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Учасникам ПАП «Агропродсервіс» 
Звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності ПАП «Агропродсервіс» («Компанія»), 
що складається із окремого балансу (окремого звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 
2020 р., окремого звіту про фінансові результати (окремого звіту про сукупний дохід), 
окремого звіту про зміни у власному капіталі та окремого звіту про рух грошових коштів 
за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в першому 
параграфі розділу «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, та за винятком 
можливого впливу на порівняльні показники питання, описаного в другому параграфі 
розділу «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, окрема фінансова 
звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
неконсолідований фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 р. та її неконсолідовані 
фінансові результати і неконсолідовані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог 
законодавства України щодо фінансового звітування. 

Основа для думки із застереженням 

Відповідно до облікової політики Компанії основні засоби обліковуються за 
переоціненою вартістю. Станом на 31 грудня 2020 року існують індикатори того, що 
балансова вартість основних засобів в сумі 1,593,623 тисячі гривень може суттєво 
відрізнятися від їх справедливої вартості. МСБО 16 «Основні засоби» вимагає 
проведення переоцінки основних засобів за таких умов. Така переоцінка не 
проводилась. Вплив такого відхилення від Міжнародних стандартів фінансової звітності 
на окрему фінансову звітність не був визначений. 

Ми не спостерігали за інвентаризацією запасів балансовою вартістю у розмірі 631,178 
тисяч гривень, довгострокових біологічних активів у розмірі 75,165 тисяч гривень та 
короткострокових біологічних активів у розмірі 317,843 тисячі гривень на 1 січня 2019 
р., оскільки нас призначили аудиторами Компанії після зазначеної дати. За допомогою 
альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості зазначених запасів, 
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довгострокових та короткострокових біологічних активів. Внаслідок цього ми не змогли 
визначити необхідність внесення коригувань стосовно елементів, що входять до складу 
окремого звіту про фінансові результати (окремого звіту про сукупний дохід), окремого 
звіту про зміни у власному капіталі та окремого звіту про рух грошових коштів за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 р. Наша думка щодо окремої фінансової звітності станом на 
та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., від 28 липня 2020 року була модифікована 
відповідним чином. Наша думка щодо окремої фінансової звітності за поточний період 
також модифікована у зв’язку з можливим впливом цього питання на співставність 
показників поточного року і порівняльних показників.  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Компанії згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів 
(включаючи міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого аудиту окремої 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 і прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки із застереженням. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається зі Звіту про управління, але не є окремою фінансовою звітністю та нашим 
звітом аудиторів щодо неї. 

Наша думка щодо окремої 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 окремої фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і окремою фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 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. Як описано 
в першому параграфі розділу «Основа для думки із застереженням» вище, окрема 
фінансова звітність Компанії містить суттєві викривлення щодо балансової вартості 
основних засобів. Ми прийшли до висновку, що інша інформація з тих же причин містить 
суттєві викривлення стосовно показників окремої фінансової звітності або інших 
елементів у Звіті про управління, на які впливає питання, зазначене в першому 
параграфі розділу «Основа для думки із застереженням». 

Додатково, як зазначено у другому параграфі розділу «Основа для думки із 
застереженням» вище, ми не змогли впевнитися щодо запасів, довгострокових і 
короткострокових біологічних активів Компанії станом на 1 січня 2019 р. Відповідно, ми 
дійшли висновку, що інша інформація може містити суттєве викривлення з цієї ж 
причини, там де вона посилається на зазначені баланси або пов’язані статі, такі як 
собівартість реалізованої продукції за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. 
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Ключові питання аудиту, що включають найбільш значущі ризики суттєвих 
викривлень, у тому числі оцінений ризик суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту окремої фінансової звітності за поточний 
період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту окремої фінансової звітності 
в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних у розділі 
«Основа для думки із застереженням», ми визначили описане нижче питання як 
ключове питання аудиту, що має бути включене до нашого звіту. 

Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Див. Примітки 6 та 25 (м) до окремої фінансової звітності 

Ключове питання аудиту Як це питання вирішувалось під час аудиту 

Згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту існує 
припущення про невід’ємний 
ризик шахрайства, пов'язаний 
з визнанням доходу від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг). 

Цей ризик стосовно Компанії 
концентрується здебільшого 
на прийнятності визнання 
чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) у відповідних 
періодах, беручи до уваги 
обсяг чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), визнаний 
близько до завершення року, 
та судження щодо того, чи 
виконувались критерії 
визнання доходу та в якому 
саме періоді.  

Наші аудиторські процедури щодо визнання чистого 
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
включали наступне: 

— Оцінка структури та застосування ключових 
процедур внутрішнього контролю щодо 
визнання доходу (виручки). 

— Аналіз політики визнання доходу від 
реалізації продукції (виручки) Компанії, щоб 
визначити, чи вона належним чином враховує 
вимоги МСФЗ 15 Доходи від договорів з 
клієнтами стосовно визнання доходу від 
задоволення зобов’язання щодо виконання у 
коректному періоді. 

— Вивчення договорів купівлі-продажу, на основі 
вибірки, щоб зрозуміти умови поставки та 
оцінити, чи було визнано дохід (виручку) 
керівництвом відповідно до вимог МСФЗ 15 
стосовно визнання доходу від задоволення 
зобов’язання щодо виконання у коректному 
періоді. 

— Порівняння, на основі вибірки, операцій з 
реалізації продукції, що відбулись протягом 
року, з відповідними первинними 
документами. 

— Порівняння, на основі вибірки, окремих 
операцій з реалізації продукції, що були 
визнані близько до кінця року, з відповідними 
первинними документами, щоб визначити, чи 
був визнаний дохід (виручка) у належному 
періоді. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за окрему фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
окремої  фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо 
фінансового звітування та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання окремої фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні окремої 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 Компанії 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 аудиторів за аудит окремої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окрема фінансова 
звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та випуск звіту аудиторів, 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 окремої фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

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

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

— оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених  управлінським  
персоналом; 
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— 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 аудиторів до відповідних розкриттів інформації у 
окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудиторів. Втім, майбутні події або умови можуть 
примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

— оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремої фінансової звітності 
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує окрема 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 та 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, про відповідні дії, що вживаються для 
усунення загроз, і вжиті застережні заходи. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 
аудиту окремої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудиторів, 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 
Згідно з вимогами статті 14(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» ми надаємо наступну інформацію в нашому Звіті незалежних 
аудиторів, що вимагається додатково до вимог МСА. 

Призначення аудитора та тривалість виконання аудиторського завдання 

Ми були призначені аудиторами окремої фінансової звітності Компанії станом на 
31 грудня 2020 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою, управлінським 
персоналом 26-го листопада 2020 року. Загальна тривалість виконання нами 
аудиторських завдань щодо окремих фінансових звітностей без перерв складає 2 роки, 
починаючи з року, що закінчився 31 грудня 2019 р., по рік, що закінчився 31 грудня 2020 
року. 



ПАП «Агропродсервіс» 
Звіт незалежних аудиторів 
Сторінка 6 

Надання неаудиторських послуг 

Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторські послуги, які заборонені 
положеннями Статті 6(4) Закону України “Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність”. 

Також, за період, якого стосується обов’язковий аудит, що ми виконуємо, ми не 
надавали Компанії інших послуг, крім послуг з обов'язкового аудиту, інформація про які 
не розкрита у Звіті про управління або у окремій фінансовій звітності Компанії. 

Додатковий звіт для тих, кого наділено найвищими повноваженнями 

Ми підтверджуємо, що цей звіт аудиторів узгоджений з додатковим звітом для тих, кого 
наділено найвищими повноваженнями в Компанії. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежних аудиторів, є: 

Куцак Роман Романович 

Сертифікований аудитор 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 101439 

Заступник директора,  

ПрАТ «КПМГ Аудит»  

23 червня 2021 

Київ, Україна 



IIAII <Azponpodcepeic>
Oxpeua Qiuaucoaa seimuicmu cmaHorr ua ma sa pix, r4o saxiuuuecn 3l epydun 2020 p.

Oxpeuui 6aaaxc (Oxpeuuu seim npo Qiuaucoeuil cmau) ua 3l zpydua 2020 p.

fliarpueucrao IIAII <Arponpoacepnic>

Tepuropir TepuonilrcrKa o6Jracrb, YrcpaiHa

,{ara (pix, naicqur, AeHr)

KOAH

2020 12 31

30356854

6125285701

120

01.1 l

3A

eAPrIOv
3a

KOATYY
Oprauisaui iluo-npaBoBa
r[opua rocnoAaproBaH; rlpHaarHe niAnpaeNacreo :a Korl(Df

BI4A eronoNai.{Hoi BupouynaHH' 3epHoBHx Kynbryp

aislrsocri (xpirrr pr.rcy),6o6oBrx Kynbryp i sa KBEA
HaclHH,r oJr lH HHx Kynbryp

A4peca c. Hacracia, TepHonirrcuKt,tfi pafioH,

Tepsonirrcsxa o6r., 47734
OAuulrus ar.t'aipy: y rucfl.l.ax rpr.rBeHb

CxlaAeuo (spo6urlr no3HaqKy <v> y eignoeiaHifi rrinrHui):
3a floroxeHHrruu (crarqaprauu) 6yxralrepcbxoro o6r i ry
sa MixnapoaHr,rMr.r craHAapraun $iuaucoBoi 3BirHocri

Orcpevrr.rfi 6a.nasc (Orcpeuufi sair rpo QiHaHcoBlrfi craH)
Ha 31 rpyAHr 2020 p.

Orcperraufi 6alauc (Orper'aufi :eir npo $iHaucosafi crau) c,ria qHTarI.t pa3oM s npurtairrcauH, BI,IKJIaAeHI4MII

Ha crop. 20 - 76, sri e cxlaAoBoro qacrlrHoro orcperr,loi $inaucondtei"Hocri.

,\e I Koa:a !,KY!, 1801001

Arrnsrl Koa
pflAKa

3l rpyaua
2019 p.

31 rpyaun
2020 p.

Ilpuuirra

I 2 3 4 5

L Heo6oporHi arcrusu

Heuarepiaruui axruen: 000 589 ) )))
nepnicHa eapricrr 001 1,149 3,067

HaKonhqeHa auopru:auin 002 (s60) (84s)

He:anepureui xanira.rrrsi iHsecruqii 005 92,310 65,294 il
OcHosui :aco6ra: 010 1,742,997 1,809, I 84

nepaicua napricrl 0il 2,104,317 2,405,714

HAKONI,IqEHHT 3HOC 012 (361,320) (596,530)

I ueecruui iiHa nepyxoru icru 0t5
[oarocrpoxoei 6iorori,{ui aKr}rB14 r 020 79,17 5 167,860 14

,!,onrocrpoxoni $iuaHconi iusecruuii l 030 15,340 14,268 I2
,{orrocrpoxoaa ae6iropclxa :a6oproeaH icru r 040

Bi4crpoueHi noAarxosi aKrrrBr,r I 045

IHrui ueo6oporHi axrrsu r 090

Ycuoro :a poraironr I I 095 1,930,471 2,058,828

I
)



Arcrueu
Koa

pflaKa
3l rpyaua

2019 p.
31 rpylHn

2020 p.
llpunrirra

I 2 J 4 5

II. O6oporui arcrrerl

3anacu: I 100 483.516 647,599 t3
cl.rpoBilHa ra nurparui rraarepiaru I t0t 116,970 59,283

He3aBeptueHe nnpo6H uurno lL02 64,434 '17,550

roroBa npoAyKrll, I r03 301,105 510,756

Tonapu I 104 1,067 l0
floro,{ni 6ionoriq Hi aKrr.rBu lr r0 257.526 334,524 l/

,{e6iropcrxa sa6opronaHicrb 3a npoAyr(qi rc, rooapu,
Do6orr4. nocJrvIr4 fi25 299,394 256,850 t5
Inrua ne6iropcrra ra6oproeaHicrr 3a po3paxyHKaMrr:

3a BU,[aHHMH aBaHCaMU I 30 33,852 35,276 t9@ftii)
3 6rolxerolr, y rouy ur.rcli: I 35

rroAaroK ua npu6yrox I 36

Hapaxonauuft Aoxia ao orp14MaHnlr I 40

fle6iropcsxa sa6opronanicrr aa eHyrpiun iuu
po3paxyHKaMI,I I 145

IHrua noroqHa 4e6iropcrxa 3a6oproBaHicru :a
npoayrqiro (roeapu, po6or[. nocnyrH) I 155

25,064 19,228 t6
floroqsi $iuaHcoai iHeecruuii I 160

I-porui ra ix ereiea,leH'ru
I 65 5,812 1,83 1 t 9 (e) (ii)

forisxa
I 66

lporuoni Korxrr4 ra ix eKBiBaneHrH y 6auxax
I 67 5,812 1,831

Burparu r'rafi 6ytrix nepioaie
I 70

IHLui o6oporHi axrfi er.l I 190

Ycuoro :a po:ainou lI I 195 1,105,224 1,295,308

III. Heo6oporHi aKruau, yrpuuyaaui Aflq npoaa)Ky,
ra Konrnanii su6y'rrn I 200

Ycsoro arrnsis r300 3,035,695 3,354,136

IIAII <Aeponpodcepeic>

Oxpeua (titancoea soimnicmo cntaHov ua ma ta pix, r4o saxinuuecn 3l epydm 2020 p.

Orpeuuii 6aaatc (Oxpeuuit seim npo Qiuaucoeuit cmax) ua 3 I epydun 2020 p.
(npodoecrenun)

s npuuirraun, Br.rKJraAeHHMHOrpeunft 6araHc (OxpenarEfi snir npo $inancoauft cran) cnig qHrarr.t pa3oM
Ha crop. 20 - 76, sxi e cmaAoBoro qacrrrHoro orpeuoi $iHaH-gElor ssirHocri.

t0



flacueu Koa
DqNKA

3l rpyaHa
2019 p.

3l rpyaHn
2020 p.

Ilpunrirra

I 2 J 4 5

l. B.nacuufi ranirar 17

CrarvrHr.rii xanira.n r 400 t0,000 10,000

Kanira,r y AoouiHKax I 405 1,044,870 r. 150.847

.I[o.qarxosHfi xaniran l4l0 526 526
Pe:epsHrft xanira.r l4l5
Hepo:noai,reuu ii nDu6vrorc 1420 968,43s 1,280,656

Ycuoro ra porai.ronr I 1495 2,023,831 2,442,029

II. noerocrpoxosi so6oa'q3asufl i la6esne.reHHq
BiacrpoqeHi noAarxosi go6os'sgaHFrs l 500

,{onroc'rpoxosi xpeAuru 6aHxis t5l0 r08,r6t 73.711 t8
I Hrui Aoarocrpoxoai 3o6oB'fl 3aHHfl l5r5 171,725 2t 1,348 20(a)

Ycuoro :a po:ai.noru II I 595 279,886 285,059
III. floroqui 3o6oBts3aHHq i ta6egneqeHHq
KoDorxocrpoxosi xoear4rh 6anxis r 600 299,597 274,541 18

floroqua KpeAuropcbKa 3a6oproBaHicru :a:
AoBfocrpoKogL{N,rlt go6oa' g3aHHf, M 14 l6 r0 72,902 73,617

18

Kpeluropcsxa 3a6oproBaHicrr sa: rpoAyKuiro
(rosapra. po6orr4. nocnyrn) t6 t5

r 88,1 80 143,205
l9(e)

lloAarxH Ao cnJraru, y touy qucri 620 8,3 54 12.492

noaaroK ua npn6yrox 621

po3paxyHKaMn 3i crpaxyBaHH, 625 930 1.494
po3paxyHKaMLr 3 onnaTH npaul 630 3.5 89 3,841

oAeplKaHHMrl aBaHcaMH 63s 82,010 55,507

3 VqACH}IKAMH 640 313 I
rIoroqHi :a6esneqeHHq 660 3,322 4,058

luui noroqui go6op'q3aHur 690 72,781 58.292 20(s)

Ycsoro fiororrHux 30608'r3aHb 69s 731,978 627,048
IV. 3o6os'sraHHr, ilos'nsaHi : ueo6oporHHMH

aKTUBaMr,r, yTpr.rMyBaHuMI| Arq IIpoAaxy, Ta

KoNrnaHiqMlt su6yrrq I 700

Ycuoro B"'racHoro ranirary i ro6oe's3aHu r 900 3,035,695 3,354.136

IIA II < Aep o np o d cep e i c >

Oxpeua Siuancooa zeimuicma cmaHov ua ma za pix, t4o zaxiuuuacn jl epydun 2020 p.
Oxpeuui 1atauc (Oxpeuuit seim npo $inaucoeuit cmau) ua 3 I zpydua 2020 p.

(npodoocrceuxn)

3ararsHa cyMa 3o6oB'r3aHb [oBI,tHHa po3paxoByBarucb flK cyr'ra pnaria 1595, 1695 ra 1700 i craHosurs na 3 I rpyAHf,
2020 poxy 912,107 rr.rcflrr fpr4BeHu (na 3 I rpyaur 2019 poxy: I ,0 I I ,864

feuepaluHnfi aupercrop

@inaHcosnfi AnpeKrop

BapaH

n Carra6opcuraI

Orcpeuuft 6araHc (Oxper'anfi :air npo SiuaHconr.rfi cran) cria HVrarA ptnoM

Ha crop. 20 - 76, sxi e crcraAoBolo qacrr.rHoro oxpeuoi $iHaucoetilsffrHocri.
: npHtvt irrcaHlH, BHK!'IaAeHHMH

lt

{*#



IAII <Aeponpodcepeic>
Orcpeua fiiuaucoaa seimnicma cmaHow ua ma sa pix, t4o saxiuvuacn jl epydun 2020 p.

Oxpeuuir soim npo Qiuaucoei pes.v,tamamu (Oxpeuufi eeim npo cytgnHui doxid) sa pix, t4o eaxiuuuecn
3l epydun 2020 p.

[ara (pirc, uicrur, aeHr)
llignpr.rerrlcrno [IAII<Arponpoacepgrel*__3aeAPnOy

KO
20201 t2 I I

30356854

Orpeuufi 3BiT rpo QinaHconi pe3yJrbrarlr (Orcpervrufi rsir trpo cyKymrnfi AoxiA)

3a piK, rrlo 3ariHquBcq 31 rpyAHfl 2020 p.

@opvaN2 Koa:a[KV[

I. @IHAHCOBI PE3YJIbTATI4

r 80r 003

Crarrq Koa
Dq,IKA

2020 p. 2019 p. llpnnrirra

I 2 3 4 5

9ncrnl"r aoxia eia peani:auii
rpo.rlyKuii (rosapis, po6ir. nocrvr) 2000 1,401,043 1,309,856 6
Co6inapricrr pealisoaauoi npoayruii
(ronapin, po6ir, nocnyr) 2050 (t,212,489) ( I .3 84.71 s)
BarosHii:

lIpu6vrorc 2090 r 88,5s4

36uror 209s (74,859)

I Huri onepaqiiiHi aoxoan 2120 53,760 44,511
t{ucrlrfi npr.r6yrox ai4 nepeoqiHrH
ci,rrcsxorocno4apcsxoi rpoayruii ra
6iorori.rHux arrusis Ao
cnDaBe.ru r,rBoi saDrocri 2122 219"s77 71.249 t4

A4r,,t iuicrpaurnui nnrparu
2130 (47.2s9) (sl.494)

Burparu ua:6yr
2150 (7 .57 | (13,781 7

IHuri onepauifi ni nr,rrparu
2180 (60.322) (52,278)

Pery.nrraru siA onepauiii rrol
aiqnuHocri:

llDra6yror 2190 406,739
36nror 2195 (76.6s2)

@iHaHcoeuii aoxia 2220
Iuuri AoxoArz 2240 2,615 16,3 10 9
<DiHancoei BHrparh 2250 I 18.02 t 121.452) I
IHuri rurparu

2270 (33) 12.322\
OiHancosllii pe3yJrr,Tar Ao

OIIOAATKYBAHHq:

IIIrH6yror 2290 291,300
36uror 2295 194.1 16)

[oxi4 (u.rrparn): noAarry Ha

uDu6yror 2300
r{ncruft diuauconuI pe3yJrbrar:

IIpu6yror 23s0 291,300
36urorc ,1(< fl94.1l6)

Oxpelauft enir npo Siuanconi pe3yabrarn (Oxper',rufi ssir npo cyxynHr.lfi Aoxi4) cliA qurarn
pa3oM 3 nplIMiTKaMu, BhruraAeHHMr4 Ha crop. 20 - 76, rrci e cmagoBorc qacrHHoto oKpeMoi

$inaHconoi gsirnocri. 
-p r; n



rr. cvKynH14rl AoxrA
Crarrq Koa

D9flKA
2020 p. 2019 p. llpunirrca

I 2 3 4 5

flooqinxa (vuiuxa) Heo6oporHHX arcrusis 2400
Aoouisxa (vuiuxa) 6iHancosHx iHcrpyn,teHris 2405
Haxonu.reHi xypcosi pisHr.rui 24t0
Hacrxa isruoro cyxyflHoro AoxoAy acouiftoBaHHx
ra cnirluux ui.urpueNacrs 24t5
lnurr.rft cyxynunfi aoxia (s6firox) 244s
InruuI cyxynuufi goxig (r6uror) go
OIIOAATKYBAHHf 2450
IIoAarox ua npu6yrox, noB'r3auuI: iHrulrur
cyKvnHr4M npra6yrxon/:6urxou 2455
Iuururi cyrynnuil aoxia (:6urox) nicln
oIIoAaTKyBaHHR 2460
Cyrcynuuii aoxia (16uror) (cy*ra pnsxia 2350,
2355 ra 2460) 2465

291,300 (194,1 l6)

IIA II <Azponpodcepaic>
Oxpeua (tiuaucoaa rcimuicnto cnnHo^t ua nto sa pix, u1o saxiuvuacn 31 zpydun 2020 p..

Oxpeuuil saim npo cliuaucoai petytruntamu K)xpe.uuii rcint npo cyrcynuuil doxid) sa pix, t4o saxiuuuocn
3 I apydun 2020 p.

(npodoatceuun)

leuepa-rsHnfi gupexrop

(DiuaHcoehfi AHpeKrop Cartr6opclrafi

Or<peur.rft 3Bir rpo $iuaHconi pe3yJrbraru (Oxper',rafi 3Bir rpo cyKynHl,Ifi AoxiA) criA qnraru
pa3oM 3 [pnMirKaMr,r, BHKJraAeHHMr,r Ha crop. 20 - 76, flKi--€:aK+aAoBoro qacrldHolo oKpeMoi

$iHanconoi asirHocri. 
13

III. EJ'IE]\I EHTI'I OTIEPAUII;IH I{X BI4TPAT

Crarrq Koa
pflAKa 2020 p. 2019 p. flpurvrirxa

I 2 J 4 5

Marepia,rn 2500 610.911 702.832
Burparu Ha on,rary npaui 2505 142.594 125,99s
BiapaxysaHHq y SoHAu couiarsHoro crpaxyBaHHx 2510 32,792 30. I 52

3uoc ra aN,toprusauir 25t5 r84,868 177,503 lt
lHrui onepauiiini surparn 2520 233,904 258,374

Ycroro 2550 I,265,135 1.294.856

tv. Po3PAXyHOK rro KASrr r.r Kr B I1 Pr.{ EyTKOBOCTI AI{UIi.I

Crarrr Koa
Dfl,trKA

2020 p. 2019 p. llpurui'rra

I 2 3 4 5

Cepeauuopiqua xi,ruricru npocrux arcuifi 2600
CxoprlronaHa cepeaHuopiuna rirlxicru npocrnx axuifi 2605
tlucruft upu6yrox (s6rrox) Ha oAHy npocry axuiro, y

fprrBHrx 26t0
C xop u ro eaH u ir .sucruit upu6yrox (s6 uro x) Ha oaHy

rrpocry axuirc. rpn. 2615

AnsiaeuAr.r Ha o,[Hy rrpocry axuiro, y rpr4BHrx 2650
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TiorawettIDI 3a6oprosattocTi 3 
KaniTaJJY 

Po3no.1liJJ KanirnJJy: 

811Kyn aKUiH ('-laCTOK) 

Tiepenpo,na)I( s1IB:yruiett11x aKuili 
('-!aCTOK) 

Attymosamui BH.KynneHHX aKuili 
{'-laCTOK) 

BH.JiyqettH.H KarriTaJI 

Ittwi JMittu y BJJ3CH0MY KanirnJJi 

(OPHMiTK3 12) 

PaJOM 3MiH y KanirnJJi 

3aJJHWOK Ha 31 rpy.!lHSI 2020 p. 

fettepanbHHH JJ,11.peKT0p 

<!>ittattcOBH.H JJ,11peKTop 

'4245 

4260 

4265 

4270 

4275 

4290 

4295 

4300 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 105,977 -

- 105,977 -

10,000 1,150,847 526 

llAll «Azponpoocepaic» 

OKpe.Ma ¢i11a11coea 1eim11icmb cnza110M 11a ma 1a piK, U{0 1aKi111JuecR 31 2pyo11R 2020 p. 
OKpeMUU 3Bim npo 3MillU y 6JIQCII0.My KanimGJli 3Q piK, Uf0 3GKill'IU6Cfl 31 2pyo11R 2020 p. 

(np0006:J/Cel/Hfl) 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 25,247 - - 131,224 

- 312,221 - - 418,198 

- 1,280,656 - - 2,442,029 

AttJJ,pii1 Eapatt 

IBaH CaM6opcbKH.H 

OKpeMHH 3BiT npo 3MiHH y BJiaCH0MY KaniTani CJli)], '-lHTaTH pa30M 3 npHMiTKaMH, BHKJlaJJ,eHHMH Ha CT0p. 20 - 76, 51Ki E: CKJla)],0B0IO tJaCTHH0IO OKpeMO"i 

q:>iHaHCOBO"i 3BiTHOCTi. 
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IIAII <Aeponpodcepei c>

Oxpeua $iuaucoaa soimuicmo crnHoti ua ma za pix, uqo zaxiuvuocn 3l epydun 2020 p.

Orcpeuuil seim npo pyx epowolux xowmia (za nprutuu uemodou) sa pix, t4o aaxiuuutucn 3l zpydun 2020 p.

Ilianpueucrno flAfl <41pgqpolg_egqLcl, _
[ara (pix, vicRuu, treHr)

3a CAPIIOy

KO
2020ltzl3r

30356854

Orcpemlrfi 3BiT npo pyx rpouoBr.rx KourriB (3a

31 rpygHn
[pqMuM MeToAoM) 3a piK, IIIO 3aKiHqnBCf
2020 p.

Orperrar,rfi srir npo pyx rpouoBnx KorxriB criA qHraru pa3oM r npnuirrcauH, BHKJTaAeHHMH

- 76, r.rci e cruraAoBolo qacrr,rHoro oKpeMoi (riHancoeol :airHocrlp= _,

aNr3 Kol:ra [KV[ 1801006

Crarrq Koa
pfAKa 3a reirnufi nepioa

3a ana.noriqHuii
nepioA

nonepeAHboro poKY

I
.,

3 4
(y mucnqax zouaeua)

I. Pyx rcourrin y perynsrari onepauiftHoi ainnsrrocri
HaaxoaxeuHq sia:
Pea,risauii npolyxrtii (ronapin, po6ir. rroc,ryr) 3000 1,518,952 1,462,713
flonepueHHr noAarris i s6opis 3005

I-liaronoro $iuancyraunn 30 r0 19,338 14,509
HalxoAxeuxs anaHcis si.q noxynuin i gar\aosHr.rKin 30 r5

HarxoaNeusr ni.q nonepuenur asaucis 3020 3,4t3 12.436
HanxonxeHHq sia siacorxis 3a 3aJuuKaMu Kou'ris Ha nororrHHx
paxyrrKax 3 025

206 715
HanxorxeuHs sia onepaui fi Hoi opeuau 3040 12,330 8,631
IHttti HaaxoAxerlrq 3095 2,635 ', \1)
BlrtDa.raHHq Ha onrarv:
Tonapin (po6ir, noc,ryr') 3 100 (901.680) (946,803)
Ipaqi 3 r05 (r 13,340) (99.6s7)
BiapaxysaHr ua couianrsi 3axorH 3l l0 (30,571 (27,122)

Burpauauu-r Ha onJrary 3o6os'q3aHs 3 noaarKy Ha AonaHy
sapricrr 3t t7 (68,422) (53,378)

BurpaqaHH.fl Ha onrary :o6os'rraHu I iuurr,rx rronarKis i :l6opis 3r l8 (s9,377) (50,85 8)
ButpauaHur Ha onnary noBepHer{rm agarrcis 3 140 (2.067\ (2,677\
IHr-tri surpaqaHHq 3r90 (88,87s) (90,919)
tlucruii pyx rcourria aiA onepaui iiHoi Ainr snocri 3195 292,541 230,102

II. Pyx rcorurie y pery.nsrari innecruuifiuoi ais.nsxocri
Ha,qxo.uxenHq sia pearigal(ii:

treo6oporsux arrusis 3205 14,853 2,607
HarxoArreHHq nip orplruaHnx:

Iunileuain 3220 2,386 12,413
Ha,qxo.[Nesss ein noraueHHs nogr4x 3230 12,509 30,529
Barpavauua Ha nprag6aHHr:

$inancosux isgecruuifi 3255 (2.085) 36
Heo6oporunx axrHsis 3260 ( r00.s62) (98.0 r0)

BurpavaHur Ha Ha,qaHHfl no3HK 3275 ( 14,738) Q3.303),
9r-rcruii pyx rourrin eiA iHsecruqifiuoi ainruHocri 3295 $7,6371 (75,728)

Ha crop. 20
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IIA II <Aep o np o 0 c ep o i c >

Oxpeua $iuaucooa rcimuicmu cmaHo.M ua ma sa pix, uqo saxinuuoca 3l epydua 2020 p.
Oxpeuuil seim npo pye epowolux xowmie (aa npwuu uemodou) za pix, t4o saxiuqueca 3l epydun 2020 p.

(npodoocreuua)

Psaox 3095 <lurui ua.[xoaxeHHr) npe,4craareui HarxorxeHHflM rpouoBr.rx xouris eia Qouaia couialruoro crpaxyBaHHJr y
cyvi2,023'rncrvirpNaeur(2019:1,044rracsqrpuaeus),Ha"(xoAxeHHflMnianpoaaxyiuoreuuoiBarllornycytri225rncnt
rpHBeHb (2019l.212 rucrui rpuneHr) ra iuu-rnvr.r HarxoaxeHHflM14.

Praor 3190 <luuri ourpauaHHr) BKJuoqae noraueHHr nexceris y cyr',ri 60,000 rhcrrr r-pHBeHb (20.l9:60,000 rucru rpurens),
unrsi n.narexi y cyr,ai 2,383 rucrq rpnBeHb (2019: 14,167 rucru npnaeur). cnrrara u'rpaQia oa HeBr.rKoHaHHc Aoroeopia rocraBKu
y cyr"ri 8,458 rnccq rpuBeHb (2019: ny,ru rHcflq rpHBeHb), rvarepiaasHy.(onoMory y cyr'li 3,455 rl4cflq rpI{BeHb (2019:4,760
rncrq npHBeHb), 6anxiacsxi rocnyru y cyr,,ri 3,940 rhcrq rpuBeHb (2019: 3,890 rr4crq rpHBeHb), crpaxoai nlareNi y cyui 1,471
'rHcrq rpHBeHb (2019: 1,489 rr.rcflq rpHBeHb), nirarexi ua npun6auur iHoseN.{Hoi BaJrrorn y cyui 477 rlrcflq rphBeHb (2019:1,260
rucrui rpuaeus) iurui naarexi.

Feuepamuufi Ar.rpeKrop Asapifi Eapan

@iHaHcosufi 4upenrop Carra6opcrxufi

Oxperraufi 3BiT rpo pyx rporxoBux KorxriB criA.qurarr4 l*?*-lgpqyirxaun, BHKIIaAeHLIMII Ha crop.
20 - 76, rKi e cKraAoBorc qacruHolo oKpeMoi Siuaucosoi:siril'6-crif-

t9

Crarrq Koa
peaKa

3a :airHuii nepio4
3a ana,,roriqHrlft

nepioa
nOfleDe,trHLOrO DOKV

I ) 3 4

III. Pyx roruria y perynrrari QiHaucoaoiaiqruHocri
Hanxo.[xeHHr sia:
Orpuuauur norur 3 305 468,03s 465,692
BnrpavaHur

Iorau.reHHq

HA:

N03HK 33 50 (s26.826\ G7r.606\
Cnrary ausi.qeu.qie 33 55 (4.1 84) (730)
BnrpaqaHH.fl Ha cnJ.rary siacorxin 3360 (7 s,428) (84,103)
BnrpavaHur Ha cn;rary sabopronauoc, i s opeuAra 3 365 (71.138) (62.ts9)
Vucruii pyx rourria sia $iHaxcoeoiqisruHocri 3395 (209,541) (152,906)
Llucrnii pyx rportroBrrx rourria ra rairaHfi nepioA 3400 u.637\ 1,468
3aruu:or< xoruris Ha rroqaroK poKy 3405 5,812 5.605
Bn,run ruriuu BarrlorHrlx xypcia na 3aJruruoK xouris 34 l0 656 1,261)
3a.ruu.rorc Koruris na xiueuu porcy t4 l5 1,831 5.812

l-,t , +
K?D4
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1 Суб'єкт господарювання, що звітує 

(а) Організаційна структура та діяльність 

Основною діяльністю Компанії є вирощування зернових та олійних культур, зберігання та 
реалізація сільськогосподарської продукції, скотарство (вирощування свиней та молочної 
рогатої худоби). Землі для вирощування зернових і тваринницькі ферми знаходяться у 
Тернопільській, Чернівецькі та Івано-Франківській області України. Компанія реалізує свою 
продукцію в Україні. 

Компанія створена згідно з законодавством України. Зареєстрований офіс знаходиться у селі 
Настасів, Тернопільська область, Україна. 

Фактичною контролюючою стороною Компанії є одна фізична особа, пані Тетяна Чайківська, 
яка має повноваження керувати операціями Компанії на власний розсуд та для власної вигоди.  

(б) Умови здійснення діяльності в Україні 

Діяльність Компанії переважно здійснюється в Україні. Відповідно, на бізнес Компанії 
впливають економіка і фінансові ринки України, яким притаманні особливості ринку, що 
розвивається. 

Політична і економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна. Правова, податкова і 
адміністративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язані з ризиком 
неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих змін, що разом з іншими 
юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові проблеми для підприємств, які 
ведуть бізнес в Україні. Крім того, збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та 
Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької і 
Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік, і українська 
влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського 
законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму привів до 
приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та 
багатьма іншими країнами. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з 
ризиками, що є нетиповими для інших країн.  

Пандемія короновірусної інфекції також збільшила невизначеність умов провадження 
господарської діяльності. У перші місяці 2020 року спостерігалися значні потрясіння на 
світовому ринку, спричинені спалахом COVID-19. Разом з іншими факторами це призвело до 
різкого зниження ціни на нафту та фондових індексів, а також до знецінення гривні. 
Відповідаючи на потенційно серйозну загрозу COVID-19 для охорони здоров’я, урядові 
органи України вжили заходів щодо стримування спалаху, вводячи обмеження на 
переміщення людей всередині України, тимчасове припинення транспортних зв'язків з 
Україною та обмеження в'їзду для відвідувачів у очікуванні подальшого розвитку подій. Деякі 
підприємства також доручили працівникам залишатися вдома та скоротили чи тимчасово 
припинили господарські операції. З 12 березня  2020 року було введено загальнонаціональний 
карантин. З 22 травня 2020 р. Україна перейшла до адаптивної моделі карантину, за якої уряд 
почав послаблювати загальнонаціональні обмежувальні заходи. Адаптивний карантин в 
Україні діє до 30 червня 2021 року. 

У 2020 р. набрав чинності закон №466, який вніс ряд змін стосовно оподаткування доходів 
нерезидентів, адмініструванні податків та інше. Закон головним чином направлений на 
деофшоризацію, забезпечення податкової прозорості та масштабне впровадження в Україні 
положень Плану BEPS.  
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Зростання споживчих цін в Україні в 2020 році прискорилося до 5% із 4,1% у 2019 році, 
опинившись у центрі цільового коридору інфляційного таргетування Національного банку 
України. 

Рада директорів МВФ 9 червня 2020 року затвердила нову програму Stand-By для України, 
розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд дол. Україна 12 червня 2020 
року отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів. Інші міжнародні фінансові установи 
також надавали останніми роками значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні 
реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи, в тому числі реформу стосовно 
боротьби з корупцією, реформу в сфері корпоративного права, земельну реформу і поступову 
лібералізацію енергетичного сектора. 11 січня 2021 року місія МВФ поновила роботу в Україні 
у дистанційному форматі. 

У березнi 2020 року парламент проголосував за вiдставку уряду та призначення його нового 
складу, який ставить собі за мету продовжити реформування української економіки, 
стимулювати економічне зростання та боротися з корупцією. У липнi 2020 року Верховна Рада 
України проголосувала за вiдставку дiючого Голови Нацiонального банку України та за 
поданням Президента України призначила нового Голову Нацiонального банку України. 

У червнi 2020 року рейтингове агентство Moody's пiдвищило кредитний рейтинг України до 
рiвня В3 зi стабiльним прогнозом. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації 
залежить великою мірою від продовження проведення урядом структурних реформ, 
продовження співробітництва з МВФ та рефінансування державного боргу, який підлягає 
погашенню в наступні роки.  

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної 
діяльності Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов 
здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 
фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця окрема фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського 
персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та 
фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від 
оцінки управлінського персоналу. 

2 Основа бухгалтерського обліку 

(а) Підтвердження відповідності 

Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової 
звітності (МСФЗ) та підготовлена у відповідності до вимог законодавства України щодо 
фінансової звітності.  

Ця окрема фінансова звітність підготовлена додатково до консолідованої фінансової звітності, 
підготовленої Компанією згідно з МСФЗ та випущеної 23 червня 2020 року. 

Користувачі цієї окремої фінансової звітності повинні читати її разом з консолідованою 
фінансовою звітністю станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 з метою отримання 
належного розуміння фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків 
Компанії. 
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3 Функціональна валюта та валюта подання 

Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії і 
валютою, в якій подано показники цієї фінансової звітності. Уся фінансова інформація, подана 
в гривнях, була округлена до тисяч, якщо не зазначено інше. 

Облікова політика щодо перерахування операцій та залишків, деномінованих в іноземній 
валюті, у функціональну валюту розкрита у Примітці 25 (а). 

Курси обміну гривні відносно основних валют, які були використані при складанні цієї 
фінансової звітності, представлені таким чином: 

Валюта  31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. 
Дол. США  23,69 28,27 

Євро  26,42 34,74 

На дату цієї окремої фінансової звітності, 23 червня 2021 р., курс обміну становить 27,31  

гривні за 1,00 долар США та 32,47 гривні за 1,00 євро. 

4 Використання оцінок і суджень 

Складання окремої фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу 
формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів 
облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у 
звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи та зобов’язання. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. 

Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати 
перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх 
наступних періодах, на які впливають такі оцінки.  

Інформація про важливі судження, що використовувалися при застосуванні принципів 
облікової політики і мали найбільший вплив на суми, визнані у окремій фінансовій звітності, 
а також про припущення та невизначеності оцінок, яким притаманний суттєвий ризик значних 
викривлень даних у наступному фінансовому році, включена до таких приміток: 

 Примітка 11 – оцінка справедливої вартості основних засобів; 

 Примітка 14 – оцінка справедливої вартості біологічних активів; 

 Примітка 19(в) – зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості; 

 Примітка 20, 25 – облік активів з права користування та орендних зобов’язань, термін 
оренди: чи Компанія обґрунтовано впевнена у можливості продовження терміну оренди.  

 Оцінка справедливої вартості 

Згідно з вимогами облікової політики Компанії та вимогами щодо розкриття інформації, 
Компанія повинна визначати справедливу вартість як фінансових, так і нефінансових активів 
і зобов’язань. 

Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Компанія використовує всі відкриті 
ринкові дані. Суми справедливої вартості відносяться до різних рівнів ієрархії джерел 
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визначення справедливої вартості залежно від вхідних даних, використаних у межах методів 
оцінки, як представлено нижче: 

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

 Рівень : вхідні дані, крім котирувань, що увійшли до Рівня 1, які є відкритими для активу 
або зобов’язання або прямо (тобто як ціни), або опосередковано (тобто визначені на основі 
цін); 

 Рівень 3: вхідні дані для активу чи зобов’язання, що не ґрунтуються на відкритих ринкових 
даних (закриті вхідні дані). 

Якщо вхідні дані, використані для оцінки справедливої вартості активу або зобов'язання, 
можуть бути віднесені до різних рівнів ієрархії джерел визначення справедливої вартості, 
оцінена справедлива вартість відноситься в повному обсязі до найнижчого рівня ієрархії 
джерел визначення справедливої вартості, який є суттєвим для всієї оцінки. 

Компанія відображає переходи між рівнями ієрархії справедливої вартості на кінець звітного 
періоду, в якому відбулася відповідна зміна. 

Подальша інформація щодо припущень, зроблених при оцінці справедливої вартості, наведена 
у Примітках 11, 14 та 19(а). 

5 Операційні сегменти 

Компанія має три звітні сегменти, зазначені далі, які є стратегічними господарськими 
одиницями Компанії. Стратегічні господарські одиниці пропонують різні продукти та 
послуги, управління якими здійснюється окремо, оскільки вони вимагають використання 
різних технологій та маркетингових стратегій. Далі представлено короткий опис операцій по 
кожному звітному сегменту Компанії: 

 Рослинництво. Вирощування/виробництво та реалізація зернових, олійних культур і 
цукру. 

 Тваринництво. Включає процес вирощування та продажу свиней, молочної худоби, птиці. 

 Інші сільськогосподарські операції. Включає послуги зі зберігання сільгосппродукції, 
реалізацію молока та інші операції. 

Існують різні рівні інтеграції між звітними сегментами. Ця інтеграція включає, зокрема, 
передачі зернових від сегмента вирощування зернових до сегмента свинарства та 
вирощування інших тварин. Міжсегментне ціноутворення визначається на основі ринкових 
цін. 

Облікова політика звітних сегментів є такою ж самою, як і облікова політика, опис якої 
наведено у Примітці 25 до цієї окремої фінансової звітності. Інформація про результати 
кожного із звітних сегментів представлена далі. Результати оцінюються, виходячи з чистого 
прибутку (збитку) сегмента, відображеного у внутрішніх управлінських звітах, що подаються 
на перевірку управлінському персоналу Компанії. 

Компанія не відображає в звітності оцінку загальної суми активів та зобов’язань для кожного 
звітного сегмента, оскільки дані показники не надаються вищому керівникові з операційної 
діяльності на регулярній основі. 
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Компанія розраховує показник EBITDA (прибуток до вирахування процентів, податку та 
амортизації) як результат операційної діяльності до вирахування податків та чистих 
фінансових затрат, скоригований на амортизацію, збитки від зменшення корисності, сторно 
збитків від зменшення корисності, чисті фінансові втрати. Компанія розкриває у звітах 
показник EBITDA, оскільки вона вважає, що він є ефективним показником для оцінки її 
спроможності генерувати грошові кошти та оцінки її операційної діяльності. 

EBITDA не є встановленим показником для оцінки фінансових результатів відповідно до 
МСФЗ. Отже, порядок розрахунку EBITDA, що застосовується Компанією, може не 
відповідати порядку розрахунку аналогічного показника, що застосовується іншими 
суб’єктами господарювання. 
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(а) Інформація про звітні сегменти 

 
Рослинництво Тваринництво 

Інші 
сільськогосподарські 

операції 

Нерозподілені 
суми 

Елімінація Усього 

(у тисячах гривень) 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
             

Доходи від продаж на зовнішньому ринку 699,146 545,158 401,659 531,243 300,238 233,455 - - - - 1,401,043 1,309,856 

Доходи від продаж між сегментами 331,794 145,629 - - - - - - (331,794) (145,629) - - 

 
            

Усього доходів від основної діяльності 1,030,940 690,787 401,659 531,243 300,238 233,455 - - (331,794) (145,629) 1,401,043 1,309,856 

 

Собівартість реалізованої продукції на 
зовнішньому ринку (570,511) (671,996) (419,893) (563,254) (222,085) (149,465) - - - - (1,212,489) (1,384,715)

Собівартість реалізованої продукції між 
сегментами (331,794) (145,629) - -  - - - 331,794 145,629 - - 

 
            

Усього собівартість реалізованої продукції (902,305) (817,625) (419,893) (563,254) (222,085) (149,465) - - 331,794 145,629 (1,212,489) (1,384,715) 

 

Прибуток, що виникає в результаті переоцінки 
сільськогосподарської продукції та біологічних 
активів до справедливої вартості (Примітка 14) 254,484 77,790 25,093 (6,541) - - - - - - 279,577 71,249 

 
            

Скоригований валовий прибуток 383,119 (49,048) 6,859 (38,552) 78,153 83,990 - - - - 468,131 (3,610) 

 

             

             

             



ПАП «Агропродсервіс» 
Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.  

Примітки до окремої фінансової звітності 

 

 

26 

 
Рослинництво Тваринництво 

Інші 
сільськогосподарські 

операції 

Нерозподілені 
суми 

Елімінація Усього 

(у тисячах гривень) 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
             
Прибуток (збиток) сегмента до оподаткування за 
рік 

 
323,468 (120,568) (40,767) (96,757) 55,858 70,715 (47,259) 

 
(47,506) - - 291,300 (194,116) 

 
            

Фінансові витрати, чиста сума 
 

(55,533) (58,941) (40,871) (49,402) (21,617) (13,109) - - - - (118,021) (121,452) 

Амортизація (123,348) (116,446) (39,707) (43,524) (873) (266) (7,659) (3,730) - - (171,587) (163,966) 

 
            

EBITDA 502,349 54,819 39,811 (3,831) 78,348 84,090 (39,600) (43,776) - - 580,908 91,302 

 

Капітальні витрати 88,762 102,765 47,943 30,779 47 22,919 29 20,688 - - 136,781 177,151 
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 (б) Фізичні обсяги 

Обсяги зовнішніх продаж основних продуктів за рік, що закінчився 31 грудня, 
представлені таким чином: 

(у тонах) 

 

 
2020 2019 

     

Свинарство:     
Свині   9,997 14,372 
Рослинництво:     
Цукрові буряки   101,589 64,711 
Кукурудза   19,980 22,003 
Пшениця   31,143 23,933 
Ячмінь   15,746 16,863 
Ріпак   5,356 7,566 
Соя та соєва олія   1,965 6,534 
Соняшник                                                                    6,302 - 
Інші сільськогосподарські операції:     
Молоко   12,676 4,978 
Худоба   910 934 
Свинина   3 59 

(в) Основні клієнти 

У 2020 році дохід, отриманий від одного клієнта сегмента свинарства, становив 
приблизно 13% (187,481 тисяч гривень) загальної суми доходів Компанії від основної 
діяльності (у 2019 році, дохід, отриманий від одного клієнта сегмента свинарства, 
становив приблизно 16% (214,223 тисяч гривень) загальної суми доходів Компанії від 
основної діяльності). 

6 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) представлений доходом 
від договорів з клієнтами. Компанія визнає дохід від реалізації товарів у момент, коли 
товари було передано у розпорядження покупцеві у визначеному місці, після чого 
покупець несе всі витрати та ризики, пов’язані з цими товарами. Компанія визнає дохід 
від надання послуг з плином часу, по мірі задоволення зобов’язання щодо виконання 
відповідно до договору надання послуг (Примітка 25 (м)).  
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Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися  
31 грудня, представлений таким чином: 

(у тисячах гривень)  2020   2019  

     
Реалізація товарів:     
Свині  359,284  497,729 

Пшениця  173,187  117,356 

Молоко  119,780  45,742 

Кукурудза  107,718  74,692 

Цукор   102,906  74,021 

Соняшник  80,285  - 

Ячмінь  76,164  86,739 

Корми  71,413  55,804 

Рапс  62,058  74,977 

Цукровий буряк  50,129  30,022 

Соєві боби  27,623  57,117 

Інша худоба  23,575  31,186 

Бобові  17,438  25,212 

Інші  57,215  73,790 

   
  1,328,775  1,244,387 
     
Надання послуг:     
Послуги зберігання  12,896  20,811 

Послуги відвантаження  1,289  9,235 

Інші послуги 
 

58,083  35,423 

 

 72,268  65,469 
 

 1,401,043  1,309,856 

   

 

Станом на 31 грудня 2020 р. договірні зобов'язання відносяться, головним чином, до 
передоплат, отриманих від вітчизняних клієнтів за відправлення товарів, що, як 
очікується, відбудеться протягом наступного року. 

Сума в розмірі 82,010 тисяч гривень, визнана у складі договірних зобов’язань на 
початок періоду, була визнана як дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
за період, що закінчився 31 грудня 2020 р. (2019 р.: 18,942 тисяч гривень).  

Дебіторська заборгованість, представлена у складі дебіторській заборгованості за 
товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості, відноситься до 
дебіторської заборгованості за договорами з клієнтами. 
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7 Витрати на збут 

Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень)  2020  2019 

     

Витрати на персонал  1,780  2,364 

Матеріальні витрати  1,525  2,056

Паливо  1,030  1,093

Послуги  1,042  1,530

Витрати на рекламу  755  2,986

Інші  1,439  3,752

   

  7,571  13,781

   

8 Фінансові витрати 

Фінансові витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень)  2020  2019 

 

 

   

Витрати на виплату процентів по банківських кредитах    75,428  84,103 

Витрати на виплату процентів за договорами оренди  39,514  37,053 

Курсові різниці   3,079  296  

     

   

  118,021  121,452  

   

9 Інші доходи 

Інші доходи за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень)  2020  2019 
     

Дивіденди отримані 

 

2,386  12,413 

Інші доходи 
 

229  3,897 
  

  2,615  16,310  

   

10 Витрати з податку на прибуток 

Компанія зайнята у сільськогосподарському виробництві і сплачує фіксований 
сільськогосподарський податок (ФСП) і не сплачує податок на прибуток згідно з 
Податковим кодексом України.  
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11 Основні засоби 

Рух основних засобів за роки, що закінчилися 31 грудня, представлений таким чином: 

(у тисячах гривень)  
Земля та 
будівлі  

Транспортні 
засоби та 
сільсько-

господарська 
техніка  

Машини та 
обладнання  

Незавершене 
будівництво  

Активи з 
права 

користування 

(прим. 20 (б))  Разом 

             

Первісна 
вартість             

Сальдо на  

1 січня 2019 р.  937,057  290,102  476,300  118,852  203,474  2,025,785 

Надходження  23,551  60,737  30,813  33,824  28,226  177,151 

Передачі  22,119  49,827  (11,640)  (60,306)  -  - 

Вибуття  -  (1,305)  (4,944)  -  -  (6,249) 

Сальдо на  
31 грудня 2019 р.  982,727  399,361  490,529  92,370  231,700    2,196,687 

 

Надходження  -  1,362  51,149  57,652  26,618  136,781 

Первісна вартість 
основних засобів 
приєднаних 
компаній 
(Примітка 12)  58,410  30,731  40,919  339  32,168  162,567 

Передачі  42,008  49  39,971  (82,028)  -  - 

Вибуття  -  (15,702)  (6,286)  (3,039)  -  (25,027) 

             

Сальдо на 31 
грудня 2020 року  1,083,145  415,801  616,282  65,294  290,486  2,471,008 
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(продовження) 

(у тисячах гривень) 
Земля та 
будівлі 

Транспортні
засоби та
сільсько-

господарська
техніка

Машини та
обладнання

Незавершене 
будівництво

Активи з права 
користування 

(прим. 20 (б)) Разом

Накопичена 
aмортизація         

 

 

Сальдо на  

1 січня 2019 р. (47,400)  (66,564)  (48,855)  -  (22,829) (185,648) 

Нарахована 
амортизація (47,599)  (51,343)  (53,027)  -  (25,534) (177,503) 

Вибуття -  979  852    - 1,831 

Сальдо на  
31 грудня 2019 
року (94,999)  (116,928)  (101,030)  -  (48,363) (361,320) 

 

Нарахована 
амортизація (48,234)  (54,027)  (58,986)  -  (23,621) (184,868) 

Накопичена 
амортизація 
основних 
засобах 
приєднаних 
компаній 
(Примітка 12)  (23,856)  (16,373)  (15,922)  -  (2,941) (59,092) 

Вибуття -  6,644  2,106  -  - 8,750 

Сальдо на  
31 грудня 2020 
року (167,089)  (180,684)  (173,832)  -  (74,925) (596,530) 

     

Балансова 
вартість           

Сальдо на 31 
грудня 2019 
року 887,728  282,433  389,499  92,370  183,337 1,835,367 

     

Сальдо на 

31 грудня 2020 
року 916,056  235,117  442,450  65,294  215,561 1,874,478 
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Нарахована амортизація у розмірі 163,928 тисяч гривень була віднесена на собівартість 
реалізованої продукції (2019: 160,236 тисяч гривень), у розмірі 7,659 тисяч гривень – на 
адміністративні витрати (2019: 3,730 тисяч гривень), у розмірі 13,281 тисяч гривень 
(2019: 13,537 тисяч гривень) була капіталізована у складі вартості запасів і поточних 
біологічних активів. 

(а) Забезпечення 

На 31 грудня 2020 р. основні засоби балансовою вартістю 580,439 тисяч гривень  
(31 грудня 2019 р.: 570,900 тисяч гривень) передано у заставу як забезпечення 
банківських кредитів, отриманих Компанією (див. Примітку 18).  

(б) Орендовані машини та обладнання 

Компанія орендує транспортні засоби та сільськогосподарську техніку. Зобов’язання по 
оренді забезпечені заставою орендованої сільськогосподарської техніки. На  
31 грудня 2020 р. балансова вартість орендованих машин та сільськогосподарської 
техніки складає 44,500 тисяч гривень (31 грудня 2019 р.: 42,146 тисяч гривень) 
(Примітка 20 (б)).    

(в) Незавершене будівництво 

Незавершене будівництво, в основному, включає будівництво та модернізацію 
будівель, включаючи насіннєвий завод та завод з переробки м’яса. 

Протягом 2020 року Компанія капіталізувала витрати на позики, що пов’язані з 
будівництвом, у розмірі 1,257 тисяч гривень (2019: 3,725 тисяч гривень). 

(г) Переоцінка основних засобів 

В 2017 році управлінський персонал доручив компанії «БДО Україна» провести 
незалежну оцінку вартості основних засобів. Справедливу вартість основних засобів 
визначено у розмірі 1,742,664 тисячі гривень на 30 вересня 2017 р. та віднесено до рівня 
3 ієрархії джерел визначення справедливої вартості, базуючись на вхідних даних, 
використаних в межах методів оцінки (див. Примітку 4). 

Більшість основних засобів Компанії є спеціалізованими по своїй природі та вони 
нечасто продаються на відкритому ринку окремо від сільськогосподарської діяльності, 
в процесі якої вони використовуються. За винятком землі та неспеціалізованих по своїй 
природі основних засобів, які оцінювались на основі останніх ринкових операцій з 
порівнюваними активами, ринок для цих спеціалізованих основних засобів в Україні не 
є активним та не забезпечує достатньої кількості продажів порівнюваних основних 
засобів при використанні ринкового підходу для визначення справедливої вартості. 

Таким чином, справедлива вартість основних засобів була визначена, головним чином, 
з використанням методу вартості заміщення за вирахуванням зносу. Цей метод враховує 
вартість відтворення або заміщення основних засобів, скориговану з урахуванням їх 
фізичного, функціонального або економічного зносу та морального старіння. 

Оцінка вартості заміщення за вирахуванням зносу була проведена на основі даних, 
отриманих із внутрішніх джерел та аналізу українських та міжнародних ринків для 
аналогічних основних засобів. Були зібрані різні ринкові дані з публікацій, каталогів, 
статистичних матеріалів та інше. Також до процесу оцінки залучались галузеві експерти 
та постачальники основних засобів як в Україні, так і за кордоном. Крім визначення 
вартості заміщення за вирахуванням зносу, було проведено тестування грошових 
потоків з метою оцінки суми очікуваного відшкодування основних засобів. В результаті 
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цього тестування було визначено, що вартість заміщення за вирахуванням зносу не 
зменшилась при визначенні справедливої вартості на 30 вересня 2017 р. 

На 31 грудня 2019 та 2020 р., управлінський персонал визначив, що балансова вартість 
основних засобів суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості. 

12 Довгострокові фінансові інвестиції 

Довгострокові фінансові інвестиції представлені часткою володіння y статутному 
капіталі дочірніх та асоційованих підприємств на кожну звітну дату, які обліковуються 
за собівартістю з урахуванням знецінення. Нижче наведено перелік дочірніх та 
асоційованих підприємств та частку володіння Компанії y статутному капіталі цих 
підприємств: 

     Фактичне володіння 

Назва  
Країна 
реєстрації 

 Діяльність 
31 грудня 

2020 р. 
31 грудня 

2019 р. 

ПП «Агропродсервіс 
Ярчівці» 

 Україна  Сільське господарство 75.00% 75.00% 

ТОВ 
«Агропродсервіс 
вест» 

 Україна  Сільське господарство 70.00% 70.00% 

ТОВ «Дружба»  Україна  Сільське господарство 60.00% 60.00% 
ТОВ 
«Агропродсервіс 
Техніка» 

 Україна  Сільське господарство 60.00% 60.00% 

ТОВ 
«Агропродсервіс 
Борщів» 

 Україна  Сільське господарство 80.00% 80.00% 

ТОВ «Агроіндустрія 
11» 

 Україна  Виробництво бетонних 
конструкцій 

60.00% 60.00% 

ТОВ «Галицька 
зернова компанія» 

 Україна  Сільське господарство 60.00% 60.00% 

ТОВ «Перша 
Гусина» 

 Україна  Сільське господарство 60.00% 60.00% 

ТОВ «Разом Плюс»  Україна  Сільське господарство 60.00% 60.00% 
ТОВ «Українське 
м’ясо» 

 Україна  Сільське господарство 99.00% 99.00% 

ТОВ 
«Тернопільський 
м'ясокомбінат» 

 Україна  Виробництво м'яса 100.00% 99.00% 

ТОВ 
«Агропродсервіс 
інвест» 

 Україна  Сільське господарство 50.00% 50.00% 

ПП «Агропродсервіс 
– Плюс» 

 Україна  Сільське господарство 49.00% 49.00% 

ТОВ «Вікторія»  Україна  Сільське господарство 50.00% 50.00% 

ТОВ «Агро-Ланівці»  Україна  Сільське господарство 0% 100.00% 
ТОВ «Вирлів-
Агробізнес» 

 Україна  Сільське господарство 99.00% 99.00% 

ПОП «Урманське»  Україна  Сільське господарство 0% 99.00% 

ТОВ «Теофіпілка»  Україна  Сільське господарство 0% 99.00% 
ТОВ «Берегиня 
добра» 

 Україна  Сільське господарство 0% 99.99% 

ТОВ 
«Агропродсервіс 
Ігровиця» 

 Україна  Сільське господарство 0% 60.00% 
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У 2020 році було прийнято рішення про реорганізацію дочірніх підприємств ТОВ 
«Берегиня добра», ТОВ «Теофіпілка», ТОВ «Агропродсервіс Ігровиця», ТОВ «Агро-
Ланівці» та ПОП «Урманське» шляхом приєднання їх до ПАП «Агропродсервіс».  

Загальний фінансові показники станом на дату приєднання:  

 

Назва  Усього активів 
Усього власного 

капіталу 
ТОВ «Агро-Ланівці»  80,672 54,258 
ПОП «Урманське»  47,764 3,771 
ТОВ «Теофіпілка»  44,212 39,049 
ТОВ «Берегиня добра»  48,077 34,059 
ТОВ «Агропродсервіс Ігровиця»  146 87 
  
Всього  220,871 131,224 
  

За 2020 рік до моменту приєднання дохід і чистий результат цих дочірніх підприємств 
склали 3,414 тисяч гривень і 1,530 тисяч гривень збитку, відповідно.  

13 Запаси 

Запаси на 31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень)     2020  2019 

      

Кукурудза   172,005 36,002
Соя     96,753 58,976
Цукор     74,229 70,396
Інвестиції у майбутні врожаї     77,550 64,434
Пшениця     69,565 70,749
Сировина та витратні матеріали для сільськогосподарського 
виробництва   59,283 116,970
Силос    43,914 21,668
Ячмінь   10,915 13,604
Жито   5,202 7,782
Інші       38,183   22,995

   
    647,599  483,576 

  

(а) Забезпечення 

На 31 грудня 2020 р. запаси балансовою вартістю 139,886 тисяч гривень,  
(31 грудня 2019 р.: 86,200 тисячі гривень)  передано у заставу як забезпечення 
банківських кредитів, отриманих Компанією (див. Примітку 18).  
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14 Біологічні активи 

Біологічні активи на 31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень)  

 

2020  2019 

Довгострокові біологічні активи:    

Худоба (свиноматки та велика рогата худоба, що утримується для розведення)  167,860   79,175 

    

Поточні біологічні активи:    

Худоба (молодняк свиней та великої рогатої худоби)  252,850   192,972 

Поля під посівами  81,674   64,554 

Усього поточних біологічних активів  334,524   257,526 

Усього біологічних активів  502,384   336,701 

     

Далі у таблиці представлені зміни балансової вартості довгострокових та поточних 
біологічних активів протягом року:  

(у тисячах гривень) 
Основне 
стадо 

Стадо на 
відгодівлі 

Поля під 
посівами 

Разом 

     

Сальдо на 1 січня 2019 р.   75,165    239,465   78,378   393,008  

Інвестиції в тварин та майбутні врожаї  -   472,554   433,372   905,926 

Передачі   19,252    (19,252) - - 
(Збиток) прибуток від переоцінки сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів за справедливою 
вартістю   (15,242)    8,702   77,789   71,249  

Реалізація -   (508,497) - 
  

(508,497)  

Зменшення в результаті збору врожаю - -   (524,985) (524,985)  

 

Сальдо на 1 січня 2020 р.   79,175    192,972   64,554   336,701  
 

Інвестиції в тварин та майбутні врожаї  7,389   511,784   732,297 1,251,470 

Передачі 81,296 (81,296) - - 

(Збиток) прибуток від переоцінки сільськогосподарської 
продукції та біологічних активів за справедливою 
вартістю - 25,093 254,484 279,577 

Реалізація -   (395,703) - (395,703) 

Зменшення в результаті збору врожаю - -   (969,661) (969,661) 

 

Сальдо на 31 грудня 2020 року 167,860 252,850 81,674 502,384 
 

 

Зміна нереалізованих прибутків (збитків), пов’язаних з полями під посівами, що 
утримуються на 31 грудня 2020 р. та включені до прибутку або збитку у складі статті 
«Чистий прибуток від переоцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів до 
справедливої вартості», складала 10,606 тисяч гривень прибутку (2019:  
1,733 тисячі гривень).



ПАП «Агропродсервіс» 
Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.  

Примітки до окремої фінансової звітності 
 
 

36 

(а) Визначення справедливої вартості 

Оцінена справедлива вартість худоби і зернових культур відноситься до Рівня 3 або Рівня ієрархії джерел визначення справедливої 
вартості, базуючись на вхідних даних, використаних у межах методів оцінки, як представлено нижче в таблиці, а також у Примітці 4: 

Тип Метод оцінки Суттєві вхідні дані Взаємозв’язок між 

основними вхідними 

даними та оцінкою 

справедливої вартості 

Основне стадо 

(свиноматки, кнури 

та корови). 

Справедлива вартість 

Рівня 2. 

Метод ринкового порівняння: 

Модель оцінки вартості базується 

на цінах котирування на 

активному ринку за голову та 

чисельності худоби, що 

утримується для розведення. 

 

 
31 грудня 

2020 
31 грудня 

2019 
Ціна у гривнях за 
голову:   
Свиноматки 19,000 10,000 
Кнури 19,000 19,000 
Корови 19,000 20,000 

Оцінена справедлива 

вартість збільшилася 

(зменшилася) б, якщо б: 

- оцінена середня ціна за 
голову була вище (нижче). 

 

 

Стадо на відгодівлі 

(Свині на відгодівлі, 

птиця та велика 

рогата худоба). 

Справедлива вартість 

Рівня 2. 

Метод порівняння 

найостанніших цін: Модель 

оцінки вартості базується на цінах 

найостанніших операцій для 

одного й того самого виду активів 

за 1 кг та вазі худоби, що 

утримується для розведення. 
 

 
31 грудня 

2020 
31 грудня 

2019 
Ціна у гривнях за 
кг:  

 

Свині 42 43 
Велика рогата 
худоба 47 42 

    

Оцінена справедлива 

вартість збільшилася 

(зменшилася) б, якщо б: 

- оцінена середня вартість 
за кілограм була вище 
(нижче) . 
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Тип Метод оцінки Суттєві вхідні дані Взаємозв’язок між 

основними вхідними 

даними та оцінкою 

справедливої вартості 

Поля під посівами. 

Справедлива вартість 

Рівня 3. 

Дисконтовані грошові потоки: 

Модель оцінки вартості враховує 

поточну вартість чистих 

грошових потоків, що, як 

очікується, будуть генеровані 

полями під посівами. Прогнози 

щодо грошових потоків 

включають конкретні оцінки на 

період біологічної 

трансформації, що залишився 

після звітної дати до моменту 

збирання врожаю. Очікувані 

чисті грошові потоки 

дисконтуються з використанням 

ставки дисконту з урахуванням 

ризиків.  

 
31 грудня 

2020 
31 грудня 

2019  
Розрахункові майбутні ринкові ціни у тисячах гривень за тонну: 
Пшениця 5,798 5,035 
Ячмінь 5,481 4,500 
Рапс 10,344 10,543 
Жито 4,761 4,239 
    
Очікувана врожайність (т/га):  
Пшениця 6.46 6.89 
Ячмінь 6.29 6.36 
Рапс 3.48 3.87 
Жито 6.34 5.87 
    
Оцінені середні виробничі витрати у тисячах гривень на 1 га: 
Пшениця 24.78 23.06 
Ячмінь 18.21 25.67 
Рапс 25.89 21.79 
Жито 21.99 20.64 
    
Ставка дисконту:    
Пшениця 14.50% 18.00% 
Ячмінь 14.50% 18.00% 
Рапс 14.50% 18.00% 
Жито 14.50% 18.00% 

 

Оцінена справедлива 

вартість збільшилася 

(зменшилася) б, якщо б: 

- розрахункова майбутня 
ринкова ціна була вище 
(нижче); 

- очікувана врожайність 
була вище (нижче); 

- оцінені середні виробничі 
витрати на 1 га були 
нижче (вище); 

- розрахункова ставка 
дисконту була нижче 
(вище). 
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Управлінський персонал оцінює справедливу вартість сільськогосподарської продукції на 
момент збору врожаю за посиланням на котирування цін на ринку, як визначено Міжнародним 
стандартом фінансової звітності МСБО 41 «Сільське господарство». Крім того, витрати на 
продаж на момент збору врожаю оцінюються та вираховуються зі справедливої вартості. 

(б) Фізичні обсяги 

Обсяги біологічних активів на 31 грудня представлені таким чином: 

 

 

 
Одиниці виміру 2020 2019 

      

Худоба (молодняк свиней, птиці та 
великої рогатої худоби)   Центнери 45,953 36,569 

Поля під посівами  Гектари 6,457 6,216 

Худоба (свиноматки, кнури та велика 
рогата худоба, що утримується для 
розведення)  Центнери 18,990 9,329 

 

Фізичні обсяги сільськогосподарської продукції (врожай), отриманої (зібраної) за рік, що 
закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тонах)  

 
2020 2019 

     

Цукрові буряки   157,563   135,948 

Кукурудза   51,028   33,768 

Пшениця   39,443   28,538 

Ячмінь   26,654    20,610 

Соя   11,058   7,790 

Рапс   5,356   5,896 

Жито   2,643   6,423 

Інші   1,185   3,214 

   

   294,930   242,187 

   

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, отримані від худоби, протягом року, що 
закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

 

 

 
2020  2019 

     

М’ясо, тонн  20 22 

Молоко, тисяч літрів  12,823 5,249  
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(в) Управління ризиками у сільськогосподарській діяльності 

Ризик кліматичних та інших змін 

Для біологічних активів характерним є ризик пошкодження в результаті кліматичних змін, 
захворювань, пожеж та інших природних явищ. Компанія затвердила комплексні заходи, 
спрямовані на моніторинг і зниження рівня таких ризиків, які включають регулярні інспекції 
полів та перевірки на предмет наявності шкідників і захворювань. 

Ризик зміни цін 

Компанія зазнає фінансових ризиків через зміну цін на врожаї сільгоспкультур і м'ясо. 
Компанія регулярно перевіряє свої перспективи щодо цін на сільськогосподарську продукцію, 
вивчаючи потребу в активному управлінні фінансовими ризиками. 

Ризики змін законодавства та природоохоронних нормативів 

Операційна діяльність регулюється законами і нормативно-правовими актами України. 
Управлінський персонал проводить регулярні перевірки для визначення ризиків, пов’язаних з 
охороною навколишнього середовища, і забезпечення адекватності існуючих систем цілям 
управління такими ризиками. 

15 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 31 грудня представлена 
таким чином: 

(у тисячах гривень)     
31 грудня 

2020 
31 грудня 

2019

     

Номінальна сума   274,858   311,708

Вирахування резерву на покриття збитків від зменшення 
корисності (Примітка 19(в)(ііі))   (18,008)   (12,314)
   

   256,850   299,394

   

Інформація про кредитний ризик Компанії та збитки від зменшення корисності у зв’язку з 
дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги представлена в  
Примітці 19(в)(ііі). 
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16 Інша поточна дебіторська заборгованість за продукцію (товари, 
роботи, послуги) 

Інша поточна дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) на  
31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень)   

31 грудня  

2020 

31 грудня  

2019 

     
Номінальна сума  21,575    32,325 

Вирахування резерву на покриття збитків 
від зменшення корисності (Примітка 
19(в)(ііі)).  (2,347)   (7,261) 

  

  19,228   25,064 

  

Інша поточна дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) в основному 
представлена поворотною короткостроковою фінансовою допомогою, наданою дочірнім 
компаніям (Примітка 22(в). 

Інформація про кредитний ризик Компанії та збитки від зменшення корисності у зв’язку з 
іншою поточною дебіторською заборгованістю за продукцію (товари, роботи, послуги) та 
іншою дебіторською заборгованістю за виданими авансами представлена у Примітці 19(в)(ііі). 

17 Власний капітал 

(а) Статутний капітал 

Учасники мають право на участь у голосуванні, на розподіл прибутку та право на повернення 
капіталу пропорційно до розміру їх внесків. 

(б) Дивіденди 

Згідно з чинним законодавством України, сума дивідендів до розподілу обмежена сумою 
нерозподіленого прибутку, який визначається згідно з МСФЗ. 

У 2020 р. Компанія оголосила дивіденди власникам у розмірі 4,326 тисяч гривень  
(1,165 тисяч гривень у 2019 році). 

(в) Резерв переоцінки основних засобів 

Резерв переоцінки основних засобів відноситься до переоцінки основних засобів. Результати 
переоцінки не можуть вільно розподілятися між учасниками. 
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18 Кредити та позики 

У цій примітці представлена інформація про договірні умови кредитів та позик Компанії, за 
якими нараховуються проценти та які оцінюються за амортизованою вартістю. Більш детальна 
інформація про процентний та валютний ризики, а також про ризик ліквідності викладена у 
Примітці 19. 
 
 (у тисячах гривень) 

 

 
31 грудня 

2020 

31 грудня 

2019 

Довгострокові зобов’язання     
Довгострокові забезпечені заставою банківські 
кредити   73,711  108,161     

    
Усього довгострокових зобов’язань   73,711  108,161     
    

Поточні зобов’язання     

Поточні забезпечені заставою банківські кредити   274,541           299,597     

Поточна частка довгострокових забезпечених 
заставою банківських кредитів  73,617             72,902     

   

Усього поточних зобов’язань    348,158  372,499     

   

Усього кредитів та позик   421,869  480,660     

   
 

(i) Умови та графік погашення боргу 

Умови та строки погашення існуючих кредитів представлені таким чином: 

(у тисячах 
гривень)  

 

Банк 

 

Валюта  

Номінальна 
процентна 
ставка  Рік погашення  

Номінальна 
вартість 

Балансова 
вартість 

31 грудня 2020 
року   

ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль» 

 Гривня  11.5-20%  2021-2024  242,867 242,867 

 
  
ПАТ «ОТП Банк» 
Банк 

 Гривня  12%  2023  79,998 79,998 

 
  
ПАТ «ПроКредит 
Банк» 

 Гривня  13-15%  2021-2022  63,652 63,652 

 
  
ПАТ 
«КРЕДОБАНК» 

 Гривня  11.7-16%  2021-2022  15,812 15,812 

 
  
ПАТ «Креді 
Агріколь Банк» 

 Гривня  11-18%  2022-2024  19,540 19,540 

           

           421,869  421,869 
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(продовження)

 

(у тисячах 
гривень)  

 

Банк 

 

Валюта  

Номінальна 
процентна 
ставка  Рік погашення  

Номінальна 
вартість 

Балансова 
вартість 

31 грудня 2019 
року   

ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль» 

 Гривня  14-20%    2020-2024    294,868   294,868   

 
  
ПАТ «ОТП Банк» 
Банк 

 Гривня   20%   2020     90,621   90,621   

 
  
ПАТ «ПроКредит 
Банк» 

 Гривня  17%  2021-2022    66,986   66,986   

 
  
ПАТ 

«КРЕДОБАНК»
 Гривня  17-20%    2020-2022    16,246   16,246   

 

  
ПАТ «Креді 
Агріколь Банк» 

 Гривня  15%    2022  11,939   11,939   

           

           480,660   480,660   

           
 

Банківські кредити забезпечені таким майном: 

 будівлі та обладнання, балансова вартість яких складає 580,439 тисяч гривень  
(31 грудня 2019 р.: 570,900 тисяч гривень, див. Примітку 11(а);  

 запаси балансовою вартістю 139,886 тисяч гривень, (31 грудня 2019 р.:  
86,200 тисяч гривень, див. Примітку 13(а).   

 Зобов’язання за договорами фінансової оренди, забезпечені орендованими активами. 

Кредитні договори містять певні обмежувальні умови. Станом на 31 грудня 2020 року 
Компанія виконала всі обмежувальні умови по кредитним зобов’язанням перед банкам.  

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія не виконала певні обмежувальні умови по окремим 
кредитним зобов’язанням перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Креді Агріколь 
Банк», зокрема в частині досягнення показників рентабельності, у зв`язку з несприятливою 
кон’юнктурою ринку в 2019 році, у результаті чого банки мали право вимагати негайного 
погашення цих кредитних зобов’язань. Відповідно, довгострокові зобов’язання по кредитам у 
сумі 33,839 тисяч гривень були відображені у складі короткострокових кредитів банків станом 
на 31 грудня 2019 року. 
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Узгодження зміни зобов’язань до грошових потоків, що виникають від 
фінансової діяльності  
(у тисячах гривень)  Кредити та позики

   

Сальдо на 1 січня 2020 р.  480,660 

Зміни в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності   

Надходження від кредитів та позик  468,035

Погашення позик  (526,826)

Проценти сплачені  (76,685)

  

Усього змін в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності  (135,476)

  

Інші зміни  -

Пов’язані з зобов’язаннями  -

  

Капіталізовані витрати по позиках  1,257

Процентні витрати  75,428

  

Усього інших змін, пов'язаних із зобов'язаннями  76,685

Сальдо на 31 грудня 2020 року  421,869

   

   

Сальдо на 1 січня 2019 р.  486,574  

Зміни в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності   

Надходження від кредитів та позик          465,692 

Погашення позик         (471,606) 

Проценти сплачені           (87,828) 

  

Усього змін в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності  (93,742) 

  

Інші зміни  

Пов’язані з зобов’язаннями  

  

Капіталізовані витрати по позиках              3,725 

Процентні витрати            84,103 

  

Усього інших змін, пов'язаних із зобов'язаннями  87,828

Сальдо на 31 грудня 2019 року  480,660 
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19 Справедлива вартість та управління ризиками 

(а) Визначення справедливої вартості 

Згідно з МСФЗ 13, визначення справедливої вартості було уніфіковано як ціна, яка могла б 
бути отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов’язання у ході 
організованої операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань була визначена із 
застосуванням наявної ринкової інформації та відповідних методологій оцінки вартості. Однак 
для оцінки справедливої вартості необхідно застосовувати суттєві судження при інтерпретації 
ринкових даних. Отже, оцінки справедливої вартості не обов’язково вказують суми, які могли 
б бути отримані на ринку в даний час. Використання різних припущень щодо ринку та/або 
методологій оцінки може мати суттєвий вплив на оцінену справедливу вартість. 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань визначається з 
використанням методології дисконтованих грошових потоків та інших належних методологій 
оцінки вартості на кінець року і може не відображати справедливу вартість цих інструментів 
на дату складання та розповсюдження цієї окремої фінансової звітності. Ці розрахунки не 
відображають ніяких премій або дисконтів, що можуть виникнути внаслідок пропозиції на 
продаж одночасно всієї суми певного фінансового інструмента, що належить Компанії. Оцінка 
справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових 
потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів 
та інших факторів. 

Управлінський персонал вважає, що балансова вартість усіх фінансових активів і зобов’язань 
на 31 грудня 2020 р. і 31 грудня 2019 р. приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

(б) Управління ризиками 

У зв’язку з використанням фінансових інструментів у Компанії виникають такі ризики: 

 кредитний ризик; 

 ризик ліквідності; 

 ринковий ризик. 

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає 
Компанія, а також про цілі, політику та процедури оцінки та управління ризиками та 
управління капіталом Компанії. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних 
примітках до цієї окремої фінансової звітності. 

Генеральний директор несе загальну відповідальність за створення структури управління 
ризиками Компанії та здійснення нагляду за нею. 

Політики Компанії у сфері управління ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу 
ризиків, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів 
контролю за ними, а також моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи 
управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і 
діяльності Компанії. Застосовуючи засоби навчання і стандарти та процедури управління, 
Компанія прагне створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в якому 
всі працівники розуміють свої ролі і обов’язки. 
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(в) Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Компанії в результаті 
невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов’язань за 
договором. Кредитний ризик виникає переважно у зв’язку з дебіторською заборгованістю 
клієнтів Компанії, передоплатами постачальникам і грошовими коштами та їх еквівалентами. 

(i) Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  та інша поточна 
дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) 

Рівень кредитного ризику Компанії залежить, головним чином, від індивідуальних 
характеристик кожного клієнта. Проте управлінський персонал також бере до уваги 
демографічні характеристики клієнтської бази, у тому числі ризик дефолту в галузі, в якій 
здійснюють свою діяльність клієнти, оскільки ці фактори можуть впливати на рівень 
кредитного ризику, особливо за поточних складних економічних умов. Близько 43% (2019 р.: 
41 %) доходів Компанії від основної діяльності припадає на операції продажу з п’ятьма 
найбільшими клієнтами, з яких двоє представлені дочірніми компаніями у 2020 та 2019 роках 
(Примітка 22 (в). Всі доходи Компанії від основної діяльності відносяться до операцій 
продажу в Україні.  

Управлінський персонал затвердив кредитну політику, згідно з якою кожний новий клієнт 
підлягає індивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності, перш ніж йому будуть 
запропоновані стандартні умови оплати і доставки продукції. Такий аналіз охоплює зовнішні 
рейтинги, якщо такі є. Клієнти, які не відповідають вимогам Компанії щодо 
платоспроможності, можуть проводити операції з Компанією тільки на основі передоплати. 

Значна частина клієнтів Компанії вела операції з Компанією впродовж понад трьох років, і 
жодна із заборгованостей цих клієнтів на звітну дату не була списана або їх кредит не втратив 
корисності. При здійсненні моніторингу кредитного ризику, пов’язаного з кожним 
конкретним клієнтом, клієнти розподіляються на групи за своїми кредитними 
характеристиками залежно від того, чи вони є фізичними або юридичними особами, оптовими, 
роздрібними покупцями чи кінцевими споживачами, а також за своїм географічним 
розташуванням, галуззю, строками виникнення заборгованості, строками погашення 
заборгованості, а також залежно від існування фінансових труднощів у минулому. Торгова та 
інша дебіторська заборгованість відноситься переважно до оптових покупців.  

Компанія не вимагає застави по торговій та іншій дебіторській заборгованості.  

Компанія створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє собою її 
оцінку понесених збитків від торгової та іншої дебіторської заборгованості та інвестицій. 
Основними складовими цього резерву є компонент окремо оцінюваного збитку, що 
відноситься до дебіторської заборгованості, яка є значною індивідуально, і компонент збитку, 
що оцінюється у сукупності, який встановлюється для груп аналогічних активів щодо 
понесених, але ще не ідентифікованих збитків. Резерв на покриття збитків, що оцінюються у 
сукупності, визначається на основі даних про статистику платежів за аналогічними 
фінансовими активами у попередніх періодах. 
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(ii) Грошові кошти та їх еквіваленти 

Компанія утримувала грошові кошти та їх еквіваленти на суму 1,831 тисяча гривень на  
31 грудня 2020 р. (31 грудня 2019 р.: 5,812 тисяч гривень). На 31 грудня 2020 р. грошові кошти 
та їх еквіваленти були розміщені в основному в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ 
«ПроКредит Банк» (31 грудня 2019 р.: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПроКредит 
Банк»  та АТ «ОТП Банк»). 

Зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів було оцінене на основі очікуваних 
кредитних збитків за 12 місяців як несуттєве, і воно відображає короткі строки позицій, що 
зазнають ризику, у зв’язку з чим Компанія не відобразила в обліку резерв під збитки від 
зменшення корисності на 31 грудня 2020 р. і 31 грудня 2019 р.. Компанія вважає, що наявні у 
неї грошові кошти та їх еквіваленти мають низький кредитний ризик.  

(iii) Рівень кредитного ризику 

Максимальний рівень кредитного ризику представлений балансовою вартістю фінансових 
активів. Максимальний рівень кредитного ризику на 31 грудня представлений таким чином: 

(у тисячах гривень)   31 грудня 2020  31 грудня 2019 

 

       

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
(Примітка 15) 256,850  299,394 

Інша поточна дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, 
послуги)  (Примітка 16)

 

19,228  25,064 

Грошові кошти та їх еквіваленти  1,831  5,812 

  277,909  330,270 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги на суму 252,116 тисяч гривень 
представлена дебіторською заборгованістю пов`язаних сторін на 31 грудня 2020 року (31 грудня 2019 
року: 267,395 тисяч гривень). Інша поточна дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, 
послуги) у сумі 17,698 тис. грн представлена дебіторською заборгованістю від пов’язаних сторін 
станом на 31 грудня 2020 року (31 грудня 2019 року: 20,595 тисяч гривень;) (Примітка 22 (в). 

На 31 грудня 2020 р. для Компанії також існував ризик неповернення виданих авансів на суму  
35,276 тисяч гривень (31 грудня 2019 р.: 33,852 тисячі гривень).  

Оцінка очікуваних кредитних збитків по клієнтах на 31 грудня 2020 р. і 2019 р. 

Компанія використовує матрицю резервів для оцінки очікуваних кредитних збитків від дебіторської 
заборгованості клієнтів, яка складається з дуже великої кількості невеликих залишків. 

Коефіцієнти збитків розраховуються з використанням методу матриці міграції рейтингів («roll rate») 
на основі ймовірності проходження дебіторської заборгованості через послідовні стадії прострочення 
до списання. Матриці міграції рейтингів розраховуються окремо для ризиків у різних сегментах на 
основі терміну відносин із клієнтами. 

Розрахунок коефіцієнта кредитних збитків ґрунтуються на основі фактичного досвіду кредитних 
збитків протягом останніх років. 
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У наступній таблиці представлена інформація про рівень кредитного ризику та очікувані кредитні 
збитки (резерв на покриття збитків від зменшення корисності) від дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги, на 31 грудня 2020 року: 

(у тисячах гривень) Середньозваже-

ний рівень 

збитковості  

 

Валова 

балансова 

вартість 

Резерв під 

збитки 

Кредитно-

знецінена 

заборгованість 

Поточна (не прострочена) 0.75% 13,615 (102) НІ 
Прострочена, від 1 до 120 днів  3.29% 119,868 (3,938) НІ 
Прострочена, від 120 днів 9.88% 141,375 (13,968) ТАК 
 

    

Усього  6.55% 274,858 (18,008)  

 
    

 

У наступній таблиці представлена інформація про рівень кредитного ризику та очікувані кредитні 
збитки (резерв на покриття збитків від зменшення корисності) від дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги, на 31 грудня 2019 року: 

(у тисячах гривень) Середньозваже-

ний рівень 

збитковості  

 

Валова 

балансова 

вартість 

Резерв під 

збитки 

Кредитно-

знецінена 

заборгованість 

Поточна (не прострочена) 1.14% 8,663 (99) НІ 
Прострочена, від 1 до 120 днів  2.13% 152,134 (3,243) НІ 
Прострочена, від 120 днів 5.95% 150,911 (8,972) ТАК 
 

    

Усього  3.95% 311,708 (12,314)  

 
    

 

У наступній таблиці представлена інформація про рівень кредитного ризику та очікувані 
кредитні збитки (резерв на покриття збитків від зменшення корисності) від іншої поточної 
дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) на 31 грудня 2020 року: 

(у тисячах гривень) Середньозваже-

ний рівень 

збитковості  

 

Валова 

балансова 

вартість 

Резерв під 

збитки 

Кредитно-

знецінена 

заборгованість 

Поточна (не прострочена) 0.43% 835 (4) НІ 
Прострочена, від 1 до 120 днів  7.62% 4,170 (318) НІ 
Прострочена, від 120 днів 12.23% 16,570 (2,025) ТАК 
 

    

Усього  10.88% 21,575 (2,347)  
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У наступній таблиці представлена інформація про рівень кредитного ризику та очікувані кредитні 
збитки (резерв на покриття збитків від зменшення корисності) від іншої поточної дебіторської 
заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) на 31 грудня 2019 року: 

(у тисячах гривень) Середньозваже-

ний рівень 

збитковості  

 

Валова 

балансова 

вартість 

Резерв під 

збитки 

Кредитно-

знецінена 

заборгованість 

Поточна (не прострочена) 0.62% 1,127                (7) НІ 
Прострочена, від 1 до 120 днів  15.24% 2,860            (436) НІ 
Прострочена, від 120 днів 24.06% 28,338         (6,818) ТАК 
 

    

Усього  22.46% 32,325         (7,261)  

 
    

 

Зміни в резерві під зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості  

Зміни в резерві під зменшення корисності дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 
послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) 
протягом року були наступними:. 

(у тисячах гривень) 2020 2019 

 

Сальдо на 1 січня 19,575         10,665  

Зменшення / (збільшення)  780          8,910  

 

Сальдо на 31 грудня  20,355         19,575  

 

(г) Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов’язання 
шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід Компанії до 
управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності 
ліквідності, достатньої для виконання зобов’язань Компанії по мірі настання строків їх 
погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому 
неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Компанії. 

Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів у касі для оплати 
протягом 30 днів очікуваних операційних витрат, включаючи обслуговування фінансових 
зобов’язань. Компанія також аналізує очікувані притоки грошових коштів по торговій та іншій 
дебіторській заборгованості разом з очікуваним вибуттям грошових коштів по торговій та 
іншій кредиторській заборгованості. Зазначене вище не передбачає потенційний вплив 
екстремальних обставин, які неможливо передбачити, наприклад стихійні лиха. 

Строки погашення фінансових зобов’язань згідно з договорами, включаючи оцінені виплати 
процентів і виключаючи вплив договорів взаємозаліку, представлені таким чином: 
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31 грудня 2020 року 

(у тисячах гривень) 
Балансова 
вартість До одного року

Від двох до п’яти
років

Більше п’яти 
років 

Усього грошові 
потоки за 

договорами 
 

Непохідні фінансові 
зобов’язання  

 
   

Забезпечені заставою 
банківські кредити 421,869 370,107 82,451 - 452,558 

Кредиторська 
заборгованість за 
продукцію (товари, 
роботи, послуги) 143,205 143,205 - - 

 
143,205  

Зобов’язання за 
договорами оренди 260,903 73,985 324,210 138,597 536,792 

Інші поточні 
зобов’язання 8,737 8,737 - - 

 
8,737 

 
     

 834,714 596,034 406,661 138,597 1,141,292 

 

     

 

На 31 грудня 2020 р. Компанія видала гарантії деяким банкам щодо кредитів, наданих 
пов’язаним сторонам. Гарантії, видані Компанією, обмежені сумами позик пов’язаних осіб. 

Компанія видала гарантії на кредити ТОВ «Вікторія» у сумі 8,034 тисячі гривень від АТ 
«Пумб» (31 грудня 2019 р.: нуль тисяч гривень), і у сумі 21,539 тисяч гривень від АТ 
«Кредобанк» (31 грудня 2019 р.: 23,336 тисяч гривень), на кредити ТОВ «Агропродсервіс 
інвест» у сумі 3,217 тисяч гривень від АТ «Креді Агріколь Банк» (31 грудня 2019 р.: 5,294 
тисячі гривень), у сумі 2,332 тисячі гривень від АТ «ПроКредит Банк» (31 грудня 2019 р.: 3,405 
тисяч гривень), у сумі 847 тисяч гривень від АТ «Пумб» (31 грудня 2019 р.: 8,367 тисяч 
гривень), гарантії на кредити ТОВ «Агропродсервіс Ярчівці» у сумі 13,583 тисячі гривень від 
АТ «Креді Агріколь Банк» (31 грудня 2019 р.: нуль тисяч гривень), гарантії на кредити ТОВ 
«Галицька Зернова Компанія» у сумі 200 тисяч гривень від АТ «Радабанк» (31 грудня 2019 р.: 
нуль тисяч гривень). 

Строки погашення цих кредитів згідно з договорами становлять від одного до п’яти років 
Жодне положення щодо зобов’язань іншої сторони за цією гарантією не визнається у цій 
фінансовій звітності, оскільки керівництво вважає, що станом на 31 грудня 2020 року не існує 
ймовірності відтоку економічних ресурсів стосовно цих гарантій. 
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31 грудня 2019 року  

(у тисячах гривень) 
Балансова 
вартість 

До одного
року

Від двох до п’яти
років

Більше п’яти 
років 

Усього грошові 
потоки за 

договорами 

  

Непохідні фінансові  

  зобов’язання      

Забезпечені заставою 
банківські кредити 480,660 411,155 163,678 - 574,833 

Кредиторська 
заборгованість за 
продукцію (товари, 
роботи, послуги) 188,180 188,180 - - 188,180  

Зобов’язання за 
договорами оренди 225,716 65,789 209,529 148,911 424,229 

Інші поточні 
зобов’язання 18,790 18,790 - - 18,790 

 

 725,166 682,914 373,207 148,911 1,206,032 

 

Очікується, що грошові потоки, включені до аналізу строків виплат, не виникнуть значно 
раніше або в розмірах, що суттєво відрізняються від вказаних сум. 

(д) Ринковий ризик 

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні 
ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових 
інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового 
ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. 

(е) Валютний ризик 

У Компанії виникає валютний ризик у зв’язку з реалізацією та закупками, деномінованими у 
валюті, що відрізняється від функціональної валюти Компанії, а саме від гривні. Валютами, в 
яких переважно деноміновані ці операції, є євро і долар США. 

Законодавство України обмежує можливість хеджування валютних ризиків, отже, Компанія 
не хеджує свої валютні ризики. 

Щодо монетарних активів і зобов’язань, деномінованих в іноземних валютах, політика 
Компанії покликана забезпечити підтримку її чистого рівня ризику в прийнятних рамках 
шляхом покупки або продажу іноземних валют за курсами спот, коли необхідно врегулювати 
короткостроковий дисбаланс. 
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Рівень валютного ризику 

Рівень валютного ризику Компанії, розрахований на основі номінальних сум, на  
31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р.. був таким: 

(у тисячах гривень)  31 грудня 2020 31 грудня 2019 

  Дол. США Євро Дол. США Євро 

Кредиторська заборгованість за 
продукцію (товари, роботи, 
послуги)  (9,662) (7,558) -   (4,308) 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію (товари, роботи, 
послуги)  575 50 327 336 

    

Чистий рівень ризику    (9,087)  (7,508)  327   (3,972) 

Аналіз чутливості 

10% ослаблення курсу гривні по відношенню до наведених нижче валют на 31 грудня 2020 р. 
та 2019 р. призвело б до зменшення власного капіталу та чистого прибутку на суми, наведені 
нижче. Цей аналіз ґрунтується на коливаннях валютних курсів, які Компанія розглядала як 
обґрунтовано можливі на кінець звітного періоду. Аналіз передбачає, що всі інші змінні 
величини, зокрема процентні ставки, залишаться незмінними. 

(у тисячах гривень)  

31 грудня 

 2020 

31 грудня 

2019

Долар США     909 33

Євро    751 397

10% укріплення курсу гривні по відношенню до наведених вище валют на  31 грудня 2020 р. 
та 2019 р. мало б такий самий, але протилежний за значенням вплив, за умови, що всі інші 
змінні величини залишаються постійними. 

(є)      Процентний ризик 

Зміни ставок відсотку впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом зміни їх 
справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових 
потоків (для заборгованості за плаваючою ставкою). Управлінський персонал не має офіційної 
політики визначення необхідного співвідношення заборгованості за фіксованими 
процентними ставками і заборгованості за змінними ставками відсотку. Однак при отриманні 
нових кредитів чи позик управлінський персонал користується своїми судженнями, щоб 
прийняти рішення щодо того, яка ставка відсотку – фіксована чи змінна – буде більш вигідною 
для Компанії протягом очікуваного періоду до строку погашення заборгованості. Фіксовані 
ставки визначаються на рівні ринкових ставок на час запозичення. 
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На 31 грудня 2020 р. та 2019 р. Компанія не має фінансових інструментів зі змінною ставкою. 

Компанія не відображає в обліку фінансові інструменти з фіксованою ставкою як інструменти 
за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, або як 
інструменти, наявні для продажу. Отже, зміни ставок відсотку на звітну дату не вплинули б 
ані на прибуток або збиток, ані на власний капітал.  

(ж) Інші ризики зміни ринкових ставок 

Компанія не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли 
метою таких договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Компанії. 

(з) Управління капіталом 

Компанія не має офіційної політики управління капіталом, але управлінський персонал 
намагається підтримувати достатній рівень власних коштів для задоволення операційних та 
стратегічних потреб Компанії та забезпечення довіри з боку учасників. Це досягається завдяки 
ефективному управлінню грошовими коштами, постійному моніторингу доходів та прибутку 
Компанії, а також довгострокових інвестиційних планів, які в основному фінансуються за 
рахунок операційних грошових потоків та кредитів Компанії. Завдяки цим заходам, Компанія 
намагається забезпечити стабільне зростання прибутку. 

Компанія не змінювала свій підхід до управління капіталом протягом року. 

Для Компанії не передбачено жодних зовнішніх вимог щодо капіталу. 

20.     Оренда 

(а) Договори оренди, де Компанія виступає у якості орендаря  

Компанія орендує сільськогосподарські земельні угіддя та сільськогосподарську техніку для 
використання в операційній діяльності. Договори оренди сільськогосподарських земельних 
угідь укладені на строк від одного до вісімдесяти років, сільськогосподарська техніка 
орендується на строк від трьох до семи років.  

Компанія орендує сільськогосподарські земельні угіддя у фізичних осіб, які володіють 
відносно невеликими площами земельних ділянок. У Компанії немає обґрунтованої 
впевненості у тому, що вона реалізує можливість продовження оренди понад договірний 
термін, зважаючи на такі фактори: земельні ділянки не характеризуються унікальним 
місцезнаходженням для Компанії; договори оренди мають довгостроковий термін; в Україні 
існує активний ринок оренди сільськогосподарських земель, а власник земельної ділянки, крім 
поточної оренди, може мати різні варіанти розпорядження нею, крім того, останні зміни в 
законодавстві щодо скасування мораторію на продаж землі, які набудуть чинності з 2021 року, 
можуть змінити ландшафт ринку землі, і деякі власники можуть бути зацікавлені продати 
свою землю.  

Відповідно до чинного законодавства України за дострокове припинення договору оренди 
землі передбачене стягнення, що є еквівалентом шестимісячної суми орендних платежів. 
Компанія є обґрунтовано впевненою у тому, що можливість припинення дії оренди достроково 
не реалізується. 

Виходячи з вищезазначеного, Компанія використовує залишковий термін договорів оренди, 
як термін оренди для цілей МСФЗ 16. 



ПАП «Агропродсервіс» 
Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.  

Примітки до окремої фінансової звітності 
 
 

53 

(б) Активи з права користування 

Рух активів з права користування за рік, що закінчився 31 грудня представлений таким чином: 

(у тисячах гривень)  Сільсько-
господарські 

земельні угіддя  

Сільсько- 
господарська 

техніка 

Всього 

     

На 1 січня 2020 року  183,337 42,146 225,483 

Нові договори оренди   7,942 8,025 15,967 

Передачі від дочірніх компаній  32,168 - 32,168 

Модифікація платежів  18,676 - 18,676 

Амортизаційні відрахування щодо
активів з права користування 

 (26,562) (5,671) (32,233) 

На 31 грудня 2020 року 
 

215,561 44,500 260,061  

 

(у тисячах гривень)  Сільсько-
господарські 

земельні 
угіддя  

Сільсько- 
господарська 

техніка 

Всього 

    

На 1 січня 2019 року 180,645 41,616 222,261 

Нові договори оренди  28,226 5,687 33,913 

Амортизаційні відрахування щодо активів з
права користування 

(25,534) (5,157) (30,691) 

На 31 грудня 2019 року 
 

183,337 42,146 225,483 

(в) Орендні зобов’язання 

Інформація щодо орендних зобов’язань представлена таким чином: 

(у тисячах гривень)  
Сільсько-

господарські 
земельні 
угіддя  

 
Сільсько- 

господарська 
техніка 

 

Всього 

На 1 січня 2020 року  203,554  22,162  225,716 
       

Зміни в зв'язку з грошовими потоками 
від фінансової діяльності      
Виплата зобов’язань за договорами 
оренди 

 
(58,031)  (9,083)  (67,114) 

Проценти сплачені 
 -  (4,024)  (4,024) 

    
Усього змін в зв'язку з грошовими 
потоками від фінансової діяльності 

(58,031)  (13,107)  (71,138) 
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Інші зміни, пов’язані з зобов’язаннями    (продовження) 

(у тисячах гривень)  

Сільсько-
господарські 

земельні 
угіддя 

 

 
Сільсько- 

господарська 
техніка 

 

Всього 

Нові договори оренди  7,942  8,025  15,967 
Надходження від приєднання  дочірніх 
компаній 

 32,168 
 -  32,168 

Модифікації орендних договорів  18,677  -  18,677 
Витрати на виплату процентів по 
договорам оренди 

 
35,489  4,024  39,514 

      
      
Усього інших змін, пов'язаних із 
зобов'язаннями 94,276  12,049  106,325 

    
Сальдо на 31 грудня 2020 року  239,799  21,104  260,903 

    
       
Сальдо на 1 січня 2019 р.  191,875  26,538  218,413 
       
Зміни в зв'язку з грошовими потоками 
від фінансової діяльності       
 
Виплата зобов’язань за договорами 
оренди (48,840)  (8,559)  (57,399) 
Проценти сплачені -  (4,760)  (4,760) 
      
   
Усього змін в зв'язку з грошовими 
потоками від фінансової діяльності 

(48,840)  (13,319)  (62,159) 

 
  

Інші зміни, пов’язані з зобов’язаннями      
      
Нові договори оренди 28,226  4,183  32,409 
Витрати на виплату процентів по 
договорам оренди 32,293  4,760  37,053 
   
Усього інших змін, пов'язаних із 
зобов'язаннями 60,519  8,943  69,462 
    
Сальдо на 31 грудня 2019 року  203,554  22,162  225,716 
    

 

Компанія відображає зобов’язання з оренди у статті «інші довгострокові зобов'язання» та 
«інші поточні зобов'язання» у звіті про фінансовий стан, залежно від їх строку погашення. До 
складу статті «Інші поточні зобов’язання» входить інша поточна кредиторська заборгованість 
у сумі 8,737 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року (31 грудня 2019 р.:  
18,790 тисяч гривень). 

За оренду певних ділянок сільськогосподарських земельних угідь Компанія здійснює 
додаткові, не передбачені умовами договорів, платежі орендодавцям, які Компанія вважає 
змінними, що не залежать від індексу або ставки та не включаються в оцінку зобов'язань з 
оренди. Сума таких платежів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, становила   
8,820 тисячі гривень (2019: 17,546 тисячі гривень). Компанія представляє такі виплати у складі 
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статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» у окремому звіті про 
фінансові результати. Компанія оцінює, що майбутні грошові потоки за такими додатковими 
платежами, складатимуть 56,650 тисяч гривень станом на  
31 грудня 2020 року (31 грудня 2019 р.: 137,907 тисяч гривень).  

Строки погашення зобов’язань згідно з договорами оренди представлені таким чином: 

31 грудня 2020 року 

(у тисячах гривень) 

Балансова 
вартість 

До одного 
року 

Від двох до 
п’яти років 

Більше п’яти 
років 

Усього грошові 
потоки за 
договорами 

 

Зобов’язання за договорами 
оренди 
сільськогосподарських 
земельних угідь 239,799 58,583 298,589 138,597 495,769 

Зобов’язання за договорами 
оренди 
сільськогосподарської 
техніки 21,104 15,402 25,621 - 41,023 

 

 260,903 73,985 324,210 138,597 536,792 

 

     

 
31 грудня 2019 року 

(у тисячах гривень) 

Балансова 
вартість 

До одного року 
Від двох до п’яти 

років 
Більше п’яти 

років 

Усього грошові 
потоки за 
договорами 

 

Зобов’язання за 
договорами оренди 
сільськогосподарських 
земельних угідь 203,554 54,520 191,134 148,911 394,565 

Зобов’язання за 
договорами оренди 
сільськогосподарської 
техніки 22,162 11,269 18,395 - 29,664 

 

 225,716 65,789 209,529 148,911 424,229 
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(г) Договори оренди, де Компанія виступає як орендодавець 

Компанія здає в оренду об’єкти нерухомості та обладнання, що належать Компанії на праві 
власності. Всі договори оренди з позицій орендодавця класифікуються як операційна оренда. 

Дохід від оренди, визнаний Компанією в 2020 році, склав 24,335 тисяч гривень (2019:   
24,372 тисячі гривень) і був представлений у складі статті «Інші операційні доходи» у звіті про 
фінансові результати. Дохід від оренди виникає в основному на контрактах з дочірніми 
компаніями (Примітка 22 (в). 

У наступній таблиці представлений аналіз дебіторської заборгованості по оренді за термінами 
погашення, де показана недисконтована величина орендних платежів після звітної дати. 

(у тисячах гривень) 2020 2019 

 

До одного року 18,681 21,789 

Від одного до двох років 1,410 1,696 

Від двох до трьох років - 1,500 

Від трьох до чотирьох років - 1,125 

Від чотирьох до п’яти років - - 

 
  

Всього 20,091 26,110 

 

21.  Умовні зобов’язання 

(а) Страхування 

Страхова галузь в Україні перебуває на стадії розвитку, тому багато форм страхового захисту, 
що є поширеними в інших країнах, в Україні, як правило, ще не застосовуються. Компанія не 
має повного страхового покриття по виробничих потужностях, на випадок переривання 
діяльності або виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку із заподіянням 
шкоди майну чи навколишньому середовищу в результаті аварій, пов’язаних із майном чи 
діяльністю Компанії. До тих пір, поки Компанія не отримає достатнього страхового покриття, 
існує ризик того, що втрата або пошкодження певних активів матиме суттєвий негативний 
вплив на діяльність та фінансовий стан Компанії. 

(б) Судові процеси 

Компанія не залучена до судових процесів, які могли б суттєво впливати на її фінансовий стан 
чи результати діяльності. 

(в) Видані гарантії 

Компанія видала гарантії на кредити ТОВ «Вікторія» у сумі 8,034 тисячі гривень від АТ 
«ПУМБ» (31 грудня 2019 р.: нуль тисяч гривень), і у сумі 21,539 тисяч гривень від АТ 
«Кредобанк» (31 грудня 2019 р.: 23,336 тисяч гривень), на кредити ТОВ «Агропродсервіс 
інвест» у сумі 3,217 тисяч гривень від АТ «Креді Агріколь Банк» (31 грудня 2019 р.: 5,294 
тисячі гривень), у сумі 2,332 тисячі гривень від АТ «ПроКредит Банк» (31 грудня 2019 р.: 3,405 
тисяч гривень), у сумі 847 тисяч гривень від АТ «ПУМБ» (31 грудня 2019 р.: 8,367 тисяч 
гривень), гарантії на кредити ТОВ «Агропродсервіс Ярчівці» у сумі 13,583 тисячі гривень від 
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АТ «Креді Агріколь Банк» (31 грудня 2019 р.: нуль тисяч гривень), гарантії на кредити ТОВ 
«Галицька Зернова Компанія» у сумі 200 тисячі гривень від АТ «Радабанк» (31 грудня 2019 р.: 
нуль тисяч гривень). 

Резерв по зобов’язанню перед іншою стороною за цими гарантіями не був визнаний у цій 
окремій фінансовій звітності, оскільки управлінський персонал вважає, що на 31 грудня 2020 
та 2019 р. ймовірність відтоку економічних ресурсів по відношенню до цих гарантій є 
низькою. 

(г) Умовні податкові зобов’язання 

Компанія здійснює більшу частину своїх операцій в Україні і тому має виконувати вимоги 
податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є 
наявність численних податків і законодавство, що часто змінюється, яке може застосовуватися 
ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко 
виникають протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною та 
державною податковими адміністраціями та між Міністерством фінансів та іншими 
державними органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, 
які згідно з законодавством мають право застосовувати суворі штрафні санкції, а також 
стягувати пеню. Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом 
трьох наступних календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути 
продовжений.  

Ці факти створюють в Україні значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для 
країн з більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, 
виходячи з його тлумачення податкового законодавства, офіційних роз’яснень і судових 
рішень, що податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку. Однак 
відповідні органи можуть тлумачити зазначені вище положення інакше і вплив на цю окрему 
фінансову звітність, якщо вони якщо вони зможуть довести правомірність своєї позиції, може 
бути суттєвим. 

У цій окремій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних податкових 
нарахуваннях. 

22. Операції із пов’язаними сторонами 

У ході звичайної діяльності Компанія здійснює операції із пов’язаними сторонами. Пов’язані 
сторони включають дочірні та асоційовані підприємства Компанії, учасників, членів 
основного управлінського персоналу і їх близьких родичів, та компанії, які знаходяться під 
контролем або значним впливом з боку учасників. Ціни по операціях з пов'язаними сторонами 
визначаються регулярно. Умови деяких операцій з пов'язаними сторонами можуть 
відрізнятися від ринкових умов. 

Інформація про фактичну контролюючу сторону Компанії розкрита в Примітці 1. 

(а) Винагорода управлінському персоналу 

Винагорода основному управлінському персоналу представлена короткостроковими 
виплатами на суму 1,921 тисяча гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2020 році (2019:  
2,067 тисяч гривень).   
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(б) Кредити від члена родини фактичної контролюючої сторони 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія має заборгованість по фінансовій допомозі від члена 
сім`ї фактичної контролюючої сторони на суму 7,859 тисяч гривень (31 грудня 2019 р.: 7,889 
тисячі гривень). Протягом 2020 року заборгованість у сумі 30 тисяч гривень була погашена 
(2019 р.: 1,665 тисяч гривень). 

(в) Операції з іншими пов’язаними сторонами 

Далі представлена інформація про залишки за розрахунками та операції Компанії з іншими 
пов’язаними сторонами. 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 року  

 Дочірні Асоційовані Інші Разом  

Звіт про фінансовий стан:      

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 245,010 5,891 1,215 252,116 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію (товари, роботи, послуги) 17,697 - 1 17,698 

 

Інша дебіторська заборгованість за 
виданими авансами 19,819 - - 19,819 

 

Кредиторська заборгованість за продукцію 
(товари, роботи, послуги) 45,948 1,846 1,619 49,413 

 

Кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 71 - - 71 

 

Інші поточні зобов'язання - - 7,859 7,859 

 

 
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2019 року  

 Дочірні Асоційовані Інші Разом  

Звіт про фінансовий стан:      

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 266,381 652 362 267,395 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію (товари, роботи, послуги) 18,977 1,542 76 20,595 

 

Інша дебіторська заборгованість за 
виданими авансами 14,580 - - 14,580 

 

Кредиторська заборгованість за продукцію 
(товари, роботи, послуги) 77,318 3,134 56 80,508 

 

Кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 9,752 - - 9,752 

 

Інші поточні зобов'язання 7,736 - 8,063 15,799 
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 2020  2019 

 
Дочірні Асоційо-

вані 
Інші Разом  Дочірні Асоційо-

вані 
Інші Разом 

Звіт про сукупний дохід: 
 

   
  

   

Дохід 394,206 15,997 1,124 411,327  335,272 1,733 663 337,668 

Інший операційний дохід 20,696 - - 20,696  23,072 - - 23,072 

Придбання товарів і послуг 127,219 15,589 1,117 143,925  233,559 8,711 189 242,459 

Отримання фінансової 
допомоги 18,690 - - 18,690  28,239 - 1,440 29,679 

Погашення фінансової 
допомоги 13,848 - 30 13,878  20,899 - 2,165 23,064 

Поворотна фінансова допомога є від пов’язаної сторони, на вимогу та має безвідсоткову 
природу. 

Очікується, що всі існуючі залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами будуть сплачені 
грошовими коштами протягом шести місяців після звітної дати. Ці залишки не забезпечені 
заставою. 

23. Події після звітної дати  

(а) Реорганізація 

Після звітної дати було прийнято рішення про реорганізацію дочірньої компанії ТОВ «Разом 
Плюс»  шляхом її приєднання до ПАП «Агропродсервіс». На 31 грудня 2020 року окремі 
сукупні активи дочірньої компанії складають 3,667 тисяч гривень, а чисті активи –  
480 тисяч гривень.  

(б) Придбання нового підприємства  

У червні 2021 року Компанія придбала 50% частки підприємства ТОВ «Меркурій ЛТД» 
вартістю 9 тисяч гривень.  

Жодних інших подій після дати балансу до дати, коли ця окрема фінансова звітність була 
затверджена до випуску, які вимагають коригування або розкриття, не було. 

24. Основа оцінки 

Ця окрема фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості, за 
винятком біологічних активів, сільськогосподарської продукції та основних засобів.  

Біологічні активи відображені за справедливою вартістю за вирахуванням оцінених витрат на 
реалізацію, сільськогосподарська продукція відображена за справедливою вартістю за 
вирахуванням оцінених витрат на реалізацію на момент збору врожаю, яка стає її умовною 
вартістю після переведення цієї продукції у запаси. Після збору врожаю сільськогосподарська 
продукція відображається за меншою з двох величин: за умовною вартістю або за чистою 
вартістю реалізації. 

Основні засоби відображені за справедливою вартістю. 
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25. Основні принципи облікової політики 

Принципи облікової політики, викладені нижче, послідовно застосовувалися при підготовці 
цієї окремої фінансової звітності до всіх періодів, поданих у цій окремій  фінансовій звітності. 

(а) Операції в іноземних валютах 

Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту  Компанії за курсами 
обміну, встановленими на дату операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в 
іноземних валютах на звітну дату, перераховуються у функціональну валюту за курсами 
обміну, встановленими на цю дату. 

Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 
справедливою вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну на дату 
визначення справедливої вартості. Немонетарні статті в іноземній валюті, які оцінюються за 
первісною вартістю, перераховуються за курсами обміну, встановленими на дату операції.  

Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, визнаються у прибутку або збитку. 

(б) Фінансові інструменти 

(i) Визнання та оцінка  

Первісне визнання торгової та іншої дебіторської заборгованості здійснюється на дату їх 
виникнення. Первісне визнання всіх інших фінансових активів та фінансових зобов'язань 
здійснюється на дату укладення угоди, коли Компанія стає стороною договору про фінансовий 
інструмент. 

Фінансовий актив (якщо він не є дебіторською заборгованістю без суттєвої фінансової 
складової) або фінансове зобов'язання спочатку оцінюється за справедливою вартістю, плюс, 
в разі, якщо вони не відображається за справедливою вартістю, через прибутки або збитки 
(FVTPL), витрати на операцію, безпосередньо пов'язані з його придбанням або емісією. 
Первісна оцінка торгової дебіторської заборгованість без суттєвої фінансової складової 
відбувається за ціною операції.  

(ii) Класифікація та наступна оцінка  

При первісному визнанні фінансовий актив класифікується як актив, оцінений: за 
амортизованою вартістю; за справедливою вартістю через інший сукупний дохід - боргові 
інвестиційні цінні папери; за справедливою вартістю через інший сукупний дохід - інвестиції 
в капітал інших суб'єктів господарювання; або за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

Фінансові активи не рекласифікуються після їх первісного визнання, якщо тільки Компанія не 
змінює свою бізнес-модель з управління фінансовими активами, внаслідок чого всі відповідні 
фінансові активи рекласифікуються в перший день першого звітного періоду після зміни 
бізнес-моделі. 

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

 якщо він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для 
одержання грошових потоків за договором; та 



ПАП «Агропродсервіс» 
Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.  

Примітки до окремої фінансової звітності 
 
 

61 

 умови договору передбачають виникнення грошових потоків на певні дати, які є 
виключно виплатами основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою. 

Боргові інвестиційні цінні папери оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід, якщо вони відповідають обом наступним умовам і не оцінюються за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку: 

 якщо вони утримуються в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для 
одержання грошових потоків за договором та продаж фінансових активів; та 

 умови відповідного договору передбачають виникнення грошових потоків на певні дати, 
які є виключно виплатами основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою. 

При первісному визнанні інвестиції в капітал, яка не утримується для торгових операцій, 
Компанія може безвідклично обрати відображати подальші зміни справедливої вартості 
інвестиції в іншому сукупному доході. Такий вибір здійснюється для кожної інвестиції 
окремо. 

Усі фінансові активи, які не класифікуються як оцінені за амортизованою вартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток Це включає всі похідні фінансові активи. 
При первісному визнанні Компанія може безвідклично оцінювати фінансовий актив, який в 
іншому випадку підлягає оцінці за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, або за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, якщо такий 
підхід повністю або суттєво прибирає ефект невідповідності у бухгалтерському обліку, що 
інакше мав би місце. 

Фінансові активи – оцінка бізнес-моделі:  

Компанія проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні 
портфеля фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб 
управління бізнесом і надання інформації управлінському персоналу. При цьому Компанією 
враховується така інформація: 

 політики і цілі, встановлені для управління портфелем, а також реалізація зазначених 
політик на практиці. Зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на 
отримання процентного доходу, передбаченого договором, підтримку певної структури 
ставок відсотка, забезпечення відповідності термінів погашення будь-яких фінансових 
активів строкам погашення відповідних фінансових зобов'язань, що використовуються 
для фінансування цих активів, або реалізацію грошових потоків шляхом продажу активів; 

 яким чином оцінюється результативність портфеля і яким чином ця інформація 
повідомляється управлінському персоналу Компанії; 

 ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів, 
утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі), і яким чином здійснюється управління цими 
ризиками; 

 яким чином винагороджуються менеджери, що здійснюють керівництво бізнесом 
(наприклад, чи залежить ця винагорода від справедливої вартості активів, якими вони 
управляють, або від отриманих ними від активів грошових потоків, передбачених 
договором); 

 частота, обсяг і терміни продажів фінансових активів в минулих періодах, причини таких 
продажів, а також очікування щодо майбутнього рівня продажів. 
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Передачі фінансових активів третім сторонам в рамках операцій, що не відповідають 
критеріям припинення визнання, не вважаються операціями продажу для цієї цілі, і це правило 
послідовно застосовується в процесі продовження визнання Компанією активів. 

Фінансові активи, що утримуються для торгових операцій чи знаходяться під управлінням, і 
результати використання яких оцінюються на основі справедливої вартості, оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи - Оцінка того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно 
виплатою основної суми та процентів:  

Для цілей даної оцінки «основна сума» визначається як справедлива вартість фінансового 
активу при його первісному визнанні. «Проценти» визначаються як відшкодування за вартість 
грошей у часі, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною 
протягом певного періоду часу, та за інші основні ризики і витрати, пов'язані з кредитуванням 
(наприклад, ризик ліквідності та адміністративні витрати), а також маржу прибутку. 

При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної 
суми і процентів на непогашену частину основної суми («критерій SPPI»), Компанія аналізує 
договірні умови фінансового інструмента. Сюди входить оцінка того, чи містить фінансовий 
актив яку-небудь договірну умову, яка може змінити терміни або суму передбачених 
договором грошових потоків так, що фінансовий актив не буде відповідати аналізованій умові. 
При проведенні цієї оцінки Компанія аналізує: 

 умовні події, які могли б змінити суму або строки грошових потоків;  
 умови, що можуть викликати коригування договірної купонної ставки, включаючи умови 

застосування змінної ставки; 
 умови дострокового погашення та пролонгації; і 
 умови, які обмежують вимоги Компанії за грошовими потоками від визначених активів 

(наприклад, фінансових активів без права регресу). 

Умова про дострокове погашення відповідає критерію SPPI (виключно виплата основної суми 
та процентів), якщо сума, сплачена при достроковому погашенні, представляє по суті 
непогашену частину основної суми і проценти на непогашену частину та може включати 
розумну додаткову компенсацію за дострокове припинення дії договору. Крім того, якщо 
фінансовий актив придбавається з дисконтом або з премією, що застосовуються до договірно] 
номінальної суми, умова, що дозволяє чи вимагає дострокове погашення в сумі, яка по суті 
являє собою зазначену в договорі номінальну суму плюс передбачені договором нараховані 
(але не виплачені) проценти (яка також може включати розумну додаткову компенсацію за 
дострокове припинення дії договору), розглядається як така, що відповідає даному критерію в 
тому випадку, якщо при первісному визнанні фінансового активу справедлива вартість умови 
про дострокове погашення є незначною. 

Фінансові активи – Подальша оцінка і прибутки та збитки:  

Фінансові активи, що 
оцінюються за справедливою 
вартістю, з відображенням 
переоцінки у прибутку або 
збитку 

Ці активи в подальшому оцінюються за справедливою вартістю.
Чисті прибутки та збитки, включаючи будь-який процентний дохід 
або дивіденди, визнаються у прибутках або збитках. 

Фінансові активи, що 
оцінюються за амортизованою 
вартістю 

Ці активи згодом оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована
вартість зменшується на суму збитків від зменшення корисності.
Процентний дохід, прибутки та збитки від курсових різниць та
зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки та збитки.
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Будь-який прибуток або збиток при припиненні визнання визнається
в прибутку чи збитку. 

Боргові інвестиційні цінні 
папери, що оцінюються за 
справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 

Ці активи в подальшому оцінюються за справедливою вартістю.
Процентний дохід, що розраховується з використанням методу
ефективного відсотка, прибутки та збитки від курсових різниць та
зменшення корисності визнаються у прибутку чи збитку. Інші чисті
прибутки та збитки визнаються в іншому сукупному доході. При
припиненні визнання прибутки та збитки, накопичені в іншому
сукупному доході, перекласифіковуються в прибуток або збиток. 

Інвестиції в капітал інших 
суб'єктів господарювання, що 
оцінюються за справедливою 
вартістю через інший 
сукупний дохід 

Ці активи в подальшому оцінюються за справедливою вартістю.
Дивіденди визнаються як дохід у прибутку чи збитку, якщо вони не є
очевидним відшкодуванням частини собівартості інвестиції. Інші
чисті прибутки та збитки визнаються в іншому сукупному доході і 
ніколи не перекласифіковуються в прибуток або збиток. 

Фінансові зобов'язання – Класифікація, подальша оцінка і прибутки та збитки 

Фінансові зобов'язання класифікуються як зобов'язання за амортизованою вартістю або за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансове зобов'язання класифікується 
як оцінене за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо воно класифікується 
як утримуване для торгових операцій, є похідним інструментом, або визначається як такий 
при первісному визнанні. Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток оцінюються за справедливою вартістю, а чисті прибутки та збитки, включаючи 
будь-які процентні витрати, визнаються у прибутку або збитку. Інші фінансові зобов'язання 
згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Процентний дохід, прибутки та збитки від курсових різниць визнаються 
у звіті про прибутки та збитки. Будь-який прибуток або збиток при припиненні визнання 
визнається в прибутку чи збитку. 

(iii) Модифікація фінансових активів і фінансових зобов’язань  

Фінансові активи 

Якщо умови фінансового активу змінюються, Компанія оцінює, чи відрізняються значно 
грошові потоки за таким модифікованим активом. Якщо грошові потоки відрізняються значно 
(«значна модифікація умов»), то вважається, що строк дії прав на передбачені договором 
грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився. У цьому випадку визнання 
первісного фінансового активу припиняється, а новий фінансовий актив визнається в обліку 
за справедливою вартістю.  

Компанія здійснює кількісну та якісну оцінку того, чи є модифікація умов значною, тобто чи 
відрізняються значно потоки грошових коштів за первісним фінансовим активом і потоки 
грошових коштів за модифікованим активом або фінансовим активом, що його замінив. 
Компанія здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації умов, 
аналізуючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних факторів. 
Якщо потоки грошових коштів значно відрізняються, то вважається, що строк дії прав на 
передбачені договором грошові потоки за первісним фінансовим активом закінчився. При 
проведенні даної оцінки Компанія керується вказівками щодо припинення визнання 
фінансових зобов'язань за аналогією.  

Компанія доходить висновку, що модифікація умов є значною на підставі таких якісних 
факторів: 

 зміни валюти фінансового активу;  
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 зміни типу забезпечення або інших засобів підвищення якості активу; 
 зміни умов фінансового активу, що призводить до невідповідності критерію SPPI 

(наприклад, включення умови конвертації). 

Якщо грошові потоки за модифікованим активом, оцінюваним за амортизованою вартістю, не 
відрізняються значно, то така модифікація умов не призводить до припинення визнання 
фінансового активу. У цьому випадку Компанія перераховує валову балансову вартість 
фінансового активу і визнає суму коригування валової балансової вартості як прибуток або 
збиток від модифікації в прибутку чи збитку. Валова балансова вартість фінансового активу 
перераховується як теперішня вартість переглянутих або модифікованих грошових потоків, 
дисконтованих з використанням первісної ефективної процентної ставки за даним фінансовим 
активом. Понесені витрати і комісії коригують балансову вартість модифікованого 
фінансового активу й амортизуються протягом строку дії модифікованого фінансового активу. 

Фінансові зобов’язання 

Компанія припиняє визнання фінансового зобов'язання, коли його умови змінюються таким 
чином, що величина грошових потоків за модифікованим зобов'язанням значно змінюється. У 
цьому випадку нове фінансове зобов'язання з модифікованими умовами визнається за 
справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю колишнього фінансового 
зобов'язання і вартістю нового фінансового зобов'язання з модифікованими умовами 
визнається в прибутку або збитку.  

Якщо модифікація умов (або заміна фінансового зобов'язання) не призводить до припинення 
визнання фінансового зобов'язання, Компанія застосовує облікову політику, яка узгоджується 
з підходом щодо коригування валової балансової вартості фінансового активу у випадках, 
коли модифікація умов не призводить до припинення визнання фінансового активу, - тобто 
Компанія визнає будь-яке коригування амортизованої вартості фінансового зобов'язання, що 
виникає в результаті такої модифікації (або заміни фінансового зобов'язання), в складі 
прибутку або збитку на дату модифікації умов (або заміни фінансового зобов'язання). 

Зміни грошових потоків по існуючих фінансових зобов'язаннях не вважаються модифікацією, 
якщо вони виникають у зв'язку з застосуванням поточних договірних умов. Компанія 
обліковує результат модифікації ставки відсотка для приведення її у відповідність з діючою 
ринковою ставкою, використовуючи правила обліку фінансових інструментів із плаваючими 
ставками. Це означає, що ефективна ставка відсотка коригується перспективно. 

Компанія здійснює кількісну та якісну оцінку на предмет значущості модифікації умов, 
аналізуючи якісні фактори, кількісні фактори і сукупний ефект якісних і кількісних факторів. 
Компанія доходить висновку про те, що модифікація умов є значною, на підставі таких якісних 
факторів:  

 зміни валюти фінансового зобов'язання;  
 зміни типу забезпечення або інших засобів підвищення якості активу; 
 додання умови конвертації; 
 зміни субординації фінансового зобов'язання. 

Для цілей проведення кількісної оцінки умови вважаються такими, що значно відрізняються, 
якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків відповідно до нових умов, в тому 
числі будь-які сплачені мита за вирахуванням отриманих платежів та дисконтованих за 
первісною ефективною процентною ставкою, щонайменше на 10 відсотків відрізняється від 
теперішньої вартості решти грошових потоків первинного фінансового зобов'язання. Якщо 
заміна одного боргового інструмента іншим або модифікація його умов враховуються як 
погашення боргу, будь-які витрати або понесені збори відображаються у складі прибутку або 
збитку від погашення. Якщо заміна одного боргового інструмента іншим або модифікація його 
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умов не враховуються як погашення боргу, будь-які понесені витрати або комісії коригують 
балансову вартість зобов'язання та амортизуються протягом строку дії модифікованого 
зобов'язання, який залишився. 

(iv) Припинення визнання 

Фінансові активи 

Компанія припиняє визнання фінансового активу, коли закінчується строк дії прав на 
отримання передбачених договором грошових коштів від цього фінансового активу, або коли 
вона передає права на отримання передбачених договором грошових у рамках операції, за 
якою передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням фінансовим активом, 
або за якою Компанія не передає і не зберігає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з 
володінням, але припиняє здійснювати контроль за фінансовим активом. 

Компанія бере участь в операціях, за допомогою яких передає активи, визнані у звіті про 
фінансовий стан, але зберігає всі або майже всі ризики та винагороди від переданих активів. 
У таких випадках визнання переданих активів не припиняється. 

Фінансові зобов’язання 

Припинення визнання фінансових зобов’язань відбувається тоді, коли визначені у договорі 
зобов’язання Компанії виконані, анульовані, або коли строк їх дії закінчився. Компанія також 
припиняє визнання фінансового зобов'язання, коли його умови змінені, а грошові потоки від 
модифікованого зобов'язання суттєво відрізняються від попередніх; у цьому випадку нове 
фінансове зобов'язання, що базується на модифікованих умовах, визнається за справедливою 
вартістю. 

В разі припинення визнання фінансового зобов'язання різниця між балансовою вартістю та 
сплаченою винагородою (включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті на себе 
зобов'язаннями) визнаються у звіті про прибутки та збитки. 

(v) Взаємозалік 

Проводиться взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань, і чиста сума 
відображається у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли Компанія має юридично 
забезпечене право на взаємозалік відповідних сум і має намір або здійснити розрахунки на 
нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов'язання. 

(в) Основні засоби 

(і)         Визнання та оцінка 

Одиниці основних засобів оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням результатів 
періодичної оцінки, яку проводить зовнішній незалежний оцінювач. На думку управлінського 
персоналу, визнання основних засобів за переоціненою вартістю забезпечує більш достовірне 
подання основних засобів з огляду на значну динаміку ринку сільськогосподарської продукції 
в Україні. Переоцінки основних засобів проводяться із достатньою регулярністю задля того, 
щоб балансова вартість активів не відрізнялася суттєво від вартості, яка була б визначена на 
основі справедливої вартості на звітну дату. 

Збільшення вартості основних засобів в результаті переоцінки визнається у іншому сукупному 
доході, крім випадків, коли воно сторнує зменшення вартості в результаті попередньої 
переоцінки, визнане у прибутку або збитку (у таких випадках воно визнається у прибутку або 
збитку). Зменшення вартості основних засобів в результаті переоцінки визнається у прибутку 
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або збитку, крім випадків, коли воно стернує збільшення вартості в результаті попередньої 
переоцінки, визнане безпосередньо в іншому сукупному доході. У таких випадках сума 
сторнування визнається безпосередньо у іншому сукупному доході. 

Якщо частини одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання, вони 
обліковуються як окремі одиниці (суттєві компоненти) основних засобів. 

Будь-який прибуток чи збиток від вибуття одиниці основних засобів визначається через 
порівняння надходжень від вибуття одиниці основних засобів з її балансовою вартістю і 
визнається на нетто-основі у складі інших доходів/інших витрат у прибутку або збитку. У 
момент продажу переоцінених активів всі пов’язані з продажем суми, включені до резерву 
переоцінки як результат дооцінки, переносяться до нерозподіленого прибутку. 

(іі)      Подальші витрати 

Витрати, понесені на заміну компонента одиниці основних засобів, визнаються у балансовій 
вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що такий компонент принесе Компанії 
майбутні економічні вигоди, а його вартість може бути достовірно оцінена. При цьому 
припиняється визнання балансової вартості заміненого компонента. Витрати на повсякденне 
обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому 
вони були понесені. 

(ііі)      Знос 

Знос нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності до 
експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів – з дати завершення 
створення активу та його готовності до використання. Знос нараховується на вартість активу 
за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти активу оцінюються окремо, і 
якщо строк корисного використання будь-якого компонента відрізняється від строків 
корисного використання решти компонентів активу, знос такого компонента нараховується 
окремо. 

Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених 
строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це 
найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигід, 
притаманних активу. Знос орендованих активів нараховується протягом коротшого з двох 
періодів: строку оренди чи строку корисного використання орендованих активів, якщо тільки 
не існує обґрунтованої вірогідності того, що Компанія отримає право власності на ці активи 
до кінця строку оренди. Амортизація землі не нараховується. 

Оцінені строки корисного використання значних одиниць основних засобів у поточному та 
порівняльному періодах є такими: 

 будівлі 10-50 років; 

 транспортні засоби та сільськогосподарська техніка 2-10 років; 

 машини та обладнання 5-25 років; 

 активи з права користування 2-71 рік. 

Методи нарахування амортизації, строки корисного використання і ліквідаційна вартість 
переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються. 

 



ПАП «Агропродсервіс» 
Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.  

Примітки до окремої фінансової звітності 
 
 

67 

 (г)      Біологічні активи 

Компанія класифікує засіяні поля та поголів'я тварин як біологічні активи. Біологічні активи 
відображаються в обліку за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на реалізацію, за 
винятком випадків, коли справедливу вартість неможливо визначити достовірно, або у 
випадках несуттєвої біологічної трансформації за період з дати понесення початкових витрат. 
Якщо справедливу вартість неможливо визначити достовірно, біологічні активи 
відображаються в обліку за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від зменшення корисності. Якщо в подальшому визначення справедливої 
вартості стає можливим, або якщо біологічна трансформація є суттєвою, актив оцінюється за 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на реалізацію. 

Оскільки для засіяних полів у поточному стані не існує визначених ринком цін та цін, які 
можна спостерігати у відкритому доступі, справедлива вартість таких засіяних полів 
оцінюється шляхом визначення приведеної вартості грошових потоків, очікуваних від активів, 
дисконтованої за ринковою ставкою. 

Витрати на реалізацію включають всі витрати, необхідні для продажу активів, виключаючи 
витрати на доставку активів на ринок. 

Залежно від середніх строків корисного використання окремих груп біологічних активів, 
Компанія класифікує їх як поточні або довгострокові. 

(д)     Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю 
реалізації. Вартість запасів визначається за методом середньозваженої собівартості і включає 
витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на 
їх доставку до теперішнього місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для 
використання. Вартість вироблених запасів і незавершеного виробництва включає відповідну 
частку виробничих накладних витрат виходячи зі звичайної виробничої потужності. 

Незавершене виробництво включає інвестиції у майбутні врожаї, що включають витрати на 
добрива та обробку земель для їх підготовки до наступного вегетаційного періоду. 

Зернові класифікуються як сільськогосподарська продукція, зібрана з біологічних активів, і 
оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням оцінених витрат на реалізацію в 
момент збору врожаю. Станом на дату звітності проводиться оцінка того, чи існує необхідність 
коригування для зменшення балансової вартості до чистої вартості реалізації. 

Чистою вартістю реалізації є оцінена вартість продажу в ході звичайної діяльності, за 
вирахуванням оцінених затрат на завершення та реалізацію.  

Уцінка та сторнування вартості запасів до чистої вартості реалізації включаються в 
собівартість реалізованої продукції. 

(е)    Зменшення корисності  

(i) Непохідні фінансові активи 

Фінансові інструменти 

Компанія створює резерви на покриття очікуваних кредитних збитків (ОКЗ) по таких 
інструментах: 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю: 
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 боргові інвестиційні цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід);  

 активи, визначені договорами. 

Компанія оцінює резерви на покриття збитків за сумою, що дорівнює сумі очікуваних 
кредитних збитків за весь строк дії інструмента, за винятком визначених нижче інструментів, 
в сумі, яка дорівнює очікуваним кредитним збиткам за 1 місяців: 

 боргові цінні папери з низьким кредитним ризиком на звітну дату; та 
 інші боргові цінні папери та залишки на банківських рахунках, для яких кредитний ризик 

(тобто ризик невиконання зобов'язань протягом очікуваного терміну обігу фінансового 
інструмента) після первісного визнання суттєво не збільшився. 

Резерви на покриття збитків за торговою дебіторською заборгованістю та контрактними 
активами завжди оцінюються сумою, що дорівнює сумі очікуваних кредитних збитків за весь 
строк дії інструмента. 

При визначенні того, чи дійсно кредитний ризик фінансового активу значно збільшився з 
моменту первісного визнання та при оцінюванні ОКЗ, Компанія бере до уваги обґрунтовану 
та підтверджену інформацію, яка є актуальною та була отримана без невиправданих затрат або 
зусиль. Це включає в себе як кількісну, так і якісну інформацію, а також результати аналізу, 
що ґрунтується на попередньому досвіді Компанії та інформованій оцінці кредитної якості, 
включаючи прогнозну інформацію. 

Компанія вважає, що значне підвищення кредитного ризику має місце, якщо кількість днів 
простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 30 днів. 

Фінансовий актив відноситься Компанією до фінансових активів, за якими настала подія 
дефолту, якщо:  

 якщо малоймовірно, що кредитні зобов'язання постачальника перед Компанією будуть 
погашені в повному обсязі без застосування Компанією таких дій, як реалізація 
забезпечення (за його наявності); або 

 якщо кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 120 
днів. 

Максимальним періодом при оцінці ОКЗ є максимальний період за договором, протягом якого 
Компанія наражається на кредитний ризик. 

Оцінка ОКЗ 

Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням 
ймовірності кредитних збитків. Кредитні збитки оцінюються як теперішня вартість усіх 
очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця між грошовими потоками, що 
належать суб'єкту господарювання відповідно до договору, і грошовими потоками, які 
Компанія очікує отримати). 

Очікувані кредитні збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фінансового 
активу. 

Кредитно-знецінені фінансові активи 

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є кредитно-знеціненими фінансові активи, що 
обліковуються за амортизованою вартістю, та боргові цінні папери, оцінювані за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Фінансовий актив є «кредитно-
знецінений», коли відбувається одна або кілька подій, що чинять негативний вплив на оцінені 
майбутні грошові потоки за таким фінансовим активом. 
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Свідченням кредитного знецінення фінансового активу є, зокрема, такі спостережні дані: 

 значні фінансові труднощі у позичальника чи емітента; 
 порушення умов контракту; 
 реструктуризація заборгованості або авансу Компанією на умовах, які Компанія не 

розглядала б за інших обставин; 
 ймовірність можливого банкрутства або іншої фінансової реорганізації позичальника; 
 зникнення активного ринку для цінного паперу в результаті фінансових труднощів. 

Подання резерву під очікувані кредитні збитки у звіті про фінансовий стан 

Сума резерву під збитки від фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, 
вираховуються з валової балансової вартості активів. 

Для боргових цінних паперів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід резерв 
відображається у прибутку чи збитку і визнається у іншому сукупному доході. 

Списання 

Валова балансова вартість фінансового активу списується, якщо у Компанії відсутні 
обґрунтовані очікування щодо повного чи часткового відшкодування фінансового активу. 
Компанія для кожного клієнта здійснює індивідуальну оцінку строків та сум списання на 
основі припущення щодо перспектив відшкодування активів. Компанія не очікує на 
відшкодування суттєвої суми списаних активів. Проте на фінансові активи, що списуються, 
все ж може бути звернене стягнення для виконання процедур Компанії щодо відшкодування 
сум заборгованості. 

(ii) Нефінансові активи 

Балансова вартість нефінансових активів Компанії, за винятком запасів, біологічних активів 
та відстрочених податкових активів, перевіряється на кожну дату звітності з метою виявлення 
будь-яких ознак зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка суми 
очікуваного відшкодування активу. Суми очікуваного відшкодування гудвілу та 
нематеріальних активів, що мають невизначені строки корисного використання або ще не 
готові до використання, оцінюються щороку у ту саму дату. Збиток від зменшення корисності 
визнається тоді, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти 
(ОГГК), перевищує суму очікуваного відшкодування. 

Сумою очікуваного відшкодування активу чи ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у 
використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці 
вартості у використанні активу очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх 
теперішньої вартості з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, 
яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві 
певному активу або ОГГК. Для цілей тестування на предмет зменшення корисності активи, які 
не можуть бути перевірені індивідуально, об’єднуються у найменшу групу активів, що генерує 
отримання грошових коштів від безперервного використання відповідного активу, що 
практично не залежить від притоку грошових коштів від інших активів чи груп активів або 
ОГГК. За умови проведення тестування максимальної величини операційного сегмента для 
цілей проведення перевірки на предмет зменшення корисності гудвілу ОГГК, на які був 
розподілений цей гудвіл, об’єднуються таким чином, щоб рівень, на якому проводиться 
тестування на предмет зменшення корисності, відображав найнижчий рівень, на якому цей 
гудвіл контролюється для цілей внутрішньої звітності.  

Корпоративні активи Компанії не генерують окремого притоку грошових коштів і 
використовуються більш ніж однією ОГГК. Корпоративні активи відносяться на ОГГК 
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послідовно та обґрунтовано і перевіряються на предмет зменшення корисності в ході 
тестування ОГГК, до якої відноситься відповідний корпоративний актив.  

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку.   

Збитки від зменшення корисності, визнані у попередніх періодах, оцінюються на кожну звітну 
дату на предмет наявності будь-яких ознак того, що збиток зменшився або його більше не 
існує. Збиток від зменшення корисності стернується, якщо відбулася зміна оцінок, що 
використовуються для визначення суми відшкодування. Збиток від зменшення корисності 
стернується тільки у випадку, якщо балансова вартість активу не перевищує балансову 
вартість, що була б визначена, за вирахуванням зносу чи амортизації, якби збиток від 
зменшення корисності не був визнаний взагалі. 

(и) Виплати працівникам 

Зобов’язання з короткострокових виплат працівникам не дисконтуються і відносяться на 
витрати по мірі надання послуг. Зобов’язання визнається на суму, яка, як очікується, буде 
виплачена за програмами короткострокових грошових премій чи участі у прибутку, якщо 
Компанія має визначене законом чи очікуване зобов’язання виплатити цю суму за послуги, що 
були раніше надані працівником, і якщо це зобов’язання можна достовірно оцінити. 

Компанія здійснює обов’язкові відрахування на користь працівників до Державного 
пенсійного фонду. Крім того, компанії Компанії здійснюють обов’язкові відрахування із 
заробітної плати до фондів соціального страхування. Ці суми складають пенсійні програми з 
визначеними внесками і визнаються як витрати на виплати працівникам у прибутку чи збитку 
по мірі їх відрахування. Після здійснення таких відрахувань компанії Компанії не мають 
подальших платіжних зобов’язань. Передоплата таких відрахувань визнається як актив, якщо 
передбачено відшкодування коштів чи зменшення майбутніх платежів. Компанії Компанії не 
мають інших зобов’язань стосовно пенсій чи виплат працівникам після виходу на пенсію. 

(к) Гарантії 

Компанія вважає, що фінансові гарантії, укладені для гарантування заборгованостей інших 
сторін це страхові угоди, і обліковує їх як такі. У зв'язку з цим, Компанія розглядає договори 
гарантії як умовні зобов'язання до тих пір, поки здійснення Компанією платежів по гарантіях 
не буде ймовірним. 

(л) Резерви 

Забезпечення (резерв) визнається, коли в результаті події, що сталася у минулому, Компанія 
має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, що може бути оцінене достовірно, і 
коли існує ймовірність того, що погашення цього зобов’язання призведе до зменшення 
економічної вигоди. Сума резерву визначається шляхом дисконтування очікуваних майбутніх 
грошових потоків з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка 
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і ризики, притаманні 
певному зобов’язанню. Вивільнення дисконту визнається у складі фінансових витрат. 

(м) Доходи від основної діяльності 

Компанія отримує доходи від реалізації сільськогосподарської продукції та надання послуг. 

Компанія визначає договір з клієнтом як угоду між двома або більше сторонами, яка створює 
права та обов'язки, забезпечені правовою санкцією. Забезпечення виконання прав та обов'язків 
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за договором є питанням закону. Договори з клієнтами складаються переважно у письмовій 
формі. 

(i) Реалізація продукції 

Компанія реалізує товари за контрактами з різними умовами їх доставки та умовами передачі 
ризиків та винагороди. 

Момент передачі ризиків та винагород залежить від конкретних умов договорів купівлі-
продажу. Як правило, передача відбувається при доставці продукції перевізникові на умовах 
постачання DAP («Доставлено в місце призначення») або при відвантаженні продукції зі 
складу на умовах EXW («Франко завод»). 

Компанія визнає продаж товарів, коли клієнт отримує над ними контроль. Ознаки того, чи був 
переданий контроль, оцінюються управлінським персоналом для кожного контракту, та 
включають такі ознаки щодо клієнта: 

 має поточне зобов’язання здійснити оплату;  

 фізично володіє; 

 має юридичне право;  

 прийняв ризики та вигоди від володіння; а також  

 прийняв актив. 

У ході більшості своїх операцій з продажів товарів Компанія передає контроль та визнає 
реалізацію у момент, коли товари було передано у розпорядження покупцеві у визначеному 
місці, після чого покупець несе всі витрати та ризики, пов’язані з цими товарами. Відповідна 
доставка та завантаження здійснюються до того, як контроль над товаром був переданий 
покупцю, і не визнається окремого обов’язку щодо виконання зобов’язань, пов’язаних із 
транспортуванням та завантаженням. 

(ii) Послуги 

Дохід визнається з плином часу, коли ці послуги надаються. Оскільки Компанія має право на 
відшкодування у сумі, що безпосередньо відповідає вартості наданих клієнту послуг станом 
на дату оцінки, Компанія використовує спрощення практичного характеру при застосуванні 
МСФЗ 15, і визнає дохід у сумі, щодо якої Компанія має право на виставлення рахунку-
фактури. Рахунки за надані послуги видаються щомісяця. 

Загальна величина винагороди за договорами надання послуг буде розподілятися на всі 
послуги, що надаються, на основі цін їх відособленого продажу. Ціни відособленого продажу 
визначаються, виходячи з цін за прейскурантом, за якими Компанія надала б дані послуги 
окремо. Виходячи з оцінки Компанії, справедлива вартість та ціни окремого продажу послуг 
в цілому подібні. 

(н) Урядові гранти 

Законодавство України передбачає низку різних грантів та податкових пільг для компаній, що 
здійснюють діяльність у сільськогосподарській галузі. Описані нижче гранти та привілеї були 
встановлені Верховною Радою (Парламентом) України, Міністерством аграрної політики та 
продовольства України, Міністерством фінансів України та іншими урядовими органами. 
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(i) Часткова компенсація фінансових затрат 

Компанія, що є платником фіксованого сільськогосподарського податку, також має право 
отримувати від держави відшкодування частини витрат на виплату процентів по отриманих 
позиках. Розмір субсидії на відшкодування витрат на виплату процентів залежить від умов та 
цільового призначення коштів, отриманих у банках. Розмір субсидії розраховується на основі 
облікової ставки НБУ. Компанія визнає ці субсидії, якщо у неї є достатня впевненість в тому, 
що відповідний суб’єкт господарювання виконає умови їх отримання, і що гранти будуть 
отримані. 

(ii) Інше 

Згідно з різними державними програмами, Компанія має право на отримання відшкодування 
витрат, пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю. Для отримання права на ці субсидії 
сільськогосподарські виробники зобов’язані відповідати певним умовам і критеріям. Сума 
відшкодування розраховується з урахуванням низки факторів. Компанія визнає ці субсидії, 
якщо у неї є достатня впевненість в тому, що відповідний суб’єкт господарювання виконає 
умови їх отримання, і що гранти будуть отримані. 

(о) Інші витрати 

(i) Фінансові витрати 

Фінансові витрати включають витрати на виплату процентів по позиках, вивільнення дисконту 
по резервах і непередбачених виплатах, збитки від вибуття фінансових активів, наявних для 
продажу, і визнані збитки від зменшення корисності фінансових активів (крім торгової 
дебіторської заборгованості).  

Витрати на позики, які не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або 
виробництва активу, який відповідає певним критеріям, визнаються у прибутку або збитку з 
використанням методу ефективного відсотка. 

Прибутки від курсових різниць відображаються на нетто-основі як фінансові доходи або 
фінансові витрати, залежно від динаміки курсів обміну, що призводить до отримання чистого 
прибутку чи понесення чистого збитку. 

(п) Оподаткування 

(i) Фіксований сільськогосподарський податок 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, звільнені від 
сплати податку на прибуток в Україні. Зокрема, згідно з Податковим кодексом, 
сільськогосподарські компанії, що здійснюють виробництво, обробку чи продаж 
сільськогосподарської продукції, можуть зареєструватися як платники єдиного 
сільськогосподарського податку за умови, що їх обсяги реалізації сільськогосподарської 
продукції власного виробництва складають понад 75% їхніх валових доходів. 
Сільськогосподарський податок включається до собівартості реалізованої продукції. 

Сума єдиного сільськогосподарського податку до сплати розраховується як відсоток від 
умовної вартості всіх земельних ділянок (визначеної органами державної влади), що 
орендуються платником податку чи знаходяться у його власності, та сплачується замість 
податку на прибуток, податку на землю та збору за використання водних ресурсів. Щоб 
сплачувати ЄСП, підприємства повинні бути залучені до виробництва сільськогосподарської 
продукції, та виручка від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва 
має складати не менш ніж 75% від загальної виручки підприємства. 
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Згідно з Податковим кодексом, Компанія сплачувала єдиний сільськогосподарський податок 
замість податку на прибуток та інших податків у 2020 році та 2019 році. 

(р) Звітність за сегментами 

Операційний сегмент – це компонент Компанії, що здійснює господарську діяльність, в 
результаті якої можна отримувати доходи та нести витрати, у тому числі доходи та витрати, 
які стосуються операцій з будь-якими іншими компонентами Компанії. Усі результати 
операційного сегмента регулярно аналізуються управлінським персоналом Компанії з метою 
прийняття рішень щодо виділення ресурсів для сегменту та оцінки ефективності його 
діяльності. 

Результати за сегментом, про які звітують управлінському персоналу Компанії, містять як 
статті, що безпосередньо мають відношення до сегменту, так і статті, що можуть бути 
обґрунтовано віднесені до нього. Статті, що не віднесені до сегменту, містять, головним 
чином, загальногосподарські адміністративні витрати та інші витрати. 

Капітальні витрати сегменту – це загальна сума витрат, понесених протягом року на 
придбання основних засобів та нематеріальних активів за виключенням гудвіла. 

Міжсегментне ціноутворення визначається на основі ринкових цін. 

(с) Оренда      

Визначення оренди 

Компанія оцінює, чи договір є орендою, чи містить оренду, виходячи з визначення оренди. 
Відповідно до МСФЗ 16 договір є чи містить оренду, якщо договір передає право 
контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін 
на компенсацію. 

Компанія як орендар 

Компанія в основному орендує сільськогосподарські земельні угіддя для вирощування 
сільськогосподарських культур, а також обладнання сільськогосподарського призначення. 

При першій оцінці або після переоцінки договору, що містить компонент оренди, Компанія 
відносить винагороду у контракті на кожний компонент оренди та компоненти, що не 
відносяться до оренди, на основі їх відносних індивідуальних цін. Однак в разі оренди 
основних засобів, в яких вона є орендарем, Компанія вирішила не відокремлювати 
компоненти, що не належать до оренди, та буде замість цього обліковувати компоненти 
оренди та ті, що до неї не належать, як єдиний компонент оренди. 

Компанія визнає актив у формі права користування та зобов'язання з оренди на дату початку 
оренди.  

Актив у формі права користування спочатку оцінюється за собівартістю, яка включає 
початкову суму зобов'язання з оренди, скориговану на будь-які платежі, здійснені на дату 
початку оренди або раніше, плюс будь-які понесені початкові прямі витрати та оцінена сума 
витрат на демонтаж та перевезення базового активу або на відновлення активу чи ділянки, на 
якій цей актив був розміщений, за вирахуванням будь-яких отриманих заохочень. В 
подальшому актив у формі права користування оцінюється за собівартістю за вирахуванням 
накопичених амортизаційних відрахувань та збитків від зменшення корисності та коригується 
для певних переоцінок зобов'язань з оренди. 
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Актив у формі права користування амортизується за прямолінійним методом з дати початку 
оренди до закінчення строку оренди, крім випадків, коли за договором оренди Компанії 
передаються фактично всі ризики та вигоди від володіння базовим активом або коли 
собівартість активу у формі права користування відображає той факт, що Компанія реалізує 
можливість покупки. У такому випадку актив у формі права користування буде 
амортизуватися протягом строку корисного використання базового активу на тій самій основі, 
що й основні засоби.  

Компанія подає активи з права користування, що відносяться до сільськогосподарської 
техніки, у складі основних засобів, тобто за тим же рядком, за яким воно подає належні йому 
базові активи аналогічного характеру. Компанія подає активи з права користування, що 
відносяться до сільськогосподарських земельних угідь, у складі основних засобів окремою 
Компанією активів – «активи з права користування». 

Первісна оцінка зобов'язання з оренди здійснюється за теперішньою вартістю, дисконтованою 
за процентною ставкою, закладеною до договору оренди, або, якщо ця ставка не може бути 
визначена, за ставкою додаткових запозичень Компанії. Як правило, Компанія використовує 
свою ставку додаткових запозичень як ставку дисконту. 

Компанія визначає свою ставку додаткових запозичень шляхом отримання ставок відсотка з 
різних зовнішніх джерел фінансування та вносить певні коригування з метою відображення 
умов оренди та типу орендованого активу. 

Орендні платежі включають в себе фіксовані платежі, змінні орендні платежі, які залежать від 
індексу чи ставки, та змінні платежі, що залежать від зовнішніх факторів. Змінні виплати, які 
залежать від зовнішніх факторів, відносяться на витрати в міру їхнього понесення. Змінні 
орендні платежі, пов'язані з індексом або ставкою, зазвичай переглядаються щороку, щоб 
відобразити зміну ринкової ставки оренди, і включаються до оцінки зобов’язання з оренди.  

Крім того, за оренду окремих сільськогосподарських земельних угідь Компанія здійснює 
додаткові платежі орендодавцям, що вважається звичною діловою практикою в Україні. Такі 
додаткові платежі зумовлені значним попитом на землю сільськогосподарського призначення 
та різні для кожного регіону, типу земель, усні угоди з орендодавцями та сільськими радами. 
Доплати не описані в договорі. Тому Компанія вважає такі платежі змінними, що не залежать 
від індексу або ставки, і не включаються до оцінки зобов'язань з оренди. 

Зобов'язання з оренди збільшується на величину процентних витрат за зобов'язанням з оренди 
та зменшується на величину здійснених орендних платежів. Його переоцінка здійснюється 
тоді, коли має місце зміна майбутніх орендних платежів у результаті перегляду умов оренди, 
зміни оцінки виконання можливості придбання об'єкту оренди або подовження договору 
оренди, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою 
можливістю, або обґрунтовано впевнений у тому, що він не скористається можливістю 
припинення оренди. 

Коли зобов'язання з оренди переоцінюється у такий спосіб, відповідним чином коригується 
балансова вартість активу у формі права користування або відповідне коригування 
відображається у прибутку або збитку, якщо балансова вартість активу у формі права 
користування була зменшена до нуля. 

Компанія відображає зобов’язання з оренди у статті «інші довгострокові зобов'язання» та 
«інші поточні зобов'язання» у звіті про фінансовий стан, залежно від їх строку погашення. 
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Компанія як орендодавець 

На початку дії або модифікації договору, що містить компонент оренди, Компанія розподіляє 
передбачене договором відшкодування на кожен компонент оренди на основі існуючих для 
них відносних цін відокремленої угоди. 

У випадках, коли Компанія є орендодавцем, на початку оренди вона визначає, чи є кожен з 
договорів фінансової орендою або операційної орендою. 

Для того, щоб класифікувати договір оренди, Компанія проводить загальну оцінку того, чи 
передає договір оренди практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням базовим 
активом. Якщо це має місце, тоді договір оренди є фінансовою орендою; в іншому випадку 
договір є операційною орендою. В рамках даної оцінки Компанія розглядає певні індикатори, 
зокрема, чи становить термін оренди значну частину терміну економічного використання 
активу. 

Компанія визнає орендні платежі, отримані за договорами операційної оренди, в якості доходу 
лінійним методом протягом терміну оренди в складі статті «Інший операційний дохід». 

(т) Інвестиції у дочірні та асоційовані підприємства 

Дочірніми підприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Компанією. 
Компанія контролює суб’єкт господарювання, коли має вплив, або права на різноманітний 
дохід від участі, або має можливість впливати на такий дохід через керівні органи суб’єкта 
господарювання. Інвестиції в дочірні компанії обліковуються за собівартістю з урахуванням 
знецінення. 

Асоційовані підприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Компанія здійснює суттєвий 
вплив на фінансову та операційну політику, проте не контролює її або не здійснює спільний 
контроль. Вважається, що суттєвий вплив існує у випадках, коли Компанії належить від 0% 
до 50% прав голосу в іншому суб’єкті господарювання. Інвестиції в асоційовані компанії 
обліковуються за собівартістю з урахуванням знецінення. 
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ЗВIТ ПРО УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персоныl IIАП <Аzропроdсервiс> (далi - кКомпанiя>) представляе Звiт про управлiння
ра:}ом з окремою фiнансовою звiтнiстю КомпанiТ за piK, що закiнчився З 1 грулн я 2020 р.

ОРГЛНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДШЛЬНОСТI ПIДПРИ€МСТВА

Компанiя була створена в Украiнi 1999 р. як прlлвапlrlе аzропро.truслове пidпрuемсmво.

Основним и напрямками дiяльностi КомпанiТ с росли н ництво та тваринництво на територiТ Тернопiльськоi,
ЧернiвечькоТ та Iвано-ФранкiвськоТ областей.

Вищим органом управлiння згiдно зi Статутом КомпанiТ е Загальнi збори учасникiв. Виконавчим органом

управляння с Генеральний .Щиректор.

Компанiя складаеться з таких структурних пiдроздiлiв: адмiнiстративно-управлiнський,
загальногосподарський, пiдроздiл рослинництва, пiдроздiл тваринництва свинарство, пiдроздiл
тваринництва ВРХ, елеваторне господарство, пiдроздiл переробки, технiчний пiдроздiл. Протягом 2020

року не було змiн в органiзацiйнiй cTpyKTypi КомпанiТ.

рЕзультАти дtяльностI

Фiнансовi результати КомпанiТ за piK, що закiнчився 31 грулня 2020 р., представленi на стор. 12 фiнансовоТ
звiтностi, Чистий прибуток за2020 рiкстановив291,300 тисяч гривень(2019:збитокусумi 194 l16тисячi
гривень). На доходи та витрати протягом звiтного перiоду вплинули значнi KypcoBi коливання,
кон'юнктура свiтового ринку сiльськогосподарськоТ продукшiТ, результатом чого стало збiльшення
ч истого прибутку КомпанiТ.

ЛIКВIДНIСТЬ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати cBoi фiнансовi зобов'язання, розрахунки
за якими здiйснюються шляхом передачi грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Пiдхiд
КомпанiТ до управлiння лiквiднiстю полягас в тому, щоб забезпечити, наскiльки це можливо, постiЙну
наявнiсть у КомпанiТ лiквiдних коштiв, достатнiх для погашення своТх зобов'язань в строк, як в звичаЙних,
так i в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв i не пiддаючи ризику
репутачiю КомпанiТ.

Компанiя пiдтримус мiнiмальний piBeHb грошових коштiв та iнших високолiквiдних iHcTpyMeHTiB на piBHi,

який перевищуе очiкуваний вiдтiк грошових коштiв для виконання зобов'язань протягом наступних 365

днiв. Компанiя також вiдстежуе piBeHb очiкуваного припливу грошових коштiв вiд погашення торговоТ та
iншот дебiторськот заборгованостi та очiкуваний вiдтiк у зв'язку з погашенням торговот та iншот
кредиторськоТ заборгованостi.

KpiM того, Компанiя мае TaKi вiдновлювальнi кредитнi лiнiТ:

- RaifIeisen Bank Aval оборотнi кошти 155 330 тис. грн;

- ОТР Bank оборотнi кошти lЗ7 500 тис. грн, .

- РrоСrеdit Bank - 21 000 тис. грн..

В Примiтцi l9 (г) до фiнансовоТ звiтностi представлений аналiз фiнансових зобов'язань за строками

погашення станом на 31 грулня2020 р.



ЕКОЛОГННI АСПЕКТИ
За piK, що закiнчився 31 грудня2020 року, Компанiею було спожито |l366,472 тис КВт (20l9: 9 3l1 тис
КВт) електроенергii та32'7 200 л води (2019: 331 730 л). Протягом звiтного перiоду Компанiя здiйснила
наступнi зЕIходи iз збереження електроенергiт та зменшення споживання води:
- Енергоефективнiсть та використан ня ал ьтернати вн и х джерел енергiТ;
- Використання сiльськогосподарських вiдходiв i побiчних продуктiв як пiл,лива;

- Утилiзацiя вiдходiв тваринництва вiдповiдно до стандартiв охорони навколишнього середовища;
Компанiя заохочуе своТх спiвробiтникiв до сприятливих для екологiчного середовища дiй, ,а*"х як dрук
dоtуменmiв лuutе в умовж краЙньоt необхidносmi, в1,1лtкнення елекmропрuлаdii на час просmою, перехi6-на
q/часне, енерzоефеюпuвне облаdнання dля офiсу mа вuробнuцmва ,

СОЦIАЛЬНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА

3агальна чисельнiстЬ спiвробiтнИкiв КомпанiТ станоМ на 31 грудня2020 року скJIадае 868 осiб (Зl грудня
20l9 року: 764 осiб). Частка жiноК у cTpyKTypi персоналУ КомпанiТ станом на 31 грудн я2О2О року скJIадас
46% (зl грудня 2019 року: 47%). Компанiя iнiцiюе рiзноманiтнi проекти для пошире""" прапrй* рiвних
можливостей, заохочення спiвробiтникiв до створення рiвних можливостей для працюючих чоловlкiв та
жiнок у процесi працевлаштування та прийняття управлiнських рiшень

компанiею проводиться комплексна робота iз спiвробiтниками щодо охорони працi та безпеки, а саме:
ре4lлярнi iнсmрукrпаэюi mа навчання персоналу.

Компанiя забезпечуе навчання та розвиток спiвробiтникiв за допомогою професiйних тренiнгiв.

компанiсю забезпечуеться дотримання прав .гIюд1,1ни i боротьба з корупцiсю та хабарництвом шляхом
дотримання чинного законодавства УкраТни.

OCHOBHI РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТI

а) Економiчне середовище
полiтична i економiчна ситуацiя в ykpaTHi в ocTaHHi роки нестабiльна. Правова, податкова i адмiнiстративна
системИ продовжуюТь розвиватИся, проте пов'язанi з ризикоМ неоднозначНосгi тлумачення Тх вимог, якi до
того Ж схильнi до частих змiн, що разом З iншими юридичними та фiскальними перешкодами створlо€
додатковi проблеми дtя пiдприемств, якi ведуть бiзнес в YKpaihi.

KpiM того, збройний конфлiкг в окремих частинах ЛуганськоТта.ЩонецькоТ обласгей, що почався HaBecHi 20 l4
року, не закiнчений; частини !онецькот i Луганськотобластей зЕtлишаються пiд коrrгролем самопроголошених
республiк, i украiъська влада В даний час не мае можливостi повною мiрою забезпечити застосування
украiнського законодаВства натериторiТданих областей. У березнi 20l4 року ряд подiй в Криму прЙвiв до
приеднання Республiки Крим до Росiйськот Федерацiт, яке не було визнано Укратною та багатьма iншими
кра'iнами. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в KpaTHi пов'язане з ризиками, що е нетиповими дJlя iнших
краiЪ.

Пандемiя коронавiрусноI iнфекцiТ також збiльшила невизначенiсть умов провадження господарськоТ
дiяльностi.

у Примiтцi 1 (б) до окремот фiнансовот звiтностi надано подurльшу iнформацiю щодо умов здiйснення
дiяльностi в YKpaTHi.

(б) Ризики, що пов'язанi з фiнансовими iнструментами

компанiя зuu}нас кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику у зв'язку з утримуваними нею



фiнансовими iнструментами. OcHoBHi ризики та невизначенi9гь, з якими стикасться Компанiя, а також
заходи, що вживаються для управлiння ризиками, описанi в Примiтцi 1 9 до окремоТ фiнансовоТ звiтностi.

Рuнковuй рuзuк

Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових цiн, наприклад, обмiнних KypciB iноземних валют,
процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток КомпанiТ або на вартiсгь нмвних у неТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB. Мета управлiння ринковим ризиком полягае в тому, щоб контролювати схильнiсть
до ринкового ризику i утримувати iT в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимiзацiТ прибутковосгi
iнвестицiй.

Креdumнuй ршuк

Кредитний ризик виникае тодi, коли невиконання контрагентами ix зобов'язань може призвести до
зменшення надходжень вiл утримуваного фiнансового активу на звiтну дату. Компанiя засгосовуе полiтикУ,
яка повинна забезпечити, щоб продажi продукцiТ та послуг здiйснювалися к.гliентам, якi мають належну
кредитну iсторiю, та здiйснюе постiйний монiторинг дебiторськоТ заборгованосгi за строками виникнення.

Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з торговою лебiторською заборгованigгю, здiйснюеться на
ocHoBi встановлених полliтик, процедур i систем контролю, що вiдносяться до управлiння кредитним ризиком
клiснтiв.

Рuзuк лiквidlюсmi

Щив. вище.

(в) Операчiйнi ризики

OcHoBHi операцiйнi ризики, якi впливають на дiяльнiсть КомпанiТ, с наступними:

- виробничi (технологiчнi) ризики;

- природньо-клiматичнi ризики;

- ризики персоналу.

ДОСЛЦЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

Витрати КомпанiТ на дослiдження та розробки за 2020 piK становили нуль гривень Q0l9: ] 000 тисяч
гривень). В поточному звiтному перiолi Компанiя не проводила дослiдження та розробки.

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIi

Станом на З 1 грулн я 2020 р. фiнансовi iнвестицiТ КомпанiТ в асоцiйованi i лочiрнi пiдприемства скJlадають
l4 368 тисяч гривень (3l грудня 2019 р.: l5 340 тисяч гривень). ffив. Примiтку 12 ло фiнансовоi звiтностi.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Враховуючи Bci ризики та виклики, що виникають в ходi господарськоТ дiяльностi, очiкуеться стабiльний

розвиток та зростання господарського потеttцiалу КомпанiТ. Що чинникiв, KoTpi сприятимуть
господарському розвитку КомпанiТ, можна вiднести наступнi:

- Ефективна вертикально iнтегрована бiзнес-модель;

- Щиверсифiкацiя ризикiв, пов'язаних з сiльськогосподарською дiяльнiстю;
- Високоефективна iноземна сiльгосптехнiка
- Власне виробництво насiння
- Активне зростання стада та застосування сучасних технологiй i генетики в тваринництвi



ПодiТ пiсля звiтноТ дати наведенi в Примiтцi 2З до фiнансовоТ звiтностi.

IнФормАцш про послуги, нлдАнI Аудитором компАнIi

Iнформацiя щодо послуг ПрАТ кКПМГ Аудtлт>, наданих КомпанiТ протягом року, що закiнчився 31 грулrlя
2020 р., представлена наступним чином:

Послуги з обов'язкового аудиту консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi станом на та за piK, що закiнчився 3 l
грудня 2020 року, пiдготовленоТ вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (кМСФЗ>).

Послуги з обов'язкового аудиту окремоТ фiнансовоТ звiтностi станом на та за piK, що закiнчилися З 1 грулня
2020 року, пiд 9вiдно до N4iжнаролних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (кМСФЗ)).

Андрiй Баран
Генералънuй duрекmор

2З червня 202l року
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