліцензії. Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість нематеріальних 
активів, що були практично повністю замортизовані, складала 34 643 тис. грн. (31 грудня 2019: 
33 049 тис. грн.).  
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12. ОСНОВНІ ЗАСОБИ (продовження)

У 2020 році Компанія залучила незалежного оцінювача для визначення справедливої вартості її 
основних засобів на 31 грудня 2019 р. 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 2020 року справедлива вартість основних засобів склала 460 511 тис. грн. 
(31 грудня 2019: 468 657  тис. грн.). 

У 2020 році переоцінки основних засобів не відбувалося (у 2019 році дооцінка основних засобів в сумі 
82 477 тис. грн. була відображена в іншому сукупному доході, збиток від знецінення склав 
13 928 тис. грн. та був відображений у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) в складі 
інших операційних витрат. 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 року основні засоби Компанії не передавались під заставу в якості 
забезпечення виконання зобов’язань по отриманим позикам. 

13. ЗАПАСИ

Станом на 31 грудня запаси були наступними: 

31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Сировина і матеріали  122 472  97 051 

Резерв на знецінення (сировина і матеріали) (7 199)   (4 546) 

Готова продукція  20 716  9 786 

Незавершене виробництво  14 752  8 631 

Разом  150 741  110 922 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 року запасів переданих у заставу не було. 

14. 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 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

погашення 
до року 

прострочена 
погашення 

до року 
прострочена 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

- пов'язані сторони  150 607  - 88 231 - 

- з третіми сторонами  442   - 582 - 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість: 

- пов'язані сторони  14 528  - 10 638 - 

- з третіми сторонами  8 459  - 96 - 

Разом 174 036 - 99 547 - 

Компанія безпосередньо не співпрацює з кінцевими покупцями. Розвиток та розширення продукції 
проводять інші компанії корпорації Yazaki, тому у 2020 році 94,9 % складали операції з пов’язаними 
сторонами (2019: 99,3 %).  
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15. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ

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

31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Передплата за послуги з виготовлення продукції 2 828         2 044  

Передплата за митне оформлення 992         1 442  

Передплата за інші товари та послуги 559   995  

Разом 4 379         4 481  

16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

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

31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Гривні  12 626  8 387 

Євро  7 665  3 480 

Разом 20 291 11 867 

Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти та їх еквіваленти на суму 7 665 тисяч гривень були 
номіновані в євро (31 грудня 2019 року: 3 480 тисяч гривень). Інші залишки були номіновані в українських 
гривнях. 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року грошові кошти на банківських рахунках не були 
знецінені. Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу як забезпечення позикових 
коштів. 

17. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року інші оборотні активи Компанії були представлені 
податковим кредитом з ПДВ, який на ці звітні дати не був підтверджений податковими накладними 
постачальників, в сумі 1 055 тис. грн. (31 рудня 2019: 418 тис. грн.) та ПДВ до відшкодування у сумі 
10 134 тис. грн. (31 грудня 2019: 7 198 тис. грн.). 

18. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2020 року статуний капітал Товариства становить 275 534 тисяч гривень (31 грудня 
2019: 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 2020 р. 31 грудня 2019 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% 

Разом 275 534 100.00% 275 534 100.00% 



 

45 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                                                    

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (у тисячах гривень)                                       

19. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ 
 
У складі додаткового капіталу обліковується капітал, що виник за рахунок курсових різниць на дату 
реєстрації внеску в капітал і дати його фактичного внесення.  
 
 
20. РУХ НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ (НЕПОКРИТОГО ЗБИТКУ) 
 
Станом на 01.01.2020 року у балансі компанії відображено непокритий збиток у сумі 440 062 тис. грн. 
(01.01.2019: 433 478 тис. грн.). Чистий збиток за 2020 рік склав 200 704 тис. грн. (2019: 23 752 тис. грн.). 
Сума списання дооцінки основних засобів на Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у частині 
амортизації, нарахованої на дооцінені об’єкти основних засобів, у 2020 році становила 58 522 тис. грн. 
(2019: 17 168 тис. грн.). Сума вибуття дооцінки основних засобів на Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)  у 2020 році становила 3 499 тис. грн. (2019: нуль тис. грн.). Таким чином, на кінець 
2020 року за даними компанії нерозподілений збиток склав 578 745 тис грн. (на кінець 2019 року: 
440 062 тис. грн.) 
 
 
21. 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 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

642 584 278 884 

Інші довгострокові зобов’язання 1 754 212 763 

Інші поточні зобов’язання 138 937 26 560 

Разом 783 275 518 207 

 
У таблиці нижче наведено зміни у позиках, отриманих Товариством від компаній Групи, що відображені 
у рядках: поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями та інші поточні 

зобов’язання: 
 

 
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

На 1 січня  517 927    588 049 

Залучення позик  93 058    27 323 

Погашення позик  -    - 

Витрати/ (доходи) від неопераційних курсових різниць  170 536    (97 445) 

Разом  781 521    517 927 

 
Сума нарахованих відсотків за позиками за 2020 та 2019 роки становила 1 612 тис. грн. та 780 тис. грн. 
відповідно та була включена до фінансових витрат Компанії. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року компанія обліковує у складі рядка 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 642 584 тис. грн., що є еквівалентом 18.5 млн. 
євро. (31 грудня 2019: 491 367 тис. грн. (18.5 млн. євро), що було відображено у складі рядків: поточна 
кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями у сумі 278 884 тис. грн. та інші 
довгострокові зобов’язання у сумі 212 483 тис. грн.). 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%. Якщо EURIBOR фіксується з від'ємною 
ставкою, то для цілей цього кредитного договору EURIBOR застосовується з нулем. 
 
Погашення позики № 18-03/2010 від 09.03.2010 р. в сумі 18,5 млн. євро згідно з Договором має відбутися 
31 грудня 2021 року. 
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21. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, 
ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року компанія обліковує у складі рядка 1690 «Інші поточні зобов’язання» 
заборгованість перед Yazaki Europe Limited за наступними договорами позики: 
 
- № 19-001 від 16.09.2019 р. в сумі  34 740 тис. грн., що є еквівалентом 1 млн. євро (2019: 26 560 тис. 
грн., що є еквівалентом 1 млн. євро). Погашення кредиту в сумі 1 млн. євро згідно із Змінами № 05 до 
Договору має відбутися 31.12.2021 р. 
 
- № 20-001 від 22.06.2020 р. в сумі 69 457 тис. грн. (2019: нуль грн.), що є еквівалентом 2 млн. євро 
(2019: нуль євро) Погашення кредиту в сумі 2 млн. євро згідно із Змінами № 03 до Договору має 
відбутися 31.12.2021 р. 
 
- № 20-002 від 14.09.2020 р. в сумі 34 740 тис. грн., що є еквівалентом 1 млн. євро (2019: нуль євро). 
Погашення кредиту в сумі 2 млн. євро згідно із Змінами № 05 до Договору має відбутися 31.12.2021 р.  
 
Згідно із умовами вищезазначених договорів 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%. Якщо EURIBOR фіксується з від'ємною ставкою, то для цілей цього 
кредитного договору EURIBOR застосовується з нулем. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року заборгованість за відсотками за вищезгаданими позиками відображено 
в складі рядка «Поточні забезпечення» в сумі 1 141 тис. грн. (31 грудня 2019: 1 000 тис. грн.). 
 
Станом на 31 грудня 2020 року в рядку «Інші довгострокові зобов’язання» відображено зобов’язання з 
лізингу легкових автомобілів в сумі 1 754 тис. грн. (31 грудня 2019: 280 тис. грн., та 212 483 тис. грн. – 
довгострокова заборгованість перед Yazaki Europe Limited за договором позики № 18-03/2010 від 
09.03.2010 р.). 
 
 
22.  ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 
 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги була 
представлена наступним чином: 
 

 
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Розрахунки за товари, роботи, послуги: 
  

з пов'язаними сторонами 52 404 125 642 

з третіми сторонами 166 944 51 181 

Разом 219 348 176 823 

 
У 2020 році Компанія змінила модель закупівель та почала співпрацювати із третіми сторонами. У 2019 
році більшість постачальників Компанії були пов’язаними сторонами. У 2020 році 24 % поточної 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги складала заборгованість перед пов’язаними 
сторонами (2019: 71 %).  
 
 
23. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 
Станом на 31 грудня поточні забезпечення були представлені наступним чином: 
 

 
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Забезпечення на виплату роялті  13 228    3 560 

Забезпечення витрат на транспортування   10 963    1 800 

Забезпечення на оплату відпусток працівникам   6 108    6 938 

Інші забезпечення 6 475 7 223 

Разом 36 774 19 521 
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23. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (продовження) 
 
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. 
 
Рух поточних забезпечень у 2020 та 2019 роках було представлено наступним: 
 

 2020 2019 

Забезпечення на виплату роялті   

Резерв на початок року  3 560     46 881    

Використано (24 087)    (98 619)    

Нараховано  33 755     55 298    

Резерв на кінець року  13 228     3 560    

   

   

 2020 2019 

Забезпечення витрат на транспортування    

Резерв на початок року  1 800    3 247 

Використано (51 335)    (28 181) 

Нараховано  60 498    26 734 

Резерв на кінець року  10 963    1 800    

 
 

  

 
 

 
2020 

 
2019 

Забезпечення на оплату відпусток працівникам    

Резерв на початок року  6 938    25 974 

Використано (16 053)    (29 636) 

Нараховано  15 223    10 600 

Резерв на кінець року  6 108    6 938    

   

   

 2020 2019 

Інші забезпечення   

Резерв на початок року  7 223    38 903 

Використано (126 145)    (207 608) 

Нараховано  125 397    175 928 

Резерв на кінець року  6 475    7 223    
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24. 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 18. 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 2020 та 2019 років. 
 
Залишки по операціях з пов'язаними сторонами  станом на 31 грудня 2020 року є наступними: 
 

  
 

Дебіторська 
заборгованість 

(р. 1125, 1155) 

Кредиторська 
заборгованість 

(р. 1615) 

Доходи 
(р. 2000, 

2120) 

Закупівлі 
товарів і послуг 

Yazaki Europe Ltd - Coventry (GB)  78 034     -     596 293     -    

Yazaki Europe Limited (DE)  9 679     7 529     2 971     2 659    

Yazaki Europe LTD – Belgium Office 
(BE) 

 -     16 420     208     99 136    

Yazaki Wiring Technologies Czech s. 
(CZ) 

 -     4     -     33    

UAB Yazaki Wiring Technologies  
Lithuania (LT) 

 79     -     860     1 311    

Yazaki Component Technology SRL 
(RO) 

 80     -     215     -    

Yazaki Wiring Technologies Slovakia 
S.R.O. (SK) 

 181     4 563     1 056     43 139    

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve 
Ticaret A.S. (TR) 

 14     -     22     34    

YAZAKI Otom.Yan.San.Bursa 
Serbest Bolge Subesi (TR) 

 -     -     181     83    

Yazaki Morocco S.A (MA)  445     19     2 991     77    

Yazaki Saltano de Ovar Productos 
Electricos, Lda. (PT) 

 331     10 393     2 452     50 688    

Yazaki Romania Srl. (RO)  800     5 014     4 255     2 130    

Yazaki Bulgaria EOOD (BG)  1     51     448     303    

Yazaki Tunisia S.A.R.L (TN)  85     14     529     31    

Yazaki KENITRA S.A. (MA)  2     3     9     1 183    

Yazaki Automotive Products Poland 
Sp. z.o.o. (PL) 

 3     5     51     92    

Yazaki Automotive Products Tunisia 
(TN) 

 407     12     716     -    

Yazaki Volga LLC (RU)  -     -     202     115    

Yazaki Moroccco Meknes SA (MA)  103     -     200     3    

Yazaki Srbija D.O.O. SABAC (RS)  5     19     4 836     244    

Yazaki Corporation (JP)  -     73     -     568    

Yazaki India Private Limited (IN)  -     -     -     -    

Yazaki Systems Technologies GmbH 
(DE) 

 74 886     8 285     527 568     3 145    

Yazaki Europe Limited Component 
Business Unit -Branch Office Zagreb 

 -     -     10     -    

Yazaki Wiring Technologies Turkey  -     -     118     56    

Yazaki Romania S.R.L. - Braila  -    -     -     12 251    

Разом 165 135 52 404 1 146 191 217 281 
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24. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження) 
 
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 
(GB) 

38 258 - 693 658 - 

Yazaki Europe Limited (DE) 398 6 948 887 346 4 889 

Yazaki Europe LTD – Belgium 
Office (BE) 

12 28 394 857 150 712 

Yazaki Wiring Technologies 
Czech s. (CZ) 

- - - 32 

UAB Yazaki Wiring Technologies  
Lithuania (LT) 

374 5 372 5 

Yazaki Component Technology 
SRL (RO) 

242 316 1 687 324 

Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia S.R.O. (SK) 

238 30 269 667 41 089 

Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve 
Ticaret A.S. (TR) 

- 86 138 5 

YAZAKI Otom.Yan.San.Bursa 
Serbest Bolge Subesi (TR) 

20 - 20 - 

Yazaki Morocco S.A (MA) 12 722 - 12 871 - 

Yazaki Saltano de Ovar Productos 
Electricos, Lda. (PT) 

302 17 064 533 60 628 

Yazaki Romania Srl. (RO) 3 721 33 598 571 40 787 

Yazaki Bulgaria EOOD (BG) 87 8 209 1 089 8 407 

Yazaki Tunisia S.A.R.L (TN) 6 374 14 8 277 2 

Yazaki KENITRA S.A. (MA) 128 372 146 352 

Yazaki Automotive Products 
Poland Sp. z.o.o. (PL) 

293 11 293 979 

Yazaki Automotive Products 
Tunisia (TN) 

6 459 - 21 025 - 

Yazaki Volga LLC (RU) - - 1 148 1 723 

Yazaki Moroccco Meknes SA 
(MA) 

32 - 30 - 

Yazaki Srbija D.O.O. SABAC (RS) - - 29 737 28 

Yazaki Corporation (JP) - 356 - 938 

Yazaki India Private Limited (IN) - - 5 - 

Yazaki Systems Technologies 
GmbH (DE) 

29 209 - 58 636 - 

Разом 98 869 125 642 1 719 106 310 900 

 
Статті доходів та витрат по операціях з пов'язаними сторонами є наступними: 
 

 2020 рік 2019 рік 

Загальний обсяг доходів (р. 2000, 2120): 1 146 191 1 719 106 

Реалізація товарів та послуг 1 119 536 1 630 470 

Дохід від плати за послуги 18 950 44 730 

Реалізація необоротних матеріальних активів 7 705 43 906 

Загальний обсяг закупівель товарів і послуг 217 281 310 900 

Закупівля товарів та послуг 177 299 225 955 

Витрати на плату за послуги 11 572 13 083 

Закупівля необоротних матеріальних активів 28 410 71 862 

Дебіторська заборгованість станом на 31 грудня  
(р. 1125, 1155) 

165 135 98 869 

Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 
(р. 1615) 

52 404 125 642 
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24. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження) 
 
Провідний управлінський персонал протягом 2020 року складався із трьох осіб (2019: 3  особи). У 2020 
році компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, 
становила 2 529  тис. грн.  (2019:  2 139  тис. грн.). 
 

 
25. 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: 
 

 2020 рік 2019 рік 

Дохід вiд реалізації готової продукції 1 119 037 1 628 699    

Дохід від надання послуг 19 310        52 749    

Дохід від надання послуг компаніям групи 3 256 2 216 

Інші доходи 5 059                  3 607    

Разом 1 146 662 1 687 271 

 
У 2020 році 99% всього чистого доходу від реалізації становив дохід від реалізації пов’язаним сторонам 
(2019: 99%).  
 
 
26. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

Структура собівартості продажу товарів, робіт та послуг Компанії: 
 

 
2020 рік 2019 рік 

Матеріальні витрати  614 593     1 118 732    

Витрати на оплату праці  181 401     243 363    

Амортизація  116 001     78 280    

Відрядження та інші додаткові витрати    36 454     23 566    

Витрати на роялті  33 412     48 711    

Загальновиробничі витрати   14 948     11 587    

Ремонт виробничого обладнання   11 845     13 796    

Витрати на субпідрядні організації  1 121     92 597    

Інші  1 159     1 875    

Разом  1 010 934     1 632 507    

 
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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27.  ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 
 
Структура інших операційних доходів Компанії:  
 

 
2020 рік 2019 рік 

Прибуток від реалізації основних засобів 2 537 8 387 

Прибуток від операційних курсових різниць - 12 447 

Дохід від продажу відходів - 6 232 

Інші 3 454 4 254 

Разом 5 991 31 320 

 
Чистий збиток від операційних курсових різниць за 2020 рік становив 21 261 тис. грн.                                       
(2019: чистий прибуток 12 447 тис. грн.). 
 
 
28.  АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ  

Структура адміністративних витрат Компанії: 
 

 
2020 рік 2019 рік 

Витрати на оплату праці  51 124     53 667    

Амортизація 24 690  22 847    

Витрати на професійні послуги 4 249  2 293    

Відрядження та інші додаткові витрати 3 617  9 297    

Витрати на ремонт 2 648  1 747    

Послуги інформаційно-програмного забезпечення 2 331  4 523    

Витрати на електроенергію 1 298  2 280    

Витрати на прибирання 766  1 234    

Послуги сторонніх організацій 14  797    

Інші 4 195  5 647    

Разом 94 932 104 332 

 
 
29.  ВИТРАТИ НА ЗБУТ 
 
Структура витрат на збут Компанії: 
 

 
2020 рік 2019 рік 

Транспортування готової продукції  24 666 15 209 

Витрати на оплату праці  3 565 3 074 

Витрати на пакувальні матеріали 1 254 2 794 

Амортизація  10 12 

Послуги сторонніх організацій  - 168 

Інші 150 79 

Разом 29 645 21 336 
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30. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ  
 
Структура інших операційних витрат Компанії: 
 

 
2020 рік 2019 рік 

Збиток від операційних курсових різниць 21 261 - 

Послуги технічної підтримки 12 379 17 696 

Уцінка основних засобів 4 770 13 928 

Захисний одяг 1 427 1 550 

Банківські витрати 1 213 1 635 

Інші 26 272 

Разом 41 076 35 081 

 
 
31.  ІНШІ ДОХОДИ 
 
Структура інших доходів Компанії: 
 

 
2020 рік 2019 рік 

Прибуток від неопераційних курсових різниць - 97 446 

Інші - - 

Разом - 97 446 

 
 
32.  ІНШІ ВИТРАТИ 
 
Структура інших витрат Компанії: 
 

 
2020 рік 2019 рік 

Збиток від неопераційних курсових різниць 173 561 -  

Витрати від припинення проекту «Volkswagen» - 46 940 

Разом 173 561 46 940 

 
 
33.  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  
 
Компоненти витрат по податку на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток складається з таких компонентів: 
  

 2020 рік 2019 рік 

Поточні витрати з податку на прибуток                        -                             -      

Відстрочений податок                     (1 693)                        (366)    

Разом витрат з податку на прибуток:                     (1 693)                        (366)    

 
В Україні законодавчо встановлена ставка податку на прибуток за 2020 та 2019 р. –18%. За саме такими 
ставками були розраховані тимчасові різниці, за якими було нараховані відстрочені податкові зобов’язання 
станом на 31 грудня 2020 року.  
 
Звіряння податкових витрат (за прибутком або збитком, помноженим на відповідну ставку 
оподаткування) 
 
Звірка очікуваного і фактичного податку на прибуток представлене нижче: 
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33. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (продовження) 
 
 2020 рік 2019 рік 

Чистий збиток за звітний період (200 704)    (23 752)    

Теоретична сума податкового зобов’язання/(кредиту) з 
податку на прибуток (за ставкою податку 18%)  

- - 

Податковий ефект статей, які не віднімаються для цілей 
оподаткування або не включаються в суму оподаткування 

(1 693) (366) 

 Витрати з податку на прибуток за рік                     (1 693)                        (366)    

 
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 2020 року: 
 

  
1 січня  
2020 р. 

Кредитовано/ 
(віднесено)  

на  прибуток  
або збиток 

Віднесено 
на капітал 

31 грудня  
2020 р. 

Відстрочені податкові активи:     

Резерви -              2 994    -  2 994    

Амортизація         7 362    (4 593)    -  2 769    

Товарно-матеріальні запаси            631    (93)    -  538    

Відстрочені податкові 
зобов'язання: 

    

Переоцінка основних засобів      (26 286)    -      11 161         (15 125)    

Чистий відстрочений податковий 
актив/зобов'язання 

     (18 293)    (1 693)     11 161   (8 825)    

 
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)    

 
 
34. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Контрольовані операції 
 
Компанія здійснює істотні контрольовані операції, які регулюються правилами трансфертного 
ціноутворення (далі – «ТЦО»). Такі операції у 2020 році включають надання послуг з питань 
господарської діяльності, купівлю, продаж сировини, матеріалів та готової продукції.   
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34. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження) 
 
Зазначені операції проводяться з пов'язаними особами (Примітка 24). 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. 
 
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 2020 та 2019 років Компанія не мала 
суттєвих претензій, висунутих до неї, та не розкритих у фінансовій звітності (Примітка 38). 
 
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. 
 
 
35. 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.  
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35. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
 
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. 
 
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. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні 
істотно залежать від ефективності економічних заходів і реформ 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. 
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35. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
 
c. Ризик концентрації 
 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2020 року в сумі                           
150 607 тис. грн., або 100% від загальної суми заборгованості за товари, роботи, послуги включала 
заборгованість пов’язаних сторін (на 31 рудня 2019: 88 231 тис. грн. або 100% заборгованості). 
 
Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 20 291 тис. грн., або 100% від 
загальної суми грошових коштів та їх еквівалентів Компанії, розміщені в АТ «Креді Агріколь Банк» (на 
31 грудня 2019: 11 867 тис. грн. або 100% грошових коштів). 
 
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31 грудня 2020 
року в сумі 642 584 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 2019: 278 884 тис. грн. або 100% заборгованості). 
 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  станом на 31 грудня 2020 року в сумі 
52 404 тис. грн., або 24% від загальної суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
включала заборгованість перед пов’язаними сторонами (на 31 грудня 2019: 125 642 тис. грн. або 71% 
заборгованості). 
 
Інші поточні зобов’язання  станом на 31 грудня 2020 року в сумі 138 937 тис. грн., або 100% від загальної 
суми інших поточних зобов’язань включала заборгованість за позиками, отриманими від пов’язаної 
сторони (на 31 грудня 2019: 26 560 тис. грн.). 
 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 1 119 536 тис. грн. або 98% від загального чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Компанії отримано від операцій з реалізації готової продукції  
(товарів, робіт, послуг) пов’язаним сторонам (2019: 1 673 053 тис. грн., або 99% 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. 
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35. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
 
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.  
 
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 31.12.2020 31.12.2019 

Долар США 28.27 23.69 

Євро 34.74 26.42 

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

у тисячах  євро 2020 рік 2019 рік 

Монетарні активи, номіновані в валюті контракту: 4 618 3 876 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4 397 3 745 

Грошові кошти  221    131 

Монетарні зобов'язання, номіновані в валюті контракту: (28 679)    (26 063) 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

(18 500)    (10 500) 

Інші довгострокові зобов’язання  -    (8 000) 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (6 179)    (6 563) 

Інші поточні зобов’язання (4 000)    (1 000) 

Загальна балансова вартість (24 061)    (22 187) 

 
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. 
 

 2020 рік 2019 рік 

 

Вплив на 
прибуток чи 

збиток 
Вплив на 

капітал 

Вплив на 
прибуток чи 

збиток 
Вплив на 

капітал 

Зміцнення євро на 25% (у 2019 році 
– на 25%) 

 208 970     208 970    146 556 146 556 

Послаблення євро на 25% (у 2019 
році – на 25%) 

(208 970)    (208 970)    (146 556) (146 556) 

 
Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань і закупівель, які частково номіновані 
в іноземній валюті. 
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35. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
 
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. 
 
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 2020 року за строками погашення: 
 

 
До запитання та 

до 6 місяців 
1-2 років Всього 

Зобов’язання:     

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями 

642 584 - 642 584 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

219 348 - 219 348 

Інші довгострокові зобов'язання - 1 754 1 754 

Інші поточні зобов’язання 138 937 - 138 937 

Всього майбутніх платежів 1 000 869 1 754 1 002 623 

 
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    

 
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: 
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35. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 
 

 2020 рік 2019 рік 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  151 049 88 813 

Грошові кошти та їх еквіваленти 20 291 11 867 

Інша поточна дебіторська заборгованість 22 987 10 734 

Загальна сума кредитного ризику балансових фінансових 
інструментів 

194 327 111 414 

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

Найменування банку Валюта 
Кредитний 

рейтинг 
31 грудня 2020 31 грудня 2019 

АТ «Креді Агріколь Банк» 
UAH AAA 12 626 8 387 

EUR AAA 7 665 3 480 

Разом грошові кошти та їх 
еквіваленти 

  20 291 11 867 

 
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. 
 
 
36. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі 
зобов'язання в ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки, за винятком випадків 
примусового продажу або ліквідації фінансового інструменту. Найкращим підтвердженням 
справедливої вартості є котирування фінансового інструменту на активному ринку. 
 
Компанія розраховувала оцінену справедливу вартість фінансових інструментів виходячи з наявної 
ринкової інформації, якщо така існує, з використанням відповідних методик оцінки. Проте для 
інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оцінної справедливої вартості потрібні 
суб'єктивні судження. В Україні все ще спостерігаються деякі явища, властиві ринку, що розвивається, 
а економічні умови продовжують обмежувати рівень активності на фінансових ринках. Ринкові 
котирування можуть бути застарілими або відбивати операції продажу за вимушено низькою ціною, не 
являючись, таким чином, справедливою вартістю фінансових інструментів.  
 
При визначенні ринкової вартості фінансових інструментів керівництво використовувало усю наявну 
ринкову інформацію. 
 
Фінансові активи, враховані за амортизованою вартістю 
 
Справедливою вартістю інструментів з плаваючою процентною ставкою, як правило, являється їх 
балансова вартість. Розрахункова справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною 
ставкою заснована на розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, 
дисконтованих на поточні процентні ставки по нових інструментах, що характеризуються подібним 
кредитним ризиком і строком до погашення, що залишився. Використані ставки дисконтування залежать 
від кредитного ризику контрагента.  
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36. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (продовження) 
 
Справедлива вартість інвестицій, що утримуються до погашення, визначалася на підставі ринкових цін 
пропозиції. 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.  
 
Зобов'язання, враховані за амортизованою вартістю 
 
Справедлива вартість позикових коштів заснована на ринкових котируваннях. Справедлива вартість 
інших зобов'язань була визначена з використанням методик оцінки. Розрахункова справедлива вартість 
інструментів з фіксованою процентною ставкою і фіксованим терміном погашення заснована на 
розрахункових майбутніх грошових потоках, які мають бути отримані, дисконтованих на поточні 
процентні ставки по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним ризиком і строком 
до погашення, що залишився. Справедлива вартість зобов'язань, що погашаються на вимогу або після 
закінчення періоду повідомлення ("зобов'язання до запитання"), оцінюється як сума кредиторської 
заборгованості, що погашається на вимогу, дисконтована з дня, коли могла поступити перша вимога 
виплатити таку суму. Балансова вартість кредиторської заборгованості з основної діяльності та іншої 
кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.  
 
 
37. 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. 
 
 
38. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
Судовий позов 

 
У березні 2020 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДФС (далі - "ДФС") по 
результатам планової виїзної перевірки за період Жовтень 2016 – Вересень 2019  було  складено акт 
перевірки Товариства. 
 
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. 
 
На дату затвердження звіту скарга знаходиться на розгляді Адміністративного суду. Компанія не очікує 
у майбутньому суттєвих сплат за такими штрафами. 
 
Припинення проекту 
 
У 2020 р. вищим керівництвом Yazaki Corporation та Yazaki Europe Limited було прийнято рішення 
припинити співпрацю з автовиробником Jaguar Land Rover (JLR) виходячи з комерційних міркувань. 
 
ТОВ «Ядзакі Україна» виробляло у 2020 р. і продовжує виробляти у 2021 р. продукцію для цього 
замовника у рамках проекту JLR X590. Станом на 31 Грудня 2020 р. умови та строки закінчення проекту 
були невизначені. 
 
На період складання і затвердження фінансової звітності орієнтовний строк закінчення проекту 
запланований на серпень 2021 р. За попередніми оцінками керівництва потенційні витрати від списання 
надлишкового обладнання та сировини за цим проектом можуть складати суму від 34 740 тис. грн. до 
69 479 тис. грн. (від 1 млн. євро до 2 млн. євро). 
 
Згідно правил трансфертного ціноутворення та внутрішніх політик групи Ядзакі ці витрати компанії 
мають бути компенсовані компанією Yazaki Europe, адже ними було прийняте комерційне рішення щодо 
припинення виробництва за проектом, а Товариство виступає лише контрактним виробником. 
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3E. noAli nlcnF 3BITHOIAATH (npoaoBxeHHq)

BiAnoBiAHo, 3 rpaBHc 2021 p. 6yna s6inuuJeHa rpaHcQeprHa LliHa Ha nocnyrfi a aupo6Huqraa B paM€x
npoeKry JLR X590 Ha nepioA TpaBeHb-cepneHb 2021 p. f aKnM,{r4HoM, KoMnaHi, BBaxao, u.lo Br4rparu BtA
cnxcaHHg xagrur.uxoaoro o6naiqHaHHr ra cupoBuH14 3a quM npoeKToM 6y4yrs ai4Luxo4oaaHi y Mai6yrHboMy,
a orxe, qe He BnnHHe Ha pe3ynbrar po6oru Toaapucraa.

39. 3ATBEPAXEHHfl OIHAHCOBOI3B|THOCT|

,[ana $iHaxcoaa 3BirHicrb KoMnaHii 3a piK, u.lo 3aKiH,{4Bca 31 rpyAHf, 2020 goKy,6yna sarBepAxeHa Ao
Br4nycry KepiBHr,rqrBoM 24 ,repBHe 2021 poKy

pefio p
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TOBAP]4CTBO 3 OEMEXEHOIO BlAnOBlAAnbHlCTlO "SA3ari Yxpaiha"
Koa eAPnOY - 32269989

3air npo ynpaBniHHs

1. OPrAHl3Aqll,|HA CTPyKTyPA TA On14c AlflnbHoCTl TOBAPI4CTBA

Toaapucrao a o6uexerop BiAnoBiAanbHicrlo (flA3aKi yKpaiHa> (Aani TOB (flA3aKi yKpaTHa), <KoMnaxic>
a6o (To8apucrBo>) sapeecrpoaare B eA[HoMy AepxaBHoMy peecrpi rcpu4u,ixux oci6, +i3r,iqHxx oci6-
niAnpreMqiB ra rpoMaAcbKrx QopMyBaHb 28.10.2002 3a HoMepoM 1 320 120 0000 000032.

TOB (flA3aKi yKpaiHaD e 4ovipxsoo (oMnaHilo MixHapoAHoi rpynra Yazaki Corporation, Fnoxic, nxa
npeAcraBneHa y 45 xpa-rHax cBiry ra Mae 143 Blapo6Hral{ux ra KoMepqiiHHx noKallii. Ha Aary pe€crpaqii
3acuosHuxaltu ToBaplcrBa 6ynu: xounanin (flA3aKi KopnopeiuJHD (<Yazaki Corporationr) Ta KoMnaHis
<FAsaKi loepon Iiuire4> ((Yazaki Europe Limited>), eKxM Hanexanu 100% craryrHoro Kanirany
ToBapucrBa. Toaapucrao e (oMnaHieo 3 iHo3eMHuM xaniranou. Craxora ra 31 rpyAHe 2020 poKy craryrHui
xaniran ToBap}lcrBa ciaHosurb 275 534 ruca,{ rpt4BeHb icoopMoBaHlI 3a paxyHoK BffiaAy KoMnaHi-t (.EA3aKi

KopnopeiuJH) ra KoMnaHiI (flA3aKl lOepon fliuireA> y rpouroBif +opMi. nporeroM sBiTHoro nepioAy (flA3aKi
KopnopeiuJH), ffnoHi9, 3anHLxanacf, ocHoBHHM aKqioHepoM KoMnaHii.

KiHqeBtai 6eHeQiqiap KoMnaHii 3anuuJr.racc HesMiHt-[4[,r (a octoanoltiry, ,rneHu ciM'i FA3aKi).

OcHoBHxi an4 4irnsxocri: KoA KBEA 29.31 Brapo6nrqrBo eneKrpr,lqHoro ri eneKrpoHHoro ycrarKyBaHHr AnF
aBTorpaHcnoprHxx 3aco6aB.

KoMnaHil Bvpo6nee ieoruogaHi Aportl ra xaOeni 4nn neTxoBr4x ra BaHTaxHlrx aBToMo6ifliB AnF Ta(r4x
aBroKoHqepHiB sx BMW (HiMeq,ruHa) ra JRL (Cnonyvene Koponiacrao). Yca npo4yxqie koMnaHii
eKcnopryerbce y KpaiH14 eBponlr. KoMnaHie po3noqana Bupo6H[LlrBo y 2003 p.

flporeroM 38irHoro nepioAy cepeAHe xinbKicrb npaqiBHuKiB, ulo npaqoBan!,t y KoMnaHii, craHoBxfla
1 030 oco6r, (2019: 1 309 oci6).

ynpaBniHHs nepcoHanoM, npoqec[ 3aKyfliBfli, npoAaxy, 3aMoBneHHe ra np[3Har{eHHe ayAraropiB
34ilicHrotorbca qacrKoBo qeHrpanisoeaHo xoirnaHiqMx Kopnopaqii Yazaki. tlK 3a3HaqeHo y cninbHii yroAi Bcix
xounarii ra yroAi (Hoy-xay), yKnaAeHiri Mix KoMnaHielo ra Kopnopaqierc Yazaki. KoMnaHis cnnar.{ye poenri.

Ui Bqrpar[ BKnoqaorbce Ao co6iaaprocri Br!po6reBol npoAyKqii.

KoMnaxic 6esnocepegxuo xe cniBnpaqloe 3 (iHLleB14MI no(ynqFMu. Poaanrox ra po3UJupeHHe 36yry npoAyKqii
npoBoAerb iHuri KoMnaHii Kopnopaqii Yazaki.

Kounaxis He Mana Ao,ripHix KoMnaHii a6o Qinii nporsroM ycboro neproAy 3 MoMeHry cBoro crBopeHHr.

KoMnaHig nocriiHo Aorpr4Myerbcs cyBopoi nonirrK!,r r(ocriTa BcraHoBrna Anr qboro (oHKperHi qini. AinoBui
ycnix KoMnaHii 3anexlrb BiA piBHf, 3aAoBoneHocri cnoxrBaeiB. nnaHylo,rt4 xoai npoqecu a6o rvro4r+iryrovr,r
ix, ronoBHe 3aBAaHHn KoMnaHii norera€ y 3a6e3neqeHHi B[coKoi eKocri npoAyKqii. [lorerqiixi pnsuxr,r

aHani3yroTbcfl Ha nocriiHif ra chcreMar[qHii ocHoBi (HanpxKnaA, Br4xopt4craHHe MeroAy FMEA,
AocniAxyrorbc, peanbHi npx,{nH14 BiAMoB ra 3acrocoByorbce e+eKrt4BHi KopuryBar]bHi ra npo+inarrrvxi
3axoA[). OAHielo 3 ronoBHr,,rx r.linei KoMnaHii € cBoeqacBa AocraBKa BtapooneHux roeapie xnierrau.

KoMnaHir 3aBx(Ax nparHe BAocr(oHar[Tr,r cBoo 3AarHicrb KoHKypyBarll a eryrpiLuniur ra 3oBHir.uHiMr

KoMnaHisMr,r. BenltKa yBara npxAng€rbcg HaBqaHHE npaqierlrxia ra 3aAoBoneHHrc ix norpeo Bci piLueHHe.

npuiHFri KoMnaHielo. cnpgMoBaHi Ha niAB14qeHHn il KoHKypeHTocn poMoxHocri. l-lini BKnoqalorb 36epexeHHg
no3fiqii nocraqanbH[ka, AocsTHeHHs ocHoBHr.rx noKa3HxxiB e$eKruBHocri. aKTrBHy yqacrb y reHAepax Ha

HoBi npoeKrri.

KoMnaHic Hece noBHy coqianuuy BiAnoBiAanbHicrb, A6alo,ru npo 6e3neKy cBoix npaqianrxie ra cycninbcrBa B

LlinoMy, 3anpoBa.qxye 3axoAr.r, qo noM'er{ruylorb pr43r4r{x ra HecnpuFTnuB[ri Bnn!4B Ha HaBKonr[uHe

1

3a piK, ulo 3aKiHtll4Bca 31 rpyAHe 2020 po[y



cepeAoBr4u.le. l-.la Ai'i 3AiicH)oroTbcg Ha Bcix eranax: Ha noqaTKy KoxHoro npoefiy, nporrroM r,loro peani3aLlii,
Ha eTani BHroroBneHHF ra ocrarovHo-r peani3aqii npoAytqi'i.

KoMnaxiq crBoprce 6e3neqHiTa 3AopoBi po6oqi MicLlc, nparHe 3an06irarx Heu.lacHMM Bt4naAKaM Ta xBopo6aM,
3aoxot{ye 3AopoBHi cnoci6 xrrrs ra 36epexeHHF Aosxinng. KoMnaHir BiAnoBiAae BciM .rr,rHHHM BrlMoTaM

rJ.loAo oxopoHx HaB(onuuHboro cepeAoBr4ula, 6esnexn, oxopoHt4 3AopoB's, MieHTiB Ta Kopnopaqji Yazaki.
KepiBHIaqrBo KoMnaHii Hece noBHy BiAnoBiAanbHicrb 3a BuKoHaHHn qux B14Mor.

TonoBH14M 3aBAaHHrM (oMnaHil e: AocsrHeHHe npoBiAHxx no3xqiri Bupo6HxKiB (a6enbHux AxrfriB Ane
aBToMooinbHol npoMxcnoBocri. noniruxa, opieHToBaHa Ha Llo Mery, 6yna BnpoBaAxeHa Ha Bcix piBHqx
KoMnaHi"r. l-.le niArBepAxyerbcs ceprrQiKaraMx: ISO 14001: 2015 ra IATF 16949: 2016.

lOpu4nvHa aApeca ToBaplrcrBa: yKpaiHa, 89424, 3aKapnarcbKa o6fl., Yxropo4cuxr,rri paioH, ceno MlHai,
Byn[qe TypqH Hqi, 6yquaoK7.

OQiqinHa cropiHKa B lHrepHeri - httos:i/www.vazaki-europe.com/uk/about-us/locations/ukraine
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2. PE3vIlbTATh fllf,IlbHOCT|: 38lT nPO OIHAHCOBI PE3vnbTATl4 3A PlK, IIO 3AK|Hq14BCfl
31 rPvAHf, 2020 (B Tr4C. rPH)

Crarrq Kog
pqAxa

3a 3airHxi
nepioA

3a
aHanorigHxf

nepioA
nonepeAHbor

o porry

I 2 3 4
9rcrui goxi4 BiA peani3aqii npoAyKrlii (roBapiB, po6ir,
nocnyr)

2000 1 146 662

Co6iaapricrs peani3oBaHoi npoAyxr.lii (roBapiB, po6ir,
nocnyr)

2050 (1 010 934) (1 632 s07)

BanoBni:
npr6yrox 2090 135 728 54 764

s6rrox 2 09s

lHUri onepaLliriH i AoxoAr4 2120 5 991 31 320

AAMiHicrparuBHi B[rpaTu 2130 (94 932) (104 332)

Brrparn Ha s6yr 2150 (29 645) (21 336)

lrLui onepaqirin i aurparr 2180 (41 076) (3s 081 )

OiHaxcosri pe3ynbrar BiA onepaqiiHoi 4innuxocri:
npx6yrox 2',t90

:6rrox z',t95 (23 e34) (74 665)

AoxiA BiA Y,{acri B Kanirani 2200

lHrui OiHaHcoBi AoxoAr4 2220 108 1 6?0

IHUJi AoxoA14 2240 97 446
Oixancoai aurparu 2250 (1 6241 (847]-

Brparn ai4 yvacri B Kanirani 2255

IHLUi Bxrparl 2270 (173 s61) (46 e4o)

OiHaHcoBxi pe3ynbrar Ao onoAarKyBaHHq:

npr6yrox 2290

36xrox 2295 (1se 01 1 ) (23 386)

Brrparr (AoxiA) 3 noAarKy xa npu6yrox 2300 (1 693) (366)

npxOfroK (36r4roK) BiA npInuHeHoI AienbHocri nicne
onoAaTKyBaHHc

230s

tfu crni QinarcoBhi pe3ynbrar:

npr6yrox 2350

36HTox 2355 (200 704) (23 7521

3. ntKBtAHtCTb TA 3O5OB'f,3AHHf,

Llficriafi[Blt niAnpueMcrBa cmanu -221 624ruc. rpH. craHoM Ha31fpyAts2020 p. C32 081 rtac. rpH. craHoM
Ha 31 TpyAHf, 2019 p.)

3

1 687 271



4. EKOnOnqHt ACnEKTI4 TA OXOPOHA nPALlt

B KoMnaHii BnpoBaAxeHa BiAnoBiAHa noniTlrKa, nKoo Br43HaqeHi HacrynHi Llini Ta npaBuna:

HauJa noniTuKa noncrae y crBopeHHi HanexHlx 6e3neqH[x ra 3AopoBxx yMoB npaqi, y nparHeHHi 3ano6inx
Br4po6H[qoMy rpaBMarr3My ra npo$eciiHr4M 3axBopr,oBaHHsM, cnplrcrx paqioHanbHoMy Br4Kopr4craHHD

npupoAHr4x pecypciB, 3 MeTop 36epexeHHi ra 3axlcry HasxonluJHboro cepeAoBxqa. ,qoTpDMaHHe tli€i
flonirfixr,r e BiAnoBiAanbHicro KoxHoro npaqiBHt4(a, niApnAHxKa ra BiABiAyBaqa. Mu 6ygeuo:

- BxKopxcroByBarx nprHr.lun[ 6isxec-nnaryaaxxr AnB BcraHoBfleHHg Ta niATprrMKr,r qinei r 3aBAaHb
ClcTeMu ynpaBniHHs EKonorieD, 34opoe'nu ra Ee3neKoo, a raKox iHTerpyBaru ii npuHr.lxnu y HauJy

4innuxicru.

- BuxoHyaaru yci ropr4Ar,r,{Hi Br4Morl,l, t4o 3acTocoBy roTbcn , BiAnoBiAaTx Ta nepeBl4u]yBarH BHMoru i

ovixyaanxr 3aMoBH14Ka ra Kopnopaqii YAZAKI uloAo Aorp14MaHHF (oHTponlo HaA puauxauu s 6eanexr
Ta 3MeHUJeHHT Bnfl[By Ha HaBKOnr[UHe CepeAoBr,rqe.

nocririHo BAocKoHanloBaru HauJy pe3ynbrar[BHicrb unnxoM nponaryBaHHq 3AopoBoro cnoco6y
xr4TTs ra noBarll Ao HaBKonuurHboro cepeAoBxqa, gacrocoByBarx eKoHoMiqHo eQefi[BHi MeroAl,l,
c(iAo3Bonsrb ycyHfrt4, MiHiMi3yBart,l a6o noM'9xLUr.rrr,r Bnrt4B Ha HaBKonuL!He cepeAoB14qe ra pu3!tKr4

Ane 3AopoB'e i 6e3neK[.

Oxopounru HaBKorr4uJHe cepeAoB!4qe, gano6iraru foro 3a6pyAHeHHlo, paqioHanbHo
B!4Kopr,rcroByBarr npupoAHi pecypcll, 3MeHUJyBarx frBopeHHe BiAxoAiB, 36epirarx 6iopi3HoMaHirre
Ta HauaaMI AiFMt4 Bnn{saru Ha BnoBinbHeHHn x.niuaruqnux guix.

3a6esnevyearu Heo6xiAHy 06i3HaHicrb, HaBuqKH Ta 3HaHHF AnF Bul(oHaHHF qieT noniTxKl,l.

Cnpunrr xorcynsraqigM 3 npaqiBHxKaMu ra ix yvacri a ynpaenirHi CucreMoo Ekonorii, 3AopoB's ra
5e3neK!1.

3anyvaru KepiBHr,fl.lrBo Ao BiAnoBiAanbHocri sa eQerruaHe ynpaBniHHF Cr4cTeMolo EKonori-r,

3Aopoa's ra EesneKu.

Buxoxarxn qt'tx 3o6oB'n3aHb rapaHryo, ulo Haue ynpaBniHHg Ta AisnhHicrb He 6yAyrb HerarrsHo BnrtaBarr
Ha 3AopoB'e i6$neky npaLliBHr,,tKiB, niAprAHlKiB ra BtABiAyBa,liB, 36epirao,{r4 npl4 qboMy ocroari npuxqunu
paUioHanbHoro np{poAoKoprcryBaHHg.

Ha B[KoHaHH, r.liei nonirt4Kx B KoMnaHil crBopeHa BiAnoBiAHa cnyx6a EH&S (Environment Health & Safety),
FKa npoBoAr.rrb cBoro AitnbHicrb y BiAnoBiAHocri 3 cr4creMop ynpaBniHHf,, cKa cKna4aerbcs s na6opy
BrAnoBiAHrlx npoqeAyp, po6ovux ixcrpyxqii ra KoHrponbHux nnaHiB

,qaHa cxcreMa cepruQiKoBaHa y BiAnoBiAHocri Ao Br4Mor MixHapoAHux craHAapriB BS OHSAS 18001:2007
ra ISO 14001:2015.

4



s. coLllAIlbHl ACnEKTl,l TA KAAPOBA nOnITIKA

llonirrxa KoMnaHii 3a3Haqae HacryflHi tlini Ta npaBl4na'

KepyBaHHg nepcoHanoM 3AifcHoerbcr BiAnoBiAHo Ao (KoAe(cy noBeAiHKr4), npHiHeroro B TOB (flA3aKi
eapona> (YEL). BaxnlBuMr4 cxnaaoBuMrl ycnixy (oMnaHii e siAKpxricrb, nopsAHicrb, cnpaBeAnlBicrb i

npo3opicrb. B Mexax YEL BiAnoBiAanbHicrb 3a ynpaBniHHs nepcoBanoM nexlrb Ha araulorray xepianuqrai
KoMnaHii iHa AenapraMeHTax no po6ori 3 nepcoHanoM, rKi HaAaETb BHyrpiruHi nocnyru ra niATp[Mytorb
Kepiexuqrao KoMnaHit y po3s s3aHHi nocraBneHxx 3aBAaHb.

EienbHicrb TOB <fgsaxi eapona> nolxr4pperbcg Ha Bclo eBpony, rouy noniruxa 4enapraMeHry no po6ori 3

nepcoHanoM YEL crocyerscr IJJBHAUJe 3aranbHoeBponeicbKr4x npuxqunia ynpaBniHHn nepcoHanoM, aHix
AienbHocri y KoxHiri oKpeMiri KpaiHi. OAHak KoMnaHie noBaxa€ 6yAb-eKi HaqioHanbHi oco6nt4Bocri. XoAeH
npaqiBHttK a lvrexax YEL He craHe xeprBoro Arlc(pr4MiHaqii .{epe3 cBoro crarb, pacy, HaqioHanbHicrb. erHiqHe
noxoAxeHHf,, BiK, 06MexeHHr MoxnuBocreri,{u iHr.t.ti iHAuBiAyanuxi oco6nreocri.

YEL 4orpuuyersca ra{oi noniTtlKx npaqeBnaluryBaHHn, qka He nlure rapaHryBarrlMe cepeAHbocrpoxoBe
36inbuJeHHe npo4axia, ane ti AaBarlMe 3Mory pearyBaru Ha (oporKorepMiHoBi 3MiHr4 Ha puHtry. Opranisaqin
noBlrHHa rapaHryBarr npaqeBnauryBaHHe Ha virxo nepeA6aryaaH[f nepioA. niA6ip nepcoHany I (aApoBi
np,l3HaqeHHf, 34iicHtoorbcF BiAnoBiAHo Ao Bt4Mor KoMnaHii.

floniTuxa (FA3aKi eBpona) u.loAo sapo6irHoi nnar[ i oKnaAiB BpaxoBy€ TaKi acnefiu:

nocaAy;

- e$errranicrs po6orr! npaLliBHnKa;

- cxryaqio Ha pt4Hrq;

- ra ycniuxicrs AinnbHocri xoMnaHii.

niA.{ac Br3Ha,{eHxr piarn sapo6irnoi nnar[ ra oxnaAiB norpi6Ho eir(o BpaxoByBarra Bci B(a3aHl Kpurepii.
KoMnaHig 3aoxoqye BcraHoBneHHg 3MiHHoi,{acrKr.r 3apo6iTHo-r nnaTu, flKa 3arexarlMe BiA eoeKrxBHocri
npaqiBHuKa y Aocnrrexsi qitxo o6yMoBneHrax qinera.

KoMnaHis BcraHoBnloe BnacHi B14Morl1 AnF Kap'epHoro 3pocraHHq ra BpaxoBye npll qsouy oco6nuai sgi6Hocri
ti e$eKrtaBHicrb po6orx npaqiBHIxiB. An, qboro norpi6Ho npoBoAr'rrI cHcreMan4qHe oqiHnBaHHe nepcoHany.
,!ns BiA6opy nepcoHany cniA B[KopxcroByBarr4 TaKr MeroAr4. nK orfleA AocnrHeHb 3 6e3nocepeAHiM
KepiBHt4KoM, aHani3 noreHLliiHHx 3Ai6Hocreri, ygacrb y l]eHTpax ouinoeaxnn ra iHLr]i gaco6ra.

Kounatis nparte e$errueuo Buxopr,rcroByBarn nnaH 3acrynHuxjB, gKl4ri Ao3Boflqe He nr4uJe 3aAoBorbHlTr,t
norpe6r xounarii, BqacHo 3anoBHlooqx BaxaHTHi nocaa{ HariKpau.[4Mr,,t KaHAuAaTaM!t (,r/x), ane i
BpaxoByBarn nnaHr ra MoxnuBocri (ap'epHoro 3pocraHHg npaqiBHl4KiB. B qinoMy, (oMnaHig noBfiHHa
HaAaBarH nepeBary BHyrpiuJHiM (aHAr4AaraM Ha BaKaHTHy nocaay.

3anponoHoBaHi YEL HaB,ranbHi nporpaMu BBaxaprbcg (aniTanoBxraaeHHnla y mari6yriro eQeKrxBHicrb
po6orrl npaqiBHxKa. l-li nporpaMx no(nH(aHi 3aAoBonbHFrr4 He n[uJe saranuxi norpe6fi KoMnaHii. To6ro Mr.t

HaBqaeMo npaqiaruxia He nruJe Anc ToTo, 14o6 noxpaqrru HaBHXH Ha ltHiri TenepiluHii nocaAi, ane i
niAroryBarr ix Ao cffa.qHitunx o6os'csxie, nxi uoxyru nqrrfi Ha ixHi nne,ri a laai6yrrsouy. l-]orpe6a y
HaBqaHHi r,toxe 6yru noB't3aHa 3 nnaHyBaHHFM 3acrynHr,tKiB y (oMnaHii qh nnaHaMll oco6r,|croro po3Br4TKy.

AenapraMeHr no po6ori 3 nepcoHaroM noBfiHeH 6parr arruary yqacrb B o6nauiryaarri po6ovHx uicqs. Tyr
cni4 apaxosyaarr Bl4Moru Ao ririeHr,i npalli, eproHoMiKt4 poooqoro uicqn ra po6ovi npoqeAypl,t. Heai4'euHoro
qacruHolo floniruKt4 AenapraMeHry no po6ori 3 nepcoHanoM YEL e 6e3neKa npaqi. Kounauir YEL noBuHHa
AoKnacTu Bcix 3ycianb, u.lo6 3po6uTr po6o,ra Micqs cxorvtora 6egneqxiur,tNtr,t.

lloniruxa 4enapraMeHry no po6ori e nepcoxanoM YEL niArpuMyo (oHcrpyrcrt4BHy i asaoMoBxriAHy cniBnpall16
is npe4craeHuxauu rpyAoBoro KoneKTlBy. B ocHoei riHix crocynxie noBuHHinexar[ npxHqt,,lnl4 BiA(p[Tocri ti
AoBipu. AenapraMeHT no po6ori 3 nepcoHanoM Bl4xoHye ponb AoBipeHoi oco6r4, gKa ynoBHoBaxeHa
npeAcrasnFTH iHTepecu npaqiBH14KiB.

Y Kounanii oanpoea4xexi BiAnoBiAHi nonituxu no yHuxHeHHo xa6apruqraa ra KoHSniKry iHrepeciB. KoxeH
npaqiennx npoxoAl,,trb ai4nosigre HaBqaHHq ra Mae MoxnxBicrb noBiAoMr4Tr4 npo BxnaAK!4,gki BBaxaDTbcc
nopyLleHHtMx, ,lepes BiAnoBiAHlti cepBic Yazaki Europe lntegrity Hotline, ,Kt,li e qino4o6oeur,l ra axoniuxur.,r.

5



6. OqTHKA TA ynpABnrHHE pt43t4KAM],i

Kounaxis 3AiricBoe xoMnne(cHy cncreMy BHyrpiruHboro KoHrponrc ra ynpaanixxn pn3uxaMx. 3acHoBaHy Ha
cTpaTeriqHoMy Ta noToqHoMy nnaHyBaHHi. Kollanaxiq ct4cTeMaTlqHo Br,rFBnne r oLlrHDe pt4314Kt4, l4o BnnIBaorb
Ha AocFTHeHHF crparerigHHx ra onepaqifixr,rx qinei, oqiHKa pr43r4KiB raKox Moxe AoAarKoBo npoBoAr4Tt4cb y
BxnaAKax cfrrsBt4x 3MiH 30BHir.iJHboro cepe4oauqa a6o crparerii. Mene4xuexr npoin$opuoaanrir i po3yMre,
sK pr3r,1Kx BnnuBalorb Ha AocgrHeHHf, qinei Toaapucraa. yci piueHHr npfiiMarcTbca 3 ypaxyBaHHsM
icHyro,ir,rx i noreHLliliHr4x 3arpo3 i Moxn[Bocrei.

KoMnaHie npHAinse oco6nxBy yBary MoHiTopr,rBry i MiHiMr3aqr-r onepaqrrinux prsuxie - peani3ytorbcn nporpaMH
3i 3HlxeHHr onepaqitirrx Bffipar inaABnqeHHo e$eKrhBHocri aupo6xuvux npolleciB, pospo6neuo nnanu
ni(BiAallii aBapiiHt4x curyaqir. B o6nacri onepaqirinoi AiFnbHocri npioplrerH14M e ynpaBniHHe pI43uKaM14,

noB's3aH,lMt4 3 oxopoHoro npaqi, HaB(onruJHboro cepeAoBr,ru.la, ea6eaneqeHxn[,t 6e3nepe6iiHol AicnbHocri.

Ha KoMnaHiD 3AiicHlororb BnnxB 3oBHir.uHi pt,l3r4Kr.r, pr43r4r{ noAarKoBol clcreM14, KpeAurHr4li pu3ht(, pt13r4(

niKBiAHocri, puHxoB[i puoux (amnvxo 3 sanoTHr4M pr43r4KoM Ta pu3r4KoM npolleHTHo-t craBKu). y ql4x
nputtirxax HaAaerbcg iHQopMaqie aigrocno BnnrBy Ha Kounasip xoxHoro 3 Brulesa3HaqeHrx p[3x(iB, Llini
KoMnaHii, i] nonirr,lrry Ta npoLleAypt4 BiAHocHo BxMipy ra ynpaBniHHs qtaMx pr43r4KaMx.

,[nn axnxeHrr pusury nixei4rocri 3AiricHDerbca AlBepcHQiKaLlif, B po3pi3i (oHrpareHriB Ta onruMi3aqie yMoB

AoroBopiB y vacruni repuitrts onnarr, pealiayorbce nporpaM[ 3i 3Hr,rxeHH, onepaqiriHxx Bxrpar (e(i. B roMy
.rtacni, BeAyrb Ao niABxu.leHHr eSerrrarocri npoqeciB KoMnaHii). 3xuxesxs BnruBy qboro pr,!3HKy raKox
AOC9raOTbCfl r.lngXOM niATpr,rMr(H 3aAaHOrO piBHg a6COnOTHOI niKBiAHOCTi. y KOMnaHii 3anpOBaAXeHO
MexaHi3M nnaHyBaHHc ra ynpaBfliHHF pyxoM rpoluoBr4x Kori.niB. f,Kui Ao3Bonge oneparuBHo pearyBara4 Ha

3MiH 11 y 3oBH iurHboMy i BHfrpiuJHboMy cepeAoBtau.li.

TaK[M .]14HoM, Anr eoeKTxBHoro ynpaBniHHs px3t4KaMx KoMnaHis:

- perynspHo euqgnqe i oLliHro€ px3raKH, lJlo BnnuBanrb Ha AocsTHeHHe crpareri,{Hxx ra onepaqiixr,tx
Llinei.

- 3a6e3neqy6 npxiHFTTF pilueHb 3 ypaxyBaHHgM ix noreHLliiHxx pt43xKiB;

- ar6rpae onrxMarbHy crpareriD ynpaBniHHq p!,r3r4KaMx. nopiBHoro.lx cryniHb 3HxxeHHn p[3!aKy i

BapTicTb 3axOAiB U..loAo Ix ynpaBniHHe:

- 3AiricHoe peryflFpHr,,ti MoHiTopr4Hr eQeKrrBHocri 3axoAiB 3 ynpaBniHHg pr,t3uKaMx.

noniTx,{Hi Ta uaxpoexoxouirxi pnarxr

a. Px3xK reononiTr,{Horo cepeAoBrqa
yKpaIHa nepexuBae noniTu.lHiTa exonou iqr igrririnu, HacaMnepeA, noB'caaHi 3i cBlToBoto eKoHoMiqHot9 Kpr430to,
eKa cnpoBoKoBaHa naHAeMielo COVID-19, IJlo Bnnl,lHynh, i uoxyre npoAoBxyBaru BnnuBarr,t Ha,qiqnbHicrb
KoMnaHi-l B LlboMy cepeAoBut4i. Orxe, nepcneKTvrBr4 AnF MaioyrHbo1 eKoHoMi.{Hoi craoinbHocra B yKpaiHi
icrorHo 3anexarb BiA eQeKrlBHocri exoHoMi,tHux 3axoAiB i peQopM Ta npaBoBr,tM, HopMaryBHuM ra
noniT!,i.lHxM po3Br4TKoM, nxi sxaxo4rrucr no3a KoHTponeM KoMnaHii.

l-{n $ixarcoaa 3BirHicrb BiAo6paxae noro.{Hy or.liHrry KepiBHlqrBa MoxnuBoTo BnnuBy yKpaiHcbKoro 6i3Hec-
cepeAoBxlJla Ha Aif,nbHicrb KoMnaHii Ta li QiHaHcoBe craHoBr,rqe, xo,{a i Mai6frHi yMoB[ rocnoAappBaHHe
Moxyrb BiApi3Heruca BiA otliHKr4 KepiBHIqrBa.

b. Plr3xxx noaar[oBoro HaBaHTaxeHHg

B yxpaiHi ocHoBHr,lM AoKyMeHToM. ulo perynoe pi3Hi noAar(u. BcraHoBneHi eK LleHTpanbHxMu. TaK i

MicLleB[Mx opraHaMu Bnagu, € llo4arxoeri KoAeKc yKpaiHx. TaKi noAarKr4 BKnoqaDTb noAaroK Ha AoAaHy
Bapricrb, noAarox Ha npra6yrox, noAaroK 3 4oxo4ie Qisr,r,unx oci6 ra iHu.ri noAarKx. y(pa-rHcbKe noAarKoBe
3aKoHoAaBcrBo qacro Mae HeqirKi a6o cyMHiBHi noroxeHHg. Kpiru roro, y noAaTKoBe 3aKoHoAaBcrBo y{palHu
nocriiHo BHocsrbcf, nonpaBKr4 Ta 3MiH!4. gxi uoxfru npuBecrlr f,( Ao cnp[rrnlBoro cepeAoBxu.la. Tax i Ao
HerunoBux cxragtloulie 4nn KoMnaHii Ta ii AirflbHocri.

B paMKax ypeAoBttx MiHicrepcrB i opraHisallif, B roMy qlcni noAarKoBI4x opranie uoxyrs icHyBart4 pi3Hi
nolreA[ Ha rr]yMaqeHHe 3aKoHoAaBcrBa, crBoploror{r,r xeg[3Ha,]eHicru i KoHQniKrHr curyaLlii. noAarKoBi
.qeffiapaLliiTBiAr-lxoAyBaHHf, 6 npeAMeroM neperflgAy ra po3rnsAaHHs 6araruox opraxia anagll, nxi
ynoBHoBaxeHi 3akoHoAaBcrBoM HaKnaAar[ axavxi tunpa$r, neHi Ta HapaxoByBaru BiAcoTKr4. Taxi o6craeHxI
3aranoM crBoplororb B yKpaiHi 6inuu:e no4arxosr,rx pr43r4KiB y nopiBHrHHi 3 KpalHaMu, f,Ki MapTb 6inblu
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po3BlHeHi noAaT(oBi cHcTeMr4. 3aranoM, yKpa',iHcbKi noAaTKoBi opraHfi MoxyTb neperngHyrx noAaTkoBi
3o6oB'e3aHHf, nnarHxxiB noAarKiB nxLUe nporrToM rpbox poKiB nicnr noAaHHF BiAnoBiAHoro noAar(oBoro
BiAt!(oAyBaHHs. OAHaK, TaKe 3aKoHoAaBqe o6MexeHHs B qaci Moxe He 6paruc9 Ao yBar,t a6o 6yrx
npoAoBxeHHM 3a neBHux o6cTaBHH.

f. Px3x{x, noB'fl3aHi i3 peqeciep qrr 3HxxeHHrM TeMniB exoHoMi,.tHoro po3B}lrtry

3HrxeHHe reMniB eKoHoMi,rHoro po3BvrKy ruoxe Marl,l Herar[BHr HacniAxu, 3oxpeMa, 3aBaAurt4 peani3aLlii
npoeKriB noAanb[!oro po3Br,rrKy crparerii MoAepHi3aLlii BHpo6HHqHx o6'errie Koirrnaxii, nplBecrI Ao
3MeHlueHHr o6cFriB B14po6HuLlrBa i, FK HacniAoK, o6insuesHn co6iBaprocl npoAyKt.lii.

g. Pr3xKr,r, noB'q3aHi I xeeQerrnexoro cyAoBoxt ct4creMox)

3MiH y OaKropax plr3rKy nporsroM aairHoro nepio4y He 6yno. Ao pr43r4KiB, noB'B3aHfix 3 Hee+e6rlBHoo
cyAoBoE o4creMon KoMnaxic B|AHocarbcF: - cy6'erruaue oLliHoBaHHs cy,qoM AoKa3iB no cnpaBi; -
HeoAHo3HaqHe rpaKn/BaHHn cy4auu pisHux iHcraHLlira nopu marepianuxoro npasa ra nopylueHHff HopM
npoqecyanbHoro npaBa; - 3MiHa cyAoBoi npaKrnKx.

h. Banrcrxri plux
KoMnaHie 3AiticHoe ocHoBHy AisnbHicrb B yxpaiHi. BiAnoBiAHo, BantorHrri pr.t3xx, Ha rKr.ti BoHa Hapaxaerbce,
o6MexeHxi Kor.uraMta, iKj AeHoMiHoBaHi a eepo a6o npra'nsati 4o eapo.

KepiBH[qrBo Bcr-alHoBnrce niMiTx Ha piBeHb cxunbHocri Ao pr,r3r1rq B po3pi3i BanrcT iB qinoMy.. AHani3 BKnlo,{ae
B!4KnrcqHo moxerapni ar-rnevt ra eo6oe'sgannn. HeMoHgrapHi aKTHBr4 He po3rngAalorrcF flK Ti. u.lo 3AarHi npHBecru
go icrornoro aarrcrHoMy pu3xrry. BIAnoBIAHo Ao MCO3 (IFRS) 7 (OiHaHcoBi iHcrpyMeHrH: po3Kpr4rre iHQopMaqil)),
BafllorHl4li p{3t4K Btllrxae sa QiraHcoarMr,r iHcrpyMeHraMr,r y Banlor, f,Ka He s Qyxxqioaanuxon, i f,Ki e MoHgrapHrM!4
sa xapaKrepoM; pnarrr, noe'rsanis nepeparyHkoM Banrcr, He Bpaxoeytorbce.

BanorHtlti px3t4K Br4Hl4Kae, B ocHoBHoMy no He +yHxqioHanbHuM BanrcTaM, e cxlx KoirnaHir r,lae Sinaxcoei
iHcrpyMeHrt4. fonoBHl,lM ..{r,rHoM, KoMnaHiF 3AiicHDe cBoo AiFnuHisru g raKl4x aar]loTax: yKpaiHcbKa rpuBHF Ta eBpo.
OQiqinHi Kypcu iHo3eMHtax Bantor, B txxx Aerouinosani +iHaHcoBi aKT{Bx rzr eo6oa's3aHHs KoMnaHi-I, Ao rpuBHi,
BcraHoBreHi HaqioHanbHrM 6aHKoM yteaiHr,! Ha 3a3HaqeHiAarH, 6ynI TaKt,lM14:
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c. Px3xx KoHqeHTpaqiT

3a piK, u.lo 3aKiH,{l4Bca 31 rpyAHn 2020 po(y 1 119 536 rlc. rpx. a6o g8% BiA 3aranbHoro .{l4croro AoxoAy BiA
peani3aqii npoAyKqii KoMnaHai orphMaHo BiA onepaqii s peani3aqii roroBoi npoAyKqil noB'e3aHrM cropoHaM
(2019: 1 673 053 ruc. rpH., a6o 990/o BiA 3aranbHoi Br4py.lKr4).

Ee6iTopcbxa aa6oproeaxicrs 3a roBapr4, po6orr, nocnyrr ra lHua nororrHa Ae6iropcbKa aa6oproaaxicru
craHoM Ha 3l rpy4xr 2020 po(y B cyMi 165,135 ruc. rpH., a6o 95% Bh 3aranbHoi cyur aa6oproaaxocri sa
roBapu, po6oru, nocnyru BKnroqana aa6oproaanicru noB's3aHxx cropiH (Ha 31 rpyAHe 2019: 98 869 rr4c. rpH.
a6o 99o/o 3a6oproBaHocri).

noroqHa KpeAlropcbKa sa6oproBaHicrb 3a roBapu, po6oru, nocnyru craHoM Ha 31 rpyAHe 2020 poKy B cyMi
52,404 rvc. rpr., a6o 24o/o aA 3aranbloi cyM14 KpeAuropcbxoi 3a6oproBaHocri 3a roBap[, po6oru, nocflyrx
BKnoqana sa6oproearicru nepeA noB's3aHHMu cropoHaMlt (na 31 rpy4xr 2019:125 642 rxc. rpH., a6o 71ok
sa6oproBaHocri).

d. Px3rKx, noe'sgaxi 3 HeBr3HaqeHicrto perynrropHoro cepeAoBrqa Ann 4innuxocri
y 3B'r3ny ig encoxur',r piBHeM peryflnropHoro ynoprAKyBaHHr ginnstocri KoMnaHii, 3a3HaqeHxri pH3r4x e
3HaqHrM. HecsoeqacHa niAroToBKa po3'tcHoBanbHux AoxyMeHTiB no oKpeM!{M nlTaHHrM npra npxiHrTTi
HoBttx sal(oHiB u.loAo rocnoAapcbKoT AisnbHocri cy6'eKriB rocnoAaploBaHHe np[3BoAr4Tb Ao HeBta3HaqeHocri
perynflTopHoro cepeAoBr4ula npI ToMy, u.lo Bupo6Hl4.rli npoqec KoMnaHi'i e 6eanepepaxultr.

e. Prr3rxx, nos'cgaxi i3 noniTxqHolo Hecra6irbHicrro

y 3BiTHoMy nepioAi px3uKx, noB'r3aHi ig nonirr,{Horo HecraoinbHicflo, Manu 3Ha,{Hxi BnnuB Ha Kounasip.
Ane, He3Baxapqu Ha Bci nepeLuKoAr.r i3aBABKx cBoeqacHtaM 3axoAaM 3 ynpaBniHHn pn3r4KaMu, KoMnaHis
3Morna 3a6e3ne,ruru 6e3nepe6iiHy AiFnbHicrb.



Kypcr aantor BcraHoBneHi HEY 3'.t.'t2.2020 31.12.2019
Eonap CIIA
eepo

28,27
34,74

23,69
26,42

llepenix uonerapHux crareti 6anaHcy, HoMiHoBaHux B Banori KoHrpaKTy, BiAHocHo gKxx otliHrcerbca px3l,tK

craHoM Ha 31 rpyAHc:

y mucflqax eapo
2020 pir 2019 pix

Moxerapxi arfrBr, HoMiHoBaHi B BanETi KoHTpaKTy:

fle6iropcuxa sa6oproBaHicrb 3a roBap,l, po6or[, nocflyr!4

[poLuoai xourr
MoHerapHi 3060B'f,3aHHs, HoMiHoBaHi B Banlori KoHTparry:

florovHa KpeAlropcbKa 3a6oproBaHicrb 3a AoBTocrpo(oBt,lMx
so6og'csaxHn[,tt4

lHuJi AoBrocrpoKoBi 30608'caaHHs

KpeAlropcbxa sa6oproaaxicru sa roBapt,l, po6or[, nocnyn4

lHuri noroqHi 30608'93aHHg

4 618

4 397

221

(28 67e)

(18 500)

(6 17e)

(4 000)

3 876

3 745

131

(26 063)

(10 500)

(8 000)

(6 563)

(1 000)

3aranuxa 6anaxcoea eapricrs (24 061) (22 187't

y raon,tLli Aani noxasara r{yrnBBicrb npra6yrry a6o 36{fty ra Kanirany 4o o6ipynroearo Moxor4Bxx 3MiH
06MiHHt4x KypciB Ha 3B|THy Aary flo BiAHoUeHHD Ao QyHKr.lioHanbHoi Banlorn KoMnaHii npI resuirrocri peurru
guixr rx.

P!43t4K 6yB po3paxoBaH[ti nlllxe Anl MoHerapHxx 3anluJKiB y Banorax, ixruux nix Qynxqionanuxa aanrora
KoMnaHil.

2020 pix, 2019 piK

y' MNH, EPUBEH6

BnnrB Ha

npu6yrox rr
36rrox

BnnxB Ha
xaniTan

Bnnre xa
npr6yrox vr

36rrrox

Bnnus xa
xan iran

3uiqrerrn eepo ua 25% (y 2019
poqi - ta 25o/o)

Tlocna6neHHe eapo xa 25o/o (y

209

(20e)

209

(20e)

147

(1471

147

(147).2019 poqi - Ha 25%

BantoTHxti pt43t4K BxHlKae nepeBaxHo ai4nocro 6oproaux 30608'F3aHb isaxyniaens. n(i ,{acrKoBo xor,tiHosaHi
e ixoaeMx iri aantori.

i. Px3xx npoqeHrHoi craaxx

Ocxinuxu KoMnaHic aa3Bt.lqati He Mae 3HaqH[x npoqeHTHr,rx aKrlBiB, AoxoAl,t ra rpouloBi noroxu Kotunatii ai4
ocHoBHoi AigrbHocri nepeBaxHo He 3arrexarb BiA 3MiH puH(oBnx npoqeHTHux craBoK.

Kounaxtn He Mae QopManbHoi nonin4K!,t ra npoqeAyp 3 ynpaBniHHs px3r4KoM npoqeHTHoi craBKra, oc6inbx!,t
KepiBHrqTBo BBaxae qei pu314K He3HaqHrM 4nr girnuxocri KoMnaHii.

j. Px3r4x niKBiAHocri

Prsux nixai4Hocrl - qe puaux HeBv(oHaHHs Kounanierc cBoii QiHaHcoBl4x 3o6oB'B3aHb Ha Aary ixHboro
noralueHHg. niAxiA KoMnaHii Ao ynpaBniHHf, nixai4nicrn nonsrae B ga6eeneqenxi, y MoxnHB1ax Mexax,
nocriliHoi HaFBHocri B KoMnaHii BiAnoBiAHoi niKBiAHocri, sKa 6 AosBoflena ei4noei4arr Ha il 3o6oB,r3aHHe
cBoeqacHo (rx e ropuanurux yMoBax, ra( iy BranaAKy Ba,rHr4KHeHHfl HecraHAaprHr4x c[ryaqiri), yHxKarcql
Henp riHgTHxx 36Hrxia a6o pta3{Ky nouJKoAxeHHF penyraqi-r KoMnaHii.

Kepiaxuqrao 3AifcHoe MoHiToplHr nouicsqxux nporxosia rpouJoBxx noroKiB KoMnaHi-t. y floAaHii Hrxqe
ra6nrqi noxaaaxo go6oa'gsaxrs craHoM Ha 31 rpypnn 3a Br3HaqeHnMrl B yroAax crpoxaMu norauJeHHr, u1o
3anruJ$nvicq. cyMra y raont4qi aHani3y 3a crpoKaMx - qe HeA[cKoHToBaHi rpouJoBi noroKH 3a yroAaMx.
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AHani3 QiHaHcoBr4x 3o6oB'e3aHb craHoM Ha 31 ryyAHA 2020 poKy 3a crpoKaM[ norauleHHe

y mucflqax epueeHb [o :anrraxxn ra
1-2 poxiB

ao 6 Mica qiB Bcsoro

642 584

219 348

642 584

219 348

1754

1 38 937

1754

138 937

Bcuoro laai6yrxix nnarexis 1 000 869 1754 1 002 623

y mucfrqax epueeHb ,Qo :anrraxxn ra
Ao 6 MicElliB

1-2 poxia Bcuoro

3o6oa'qgaxxq:
noro,rHa KpeAt4Topcb(a 3a6oproBaHicrb 3a
AoBrocrpoxoB14M14 3o6oB't3aHHBMtl
[lorovua xpe4uropcsxa sa6oproaaxicrs sa
roaapu, po6oru, nocnyrr
lHUli AoBrocrpoKoBi 306oB'F3aHH,

278 884

176 823

212 763

278 884

176 823

212 763

lHUi noroqHi so6oa'sgaHHs 26 560

Bcboro Mai6yrHix nnarexie 482 267 212 763 695 030

k. Kpegrrxri pr:rx

KpeAlrH!4ti pt43t4( - qe pusnx Qinaxcoaux BTpar KoMnaHii y B!!naAKy HeBxKoHaHHg 3060B'q3aHb Kniesrou a6o
xoHTpaTeHToM 3a BiAnoBiAHoto yroAolo. KoMnaHis Hapaxaerbcg Ha KpeA14rHui pr,r3r,1K. gKrx BIHxKae roAi. (onu
oAHa cropoHa OiHaHcoBoro incrpyuerry cnpxq14Hr4rb OiHaHcoBi :6r,rftra 4pyri6 cropoxi axacni4or
HeBnKoHaHHB B39THX Ha ce6e 3o6oB'93aHb. KpeAvrHli pr43xr{ Br4HHKae B pe3ynbrari peani3aqii KoMnaHielo
npoAyKqil Ha KpeAI4TH14x yMoBax ra iHUJt4x onepaqiri 3 (oHTpareHTaMu, BHacniAoK sKHx B14HrKa|orb QiHaHcoBi
aKruBl4. MaKcxManbHa cyMa KpeA[THoro pu3r1Ky, Ha cKxi Hapaxaerbcc KoMnaHis, noKa3aHa HHxqe 3a
KareropigMl,l aKruBiB:

y mucqeax epueeHb 2020 pi( 2019 pix

fle6iropcsxa sa6oproBaHicrb 3a roBap[, po6oru, nocnyrx

TpoluoBi xoujrl4 Ta ix eKBiBaneHT!4

lxu:a norovra 4e6iTopcbKa 3a6oproBaHicrb

151 049

20 291

22 987

88 813

11 867

10 734
3aranbHa cyMa xpeArTHoro px3rxy 6anaxcosrx
QiHaHcoBrx iHcrpyuexrie 194 327 111 4't4

l. Prsrx npoqexrHoi craBKr

KoMnaHir He cxunbHa Ao BnntaBy KonxBaHb npolleHTHxx craBoK, FKi Morqrb HerarlBHo Bnn14Hyr14 Ha
SiHaHcoBi pe3ynbraru KoMnaHii.

m. YnpaBniHHs (aniTanoM

Ynpaaninl{n (aniTanoM KoMnaHii 3AiicHroerbcfl qeHTpani3oBaHo 68poneicbnrM qeHTpanbH6M oSicoM ,repe3
nnaHyBaHHs pianr npu6yrxoeocri,_ sxl4i 3a6e3neqyerbca 3a AonoMoroD TpaHc+epHoro qiuoyraoperrr,
nnaHyBaHHn iHBeCTXr..lii y Bupo6Hr4,re o6na4HaHHi ra nnaHyBaHHg piBHn 3anaciB, *p"4rrop""*or
3a6oproBaHocri AeQiqr4T a6o npoQiqur xanirany 6anaHcyerbcn 3a paxyHoK no3!4K BiA noB e3aH!,rx KoMnaHrri
rpynu E4aaxi.

I

3o6oe'sgaxxq:
florovxa xpegrropcsxa sa6oproeaticrs sa
AoBrocrpoKoBxMx 3o6oB'r3aHH9Mr,t
[lorovra xpe4rropcuxa saEoproeaxicru sa
ToBapu, po6on4, nocnynr

lHUi AoBrocrpoKogi go6og'ssaHHs

lHUi noroqHi so6oe'cgaHHc

AHani3 OiHaHcoBHx so6oe'rgaHs craHoM Ha 31 rpy4Hn 2019 pory 3a crpoKaMt,l noraueHHq:

26 560



7. AOCI|TAXEHHfl TA rHHOBAtlti

Kor,Inaxis e B[po6Hr4.rxM niApo3AinoM y crpyKrypi Kopnopaqil, ToMy noxanbHo Kounaris He npoBoAr,lTb
AocniAxeHb ra pospo6oK. Tru xe uexLu y KoMnaHiI Aie cxcreMa 3aoxoqeHHe paqioHani3aropcbxlx
npono3Hr.liI y ai4xouexxi aupo6ruvr4x ra aAMiHicTpaTrasHux npoqeciB 3a Ha3Bolo '3i'. EaHolo cr4creMoo
nepeA6a,{eHe MarepianbHe crfiMyrK)BaHHe y aurnn4i npeMii y BxnaAKy BnpoBaAxeHl'lx npono3xtlii, f,Ki
nplaHocerb eKoHoMiriH14i eQeKr Ane niAnpIeMcrBa.

8. OTHAHCOBilHBECT14qTi

y 3BirHoMy nepioAi Ko[rnaHi, He 3AiricHrcBana OiHaHcoBr4x iHBecruL]ifr

9. NEPCNEKTl4B14 PO3B]4TKY

Kounanis Ha noxanbHoMy piBHi He Mae noBHoBaxeHb Ane po3po6Krr caMocriiHoi 6i3Hec-crparerii, ane
Kounatis peryngpHo npaqoo HaA noKpauleHHnMr4 noxagHyrxis po6or{ y acneKrax qKocriTa 3HHxeHHs Br4Tpar
Iln, roro, qo6 sanuLrarucn KoHKypeHTocnpoMoxHoo npu po3rngAi Tpynoo nuTaHb no anoxaqii uacrynxux
npoeKriB Anc aaMoBHr4KiB 3 aBroMo6inbHol rany3i. ['lporsroM 2020 pp. Kounaxis 3aiManacs iHTeHcuBHoto
niAroroBKoro Ao 3anycrey y 2021 poqi cepiiHoro B[po6Hr4l]rBa xa6enuurx gxryriB Ane 3aMoBHr4Ka EMB Ans ix
HoBo'i MoAeni efl eKrpoM06in, iNEXT.

!4ose$ llonaxpe pKTO

Illa,)
e

rep Bapra BiKropiq BacunisHa
ror 32259989

10


	Прометей 2015
	92ee53c2fa11c61c6698b71579e4859639e6e27e7961e16ae3501e73982deb6d.pdf
	<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E2B3F220EDE5E7E0EBE5E6EDEEE3EE20E0F3E4E8F2EEF0E05FD2CEC220DFE4E7E0EAB320323032305F5369676E6564>
	Прометей 2015
	7e20a7cf91fd450c47ab0422c0631f65c856939d05a32ceef2ff812970ac0eb4.pdf
	Прометей 2015
	7e20a7cf91fd450c47ab0422c0631f65c856939d05a32ceef2ff812970ac0eb4.pdf
	Прометей 2015
	7e20a7cf91fd450c47ab0422c0631f65c856939d05a32ceef2ff812970ac0eb4.pdf
	Прометей 2015
	7e20a7cf91fd450c47ab0422c0631f65c856939d05a32ceef2ff812970ac0eb4.pdf

