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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Керівництво Приватного акціонерного товариства «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон» (надалі «Компанія») представляє свій річний звіт разом із перевіреною аудиторами фінансовою звітністю Компанії за рік,
що закінчився 31 грудня 2020 року.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконавчим органом Компанії є Генеральний директор (одноосібний), а органом контролю є Ревізор, який
призначається Акціонером Компанії.
Так як статут Компанії не містить вимоги періодичної заміни Директора, зміни Директора у 2019 році та у 2020 році
не відбувалось.
Протягом звітного періоду ніяких суттєвих змін в розподілі обов’язків Директора і Ревізора не було.
Компанія входить до складу групи компаній «Агротон», що займається вирощуванням, переробкою, зберіганням та
реалізацією сільськогосподарських культур таких, як соняшник і пшениця, а також тваринництвом.
Основною діяльністю Компанії є вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Результати діяльності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, подані у звіті про фінансові результати
(звіті по сукупний дохід) на сторінці 10 фінансової звітності.
Чистий прибуток Компанії за рік склав 557 798 тис. грн. (2019: збиток – 70 145 тис. грн.), який керівництво Компанії
рекомендує віднести на нерозподілений прибуток.
Враховуючи чинники економічного середовища, що впливали на діяльність Компанії протягом 2020 року, фінансові
показники діяльності Компанії за звітний період, як представлено у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід), і балансі (звіті про фінансовий стан) даної фінансової звітності, керівництво Компанії вважає
задовільними.
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Компанія не має зобов’язань за кредитами чи позиками від третіх сторін. Управління ліквідністю Компанії описано
у Примітці 31 даної фінансової звітності. Керівництво вважає стан ліквідності Компанії задовільним.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Протягом звітного періоду Компанія дотримувалась вимог законодавства України щодо соціальних аспектів своєї
діяльності та відносин з персоналом Компанії.
ДИВІДЕНДИ

Керівництво Компанії не рекомендує проводити виплату дивідендів за результатами 2020 року (2019: виплата
дивідендів не проводилась).
ОСНОВНІ РИЗИКИ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Основні фінансові ризики и невизначеності, що впливають на Компанію, а також кроки керівництва, що
виживаються для управління цими ризиками, описані в Примітці 31 даної фінансової звітності.
Ризики, пов’язані з економічним середовищем, та вплив COVID-19 на діяльність Компанії описані у Примітці 29
даної фінансової звітності.
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Mu rporerrr

ayftkrt Qinanconoi gsirHocri flpmarnoro arqionepuoro roBaplrcrBa <ChrcrrorocrroAapcbKa

rupo6nlrva Qipua <Arporon> (na4a.ri - <Kouranix>>), , xra HaBeAeHa Ha crop. 8-46 i cxnalaerbcf
sniry upo Qinancosr4ft craH ua 31 rpy,uru 2020 poxy;
sniry rpo cyKynHl4fi aoxil;
rniry npo nnaurzfi raniran;
:riry ryo pyx rpolxoBrrx rolrrir :a pir, llo sariu.rrnc.rr 3rrHaqeHoro Aaroro; ra
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Ha nauy A)'r\{Ky, 3a

BI4H{TKoM uorenqifinoro BrrJrrrBy rrLrraHHA) onrrcaHoro n pos4ili <Ourosa rurs Aryrra is
3acrepell(eHH{M) Haluoro sniry, Qiuaucosa snirHicrb, rqo AoAaerbcr, ri4o6paNae 4ocronipno, n ycix cyrreBr{x
acrreKrax, Sinanconrafi craH KoMnaHii na 31 rpyAHf, 2020 potry, iT r[iuanconi pe3yJrbrarrr ra rpouroei rroroKr{ y
niAnosiAHocri a MixuapoAHl{Mrr craHAapraMr,r Qinanconoi 3BirHocri (MCO3) ra siAnosiAae Br4MoraM 3anony
YnpaiHn <IIpo 6yxra-nrepcrrrfi o6rix ra $inancony ssirrdcrr r Yrpainil> rqoAo cKJraAauur rpinancosoi snifirocri.

Ocuoea dnn dy.uxu is sacmepetceaunu

Mu ne 3MorJII4 orpl{Marl{ npuftnxrni ayAuropcrrci AoKa3lr B AocrarHboMy o6crsi r{oAo 6a;ranconoi naprocri sauacin,
ni4o6paxeuux y sniri upo $inanconr'rfi cran na 31 rpynnx 2020 i 2019 porin y cryi 422183 rr4c.rpH. ra
389764rlrc.rpH. niAuosiAHo, raK tK ue 6yrlr npucyrHirrau na piunift inreHraplrsaqii sanacin, ocnhrru 6ylu
npn:na.reHi ayAI,IropaMLI nicff 31 ryyAHr 2020 poxy, i ne uanra 3Mofr4 orprrMaru rari AoKa3r4 3a AorroMororc
uIJIbrepHarI4BHID( npolleAyp. -fn HacdAoK, Mu He 3MorJrr{ Brr3Harrr{Trr, vr.r e norpe6a n 6yar sKrD( Kopr,rryBaHH.r{x ql.rx

cw.
Ao MiNnapoAHr{x craH4aprin ayAr,rry (MCA). Haury niauo"ilarr""icr" sriAHo 3 rlr4Mrr
craHAapraMl4 BTIKJIaAeHo n posgini <BiauosiAartrnicrr ayIlrrropa 3a ayhLrr $inauconoi sniruocri> Harroro sniry. Mra
e He3zIJIexHI4Mu no eiAHoueHHIo Ao Konauanii griAno s KoAeKcor4 Erurcr.r llpor[eciftnnx Eyxranrepin Pap.u s

Mu nponenn ayAIar niguoeiAno

Mixuapo4Hrx cran4aprin erI{KrI AJIf, 6y<ranrepir (<Kogerc PMCEB)) ra errrrrHr{Mrl HopMaMrr, 3acrocoBHrrMr4 B
Yrpaini Ao Halrroro ay4rly Qiuauconoi 3BiTHocri, a raKo)K Br4KoHarJrr inrui o6os'ssrpr 3 errlKrr siAnosiAHo Ao rIrD(
BIlMor ra Kogeltcy PMCEB. Mr,r nnaxaeuo, qo orpl,rMaHi HaMlr ayAlrropcrri AoKir3r{ e 4ocrarnivra i lpufinxrnnruu
AJrf, BrrKopl,IcraHnr ik.f,K ocHoBlr Als naruoi AyMKr,r is sacrepeNennru.
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Kffo.Ioni rvITaHHfl. ay[Lrry - qe nl4TaHrur, uo, Ha uaue npoQecifiue cyAxeuu4 6ylm 3Haqyrqr.rMr4 nig .rac HarTroro
aylLrry Qinanconoi ssirHocri ga noroqnrafi uepio4. I{i uurauru po3rJrf,Aanr{cb y KoHreKcri naruoro ayltrry
QinaHconoi gnirnocri n qinorvry ra BpaxoByBanrrcb rrpr4 $opnryeanni AyMKr.r rqo4o uei, npu uboMy Mr.r He
BI{cJIoBJIIoeMo orpeuoi,uyrr,rKr,r rrloAo
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Y :n'r:ry 3 HaITII{M

ayAI{roM Qinanconoi seirHocri Harrroro niAuoeiAamHicno e ognafiourarracr s iHIrrorc
ra [prr rlboMy po3nrrrryrrl, ur,r iurye cyrreBa neni4noaignicrr uix iuruoro
t[iuauconolo ssirHicrro a6o narrrnrapr 3HaHHrMrr, o'rprrMaHr{Mr4 ni4 uac ayp.lrry, a6o qra us iHtrra

inQopuaqiero, 3a3HarleHoro Br4rqe,
iuQopruaqieto

i

inQopMauir Mae

BrrrJr.rrA

raKoi, rqo lricrzru cyrreBe BuKprrBJreHHf,.

-flrrqo na ocnosi rpone4euoi naura po6oru crocoBHo iHruoi inQopruaqii, orprnaaHoi Ao gaua sriry ayAuropa, Mr4
AoxoAI4Mo BI,IcHoBKy, Irlo icnye cyrreBe BI4KpI4BJIeHHTT Uiei inruoi iHt[oprraaqii, vr,r 3o6os'sgani nori4olflaru npo qefi
$arr. Mlr He Br{f,BrrJrrr rarnx t}arrin, ari rorpi6no 6yno 6 nrrnoqurlr 4o sriry.

Bidnoeidattnicma ynpaanincoxozo nepcoH(uly mo mux, t<ozo aadi,teruo naileut4utnu nosHonultceHHnMu, sa
Qiruancoey eeimHicma
nepconzur nece siAnosiAarlHicrr 3a cKJraAaHHa i 4ocronipHe noAaHHr rfiHancoroi seirHocri
MC@3 ra 3a raKy cl4creMy rnyrpirunroro KoHTpoJrro, rrxutrr ynparnincrnraft nepcoual BrlnHatrae
uorpi6noro AJII roro, qo6 sa6eguerll4Tl4 cKraAamrx Qinaucosoi gnirHocri, rqo He uicrrarr cyrreBrlx Br{Kpr{BJreHb

Yrpauincrxufi
siAnoniAHo

lo

nuacni4or ruaxpaftcrna a6o norr,rrarr u.

llpu

cxra4anni Qiuanconoi ssirHocri ynpanlincrrufi nepcouuur Hece ei4noni4amnicrr sa oqiHry gAatrocri
Kotuuauii qpoAoBXyBarI{ cBolo Aiqnruicrr na 6esrepepruifi ocnoni, po3KpuBaroqu, Ae ue 3acrocoBHo, rrr4raHHr, rqo

crocylorbc.r 6esrepepnnocri Ai-flJlbHocri, ra nraropucroByrorrrr npr.rrryueHrrrr npo 6esnepepnnicrl Ai-sJlbnocri sr
ocHoBI{ .qnr 6yxrarrepcbKoro o6riry, rpiu nraua4xia, rxrqo ynpandncrrr.rft uepcouan a6o ruranye lixni.4yraru

KorunaHiro qlr [punLIHI,ITu

Ti, noro uaAireuo

Aixrurict,

a6o ue vae iHuro< peaJrbHrrx anbrepHarr4B rrboMy.

HaftBLIIuLrMu IroBHoBaxeHHrMr{, Hecyrb

ni4roni4amuicm :a

HarJr.rrA 3a

:niryraHnr Kovrauii.
B i dno

eid

aJr

a

nicma

ay

dumop a s a ay d um

Q

inau

coe

o'i z eimHo

rrpouecoM Qinauconoro

cmi

Harurarau qinauu e orpLIMaHruI o6lpyuronauoi snesHeHocri, rqo Qiuaucosa gsirHicrr y uinolry He Micrurb cyrreBoro
BI4KpITBJIeHHTI BnacniAorc ruaxpaficrna a6o norr,rz.rrvr, Ta Briurycn sniry ayAuropa, rqo nicrurl Haruy AyMKy,
O6lpynronana nuesHeHicrr e BVcoKI4M pinueu nuerueuocri, npore He fapaHrye, uo ayAraT, npone4eurafi niAlosiAHo
Ao MCA, 3aB)KALI BrrrIBI4Tb cyrreBe BI{KpI{BJIeHHI, .flKtrro nono icnye. Burpmnennx Mor(yrb 6yur pesynrrarou
uraxpaftcrna a6o rourunl4; BOHII BBalKalorbc.rr cyrreBr4Mr4, {KtrIo oKpeMo a6o s cyrynHocri,
o6qpyHronano

ffi

o.riryerrcr, BoHrr MoxyTb BrrrrrrBaTr4 na erono\,ricni piruenHx ropracryeauie, rqo npuh,raloTbcf, na ocuoni qiei
QiHanconoi seirHocri.

Braronyrouu ayAl{r BiAnoniAHo Ao Br{Mor MCA, rrara Br,rKopr,rcroByeuo npoQecifiue cyANeuur
cKenrrrur.r3M flporf,foM ycboro 3aBAaHHfl 3 ay[r4Ty. Kpiu roro, nr,r:

ra npoQeciirnuit

i4eurraSiryelvro ra ouinroenro prr3rrKrr cyrreBoro Br4KprrBJreHHr Qinanconoisnirnocri eHacli4on uraxpaftcrna

qI{

TIOMIIJIKI{, po3po6nteMo fi euronyeuo ayAllropcbxi npoqe4yplr y ri4noni4r ua Ui ptr3!rKr4, a raKo)r(
oTpIrMy€Mo ayAuropcrri AoKa3I4, IrIo e AocTaTHirr,ru ra nplrfiurfirr,nurr AJrf, Br{Kopr4cTaHrrr ix rx ocuonra 4JL
naruoi Ayuru. PrasuK HeBI{rBJreHHr cyrreBofo Br{KprrBJreHHr nHacni4ox ruaxpaficrna € BrrulrrM, nix Ars
BIIKpI{BJIeHIUI nnacriAox IIoMI4JIKII, ocrinrru uraxpaftcrro Mo)Ke BKJrroqarrr 3MoBy, ni4po6ry, uasr4[cHi
qpolycKlr, HerrpaBrrIlbHi rBepAxeHHr a6o nexrynanH{ 3axoAaMr,r nnyrpiunroro KoHTpoJrro; L

oTpLrMy€Mo po3yMiHHt saxoAis nxyrpilru$oro KoHrpoJIIo, III0 crocyroTbafl, ay4vrry, 4nx pospo6rra
ayALIropcbKID( [polleAyp, .flri 6 siAroni4arra o6cranuuau, a He Arrr Br{cJroBJreHH-f, AWKrr rrloAo
eQerrunuocri cr,rcreuu nnyrpiurHnoro KoHrponro;

ouiruoeuo npuftuxruicrb 3acrocoBanrax o6nirconrx uonirurc

ra o6lpyurosaHic$

niAuoniAnrx po:r<purrir in$opruaqii, spo6lennx ynpannincrr<r.rM [epcoHaJroM;

o6nircosux oqinor

i
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Bidnoaidstanicmt aydumopa 3a aydum Qiuaucoeoi teimuocmi (npodoeucenan)
. AoxoAI4Mo BI,IcHoBKy uroAo npufinxruocri BlrKoprrcraHH.rr ynpandncrrriM nepcoH€rJroM rrprrrryueHHr npo
6eenepepnnict 4irrtrnocri.ar ouronu 4m 6y<ralrepcrxoro o6riry ra na ocroei orpr4MaHlrx ayAnropcbKlrx
4oraeir po6m,ro BI{cHoBoK, vIa icrye cyrr€Ba nesHgHaqeHicrb rrloAo nodfi a6o yuoa, nri nocrasnrr,r 6 uiA
gna.IHr.Ift cyruuir lroxrruicrr npoAoBxrlrr4 6esnepepnny 4imruicrr. flxrqo uu AoxoArrMo Br,rcHoBKy rrloAo
icnynaltrx raxoi cyrreroi nesr4gHa.{enocri, uu nosuHHi nplmeprryrrr yBary B cBoeMy :riri ay4uropa 4o
siAuosiAHrx posrpurrin iuQoprualdi y $inauconifi snirHocri a6o, xrrqo raxi posrpurr.a inr[opvaqil e
HeHaJIexHI4Mlr, tvto4uQiryBaTrl cBolo AWKy. HaIni sucHoBKr4 {pyHTyroTbcfl Ha ayAlrropcbKrrx AoKa3ax,
orpl{MaHnx Ao Aarlr Halroro sriry aygzropa. Brirr,r rr,rafi6yrni noaii a6o yMoBrr Mo]Kyrb qpr4Mycr4rrr
Kouuauiro qpunr4Hr{rr{ csoro AirmHicrr na 6eenepepnnifi ocnoni;
oqir*oeuo 3arzlJrbHe rIoAaHHrr, crpyKrypy ra sl,ricr rlinanconoi gsirHocri BKJrroqHo 3 po3Kpr,rrrf,Mr4
in$opuaqii, a raKox re, qr{ lroKiBye Qinancora srirnicrr onepaqii ra noAii, qo noxJraAeHi n ocuony iT
cxJraAaHrur, rarc, u1o6 Aocf, rrrr

4ocronipnoro ni4o6paxenHr.

Mu nosiAoraJlleMo rrrM, roro na4ineno uafourqmrar{ [oBHoBDr(eHHrMI,r, in$opvraqiro npo 3arrJraHosarilafi o6c.rr ra
qac qpoBeAeHH.a ayAI4Ty ra cymeni ayAnropcrri pe3ynbrarr.r, BKJrroqaroqr{ 6yar-ari cymeni neAoninu gaxoAis
nnyrpiruuroro

KoHTpoJtro, su.flBreHi

naun niA qac ay4r4Ty.

Mu rarcoN HaAaeMo rI{M, Koro naAi,neno nafiwrurar,rr,r rroBHoBaxeHH{Mr4, TBepAXeHHrr, ruo Mr4 BrlKoHuulu 4opevni
erlrlHi BI{MorIr IrIoAo He3ulJlexnocri, ra uoni4orr.rnaerr,ro irra upo nci crocyHKlr ft inrui rrLrra:nnr, rxi vroulr 6
o6rpyHronauo BBaxarl{cb raKrIMIl, [Io Bnrl4Barorb Ha Har[y nesarexHicrb, a raKox, Ae rle 3acrocoBHo, tqoAo
ailnoeiAHrx 3acrepexHlrx saxoAis.
3 nepeniny ncix ttutaur, in$oprraaqir uoAo {Kr{x

HaAaBaJracb rr{M, Koro HaAineno naimrarqraur,l noBHoBa)KeHHf,Mr{,
MI{ BIBHaqLrJIra ri, rqo rr,ranu naft6inblue 3HarreHrur rriA qac ayAr.rry QiuaHconoi.ssirHocri rroroqHoro nepio4y, ro6ro
ri, rri e KJIToqoBI,IMI{ rII4raHHqMrr ayAlrry. Mu onucyeuo qi ru.rrannx B cBoeMy sniri ay4uropa, rpiu sunaAxis, rxruo
3aKoHoAaBqLIM rII,I peryr.flTopHr{M aKToM sa6oponeno uy6nivne po3Kpr,rrr.f, TaKoro rrr{TaHHr, a6o mrqo :a nrpafi

suceiutroBarrr B HaruoMy sriri, ocrinffira nerarmni
nacriArra raKofo slacsirreHH{ Moxyrb ovixyaauo uepeBaxrrrr{ fioro ropucuicu Ans inrepecir rpoua4cmocri.

BIIH-flTKoBIlx o6crasuH rdlr BtBHaqaeMo, trIo raKe IrI4TaHHq ne cni.q

3eimu uqodo euuoz iuanux saxouodaequx i tropuamueuux at<mie

BiAuosiAHo Ao crami 14 3arony Ne 2258-VII,Mrr HaBoArrMo Hacrynny iuSoprvraqiro y HarrToMy ayArrropcbKouy sniri,
.f,Ka BrrMara€Tbc.rr

AoAarKoBo.uo

snaor MCA.

HatuveuyeauHfl opzctHy, nrcuil npusuavue cy6'ercma aydumopcurcoi' dinnauocmi ua npoeedeuun o6oa'nsxoeoeo aydumy,
dama npusuaqeHHfl mq 3azailbHa mpueanicma luKoHaHHn aydumopcoxoeo saedauun 6es nepepe s ypaxyaaHHnwt
npodoecrceuun no6Ho6ct?tceHa, nxiu uaau uic4e, ma nosmopHux npu3HaueHb

Mn nuepure 6yrlr upusuaueni ayAuropauu Koruuauii pirueunxru Axqionepa Korunanii nil 19 6epesna 2019 pory.
HaIni nosHoBaxeHlul 6ylu no4onxeHi piruennarra Arqionepa Kounanii 12 6epesw.202l poxy. 3 ypaxyrannavr
rIoAoBxeHruI rIoBHoBaxeHb ra rroBTopHoro npr{3HaqeHHf, Mrr 6esrepepnHo Br{KoHyBzurr{ 3aBAaHHq
1 I xsirH{ 2019 pory (Aara 4oronopy) i no Aary uroro sriry.

3 ayArrry

3

L

Iu$opua4 in ryodo aydumopcbKw o4iu ox
npoIIeAypLI oqiuru pusurin 3 Meroro ga6esue.reHHf, ocHoBrr ,ryrx i4enru$irauii ft oqimrz pusllxin
cyrreBoro BI{KplIBJIeHruI na pinni QiHaHconoi seirHocri ra rBep.(xeHr Anf, Kracin onepaqifi, sarlrrurie paxynrir i

Ay.uurop

BI4KoHaB

po:rcpurrin in$opuaqii, 3oKpeMa:

3anurkr yrpaalitrcrroruy nepcoHalry, oco6aM niguoni4aEuuu aa nnyrpiruuifi. aygur ra inIIrn,I
npaqinutmau, trIoAo BJIacHoi oqimu pr{3r4Ky ruaxpaftcrna ra BcraHoBJreHrx saxo4iB KoHTpoJrro AJrt
sano6iraHH{ fi sr4f,greHHf, uraxpaficrra;
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3eimu uqodo eu.uoz inruax saxoruodaevux i noptnamuenux axmie (npodoeetcennn)
sarrnrv rrrM, Koro ua4i.neHo nafisuulnrau rroBHoBaxeHHAMrr, Wa posyrvrinnr roro, rK nonra :4iftcruororr:
i4enrurfiraqiro prasurie naxpaficrna ra B)Kr4BaHHrr dft y siauosiAb Ha Hrlrx, ra nnyrpirunift rourponr, xnrafi
ycraHoBJreHrrfi 4nr :uerrureHna pusurin cyrreBoro BrrKprirBneHH{;
aHarinr.IHi rlpoueAypl,I, .flId nuKoHaHi xr upoueAypn ,ouirr n plrsur<ir, BKJrrorrarn ar r[inaucory, rar i
neQiuaucoay iurloprraaqiro.

Haui rpoqeaypu y ei4noni4r

Ha

i4enrr,rQironani plr3rrKrr, cepe4 inuroro, [oJrrraJrr{

B

HacrynHoMy:

o

orJIrA poslcpurrin 4o tfinaHcoroi snifirocli ra recryBaHHrr ni4rnep4xynanrnol 4oryueuraqii Ars oqiHrfl,r

.

Aorpr{MaHHr BlrMor niAnosiAHrl( saKoHir i nopuarrunrx ar<rin;
3arrl4rl{ ylpauiucrxoMy [epcoH€IJry ra nnyrpiruuiru ropracrau UoAo iflryroqrrx

.
o
o
o

ra noreHrliftnux cy4ounx

rososis ra lpereusifi;
BrrKoHaHnsanarirnrHrD(nporleAyp;
oinafiovgreHrur3 ny6niunoro iurfoprr,raqiero;
ognaftovgreHHf 3 KopecnoHAeruiero Kourauii s ron, ponroroqr,rMr{ opraHaMr,r;
oqinroeanHs exoHol,Ii.Inoro o61pyuryBaHHf, rqoAo 3HaqHrrx orepaqift, rKi e nessrl.laitlrrrryua6o rro<o4rrr sa
Nrexi :et't.rafHoro uepe6iry 4ianrnocri.

Mu rarox nosiAo\,Iltrlr ni,quosiAHi i4enrrar[ironaHi gaxonu ra HopMarrrBui arrz, loreuqifiHi

pr{3lrKr4

ruaxpaficrna

sciN4 qreHaN{ KoMaHAI{ 3aBAaHruI

3 ay\Lrry, BKJIIoqaroqu nnyrpirunix r[axinqin, i s6epiranu nporrroM Bcboro ayrvrry
cKerITI,IqIr3M rqo4o 6y4r-aKlrrx o3HaK ruaxpaficrna a6o ne4orprnraaHHrr BrlrMor saroHiB i noplrarrurutx arrin.

OcHosHi 3acrepexeHH-l crocoBHo plrsuxin ron'.f,3aHi ie sflacrIlBrlMr,r o6uexenruMr ayp.vry, upo mi
ri4pos4ili <floscHeHHr uloAo o6crry ay4trry ra BracrrmrD( [nA aylvrry o6ueNenr> naruoro :niry.

3a3HaqeHo

B

3a perynrraraur,r ouimu pu:urin i npoqeayp y ri4noni4r Ha Hr{x, 6yno nrasnaueHo KJrrorroBi nraranns ayrurry)
iuQopvaqiro npo ari po3rpl4ro y pos4iri <Knroqoei rlrraHHf, 3 ayAury)) nauroro sriry.

Iloncueuun t4odo pesytbmamuzHocmi aydumy

e

,aqcmuui 6un6reHHfl nopyweHb, soKpeMa, noo'neauuJc is

utaxpailcmoolt
I{i-ni nauoro aywrry rroJulralorb y i4enrur[irauii ra oqinqi puaurin cyrreBoro Br{KprrBJreHr{rr $inancoroi ssirHocri
sHacriAor InaxpaficrBa, orpuruauni npuftnrrHr,rx ayArrropcbKlrx Aoragis B AocrarHbouy o6ca:i uloAo oqiuerurx
ptlsunin cyrreBoro BI{KpI{BJIeHHI BHacJIiAoK uaxpaficrna 3a AorroMororo Br4KoHaHrur HaJrexHlrx ayAr4TopcbKr4x
npoueAyp y ni4noni4r na qi pusrarn, a raKox n lpufitlarri Heo6xiArilrx saxoAin rqo4o Qanruvulrx a6o ni4oepronamn
nlrna4rin uraxpaficrna, Brr{BJIeHIlrx s xoAi ay4Lrry, OAnar ocHoBny niArosiAalsHicrr sa sano6iraxHr i sr4reneHHt
nr,Ina4xin ruaxpaftcrra Hecyrb ti, roro naAineno HairBnnlltr|'firrroBHoBaxeHuxuu, i ynpanlincrrr,tfi nepconan.
Iloncueuun t4odo o6cnzy aydumy mq zrqcmueux dnn aydumy o6uecrceua
Mra sI4roHaJIv ayALrc n o6crai, rxnft sugHa.renraft elnraoral4u MCA, 3aronou Yrpainlr <flpo ay,uur Qinalrconoi
srirHocri ra ayAlrropcrry 4irnrnicrb) ra inurux 3aKoHoAaBrrrrx ra HopMarrrBnr,rx aKris. Haur ayAur Sinanconoi
snirHocri ne gsinrHf,e KepinHuqrro a6o rrx, rcoro naAireno Hafuurqrr\lr4 rroBHoBaxeHHf,Mlr, sia ikHix o6os'xgrie.

Haeirr

AorpI,IMyIorII4cr ycix BrrMor

MCA i

HopMarlrBHrrx axrin, ay4urop He Moxe Haplurur a6comorny BrerRHeHicrb

y roMy, Iqo QiHancona ssirHicrr ne uicrraru cyrreBoro Br4KprrBJreHHr Bnacri4or uaxpaficrnaaio rroMr4JrKr{. llpuuuna
floJl,Irae B ToMy, rqo icnyrorr sracrl,IBi o6n4eNenns ayEIIITy, ari nprasno4rrb Ao roro, ulo 6ilruricrb ayAtrropcbKrrx
Aorasia, na ocnosi .{KLrx ayAl4rop OopMye Br4cHoBKr4 ra Ha .rrKrrx fpyHryerbcr ayAr.rropcbKa AyMKa, e ruB}rArue
rlepeKolrnl{Boto, uiN ocraroqHolo. HesiA'er\aHi o6ueNeHnr ayIivr"ty e uacni4rou xapaKrepy Qinanconoi snirnocri,
xapaKrepy ayAl{ropcbKr.rx npoueAyp ra uorpe6ra, rqo6 ay.uur 4poBoArrBcf y Mexax po3wHoro nepioay qacy ra

o64pyuronanoi naprocri.
lTidmaepdaceHHtt mozo, ryo aydumopcaxuil seim yszodcrceuuil s dodamxoewv seimou dm aydumopcbKoeo rcouimemy

MIa ui4rneppKyeMo, ruo :nir He3aJrexHoro ayAr4ropa y3roAxeHo 3 AoAarKoBr4M ssirol,r ans AKrlioHepa Korrananii,
sxuitttru Br{rrycr[nr{ 30 rsirHf, 202I porcy.
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3eimu uqodo eu.uoz iutaux saxoaodaequx i uopnamueuax axmie (npodoercennn)
Teepdcrceuun npo ueuadauH,r nocttyz, sa6opoueuux saxouodaecmeou, i npo uesareucuicmb Krnqoloeo napmHepa s
aydumy ma cy6'ercma aydumopcarcol diqilouocmi aid rcpuduuuoi'oco6u npu npooedeuni aydumy

Mu rri4rnepArl(yeMo, rqo nacxinrrl{ MI{ 3HaeMo ra [epeKoHaHi, uu ue
n. 4 crani 6 3arony Ns 2258-VII, ra qo KJrloqonuft naprnep
siAHoreHruo 4o Kounanii npr4 npoBeAeuni ayAury.
H qd quun

u

e

3 ayAr,rry

HaAaBurJrr{

rocJryr, qo :a6oponeni MCA qu

ra ayAr.rropcbxa rliprvra 6yru uesanexHr.rMr4 no

oyd um op cbKux no cJty z

flporxrou nepio4y s I ci.rHf, 2020 pory uo 31 rpy4nx 2020

pot<y Mr{ He HaAaBa-nra KounaHii inruIo<

uocryr, rpivr

nocJryr 3 o6on'rgrosoro ayAr,rry.
Ocuoeui eidouocmi npo aydumopcarcy Qipuy

llosHe nahrenyranna: Tonapr,rcrso g o6Mexeuoro siAnosiAamnicuo (PACCEJI BEAOOPA EP CI AXb).
MicuegnaxoA)KeHHr: nyn. Cuacrra, 5, u. Krai'r, 04071, VxpaiHa.

Itttpoptuaqir npo BKrIIorIeHHx 4o Peecrpy: TOB (PACCEJI EEAOOPA EP CI AXI) BHeceHe 4o Peecrpy ayauropin
ra cy6'errir ayAr{ropcbKoi 4irnruocri AyAuropcrroi nanaru Yxpaiuu sa pos4i.uauu:
- <Cy6'errr,r ayAr4ropcbrcoi4imnocri>;
- <Cy6'erru ayAl,Iropcrroi AisnrHocri, mi Mzrrorb npaBo rrpoBo4rarrz o6on'a:r<onuft ay4lrr t}inaucoroi
sBirHocri) ra
- <Cy6'enru ayAllropcbltoi Ai.fimHocri, xri MarcTb rrpaBo npoBo4rarra o6on'r:ronufi ay4ur Qinalrcoeoi
snirHocri ni4npr.relrcrn, tqo craHoBJr.arr cycninrnuft inrepec>
Houep peecrpaqii TOB (PACCEn EEAOOPA EP CI ,{XI) y Peecrpi ayarmopin ra cy6'enrir ay4uropcrroi
,ui-flrHocri: Ns4377.
Rnoqoeuil napmHep s aydumy
Krnoqosla\,I naprHepoM 3 3aBAaHH{
Onencan4p Bx.recrasosrr.

3 ay[Lrry, pe3ynbraroM rKoro e ueft. seir He3aJlexuoro ayrrrropa, e Travyr

Kmoqosufi raprHep 3 ay4urry
Horvrep peecrpaqil ayAuropa y Peecrpi ay4rnopin
ra cy6' er:rin ayAr{ropcbKoi .qisnrnocri J\b I 0 1 492

[nperrop TOB (PACCEn EEAOOPA EP CI AxtI)
Houep peecrpaqii ayArrropa y Peecrpi ayAraropin
ra cy6'errir ayArrropcbKoi 4imuocri NsI01494
Kui'n, Vnpaiha
30 xsirHfl 2021 porcy

Trauyr O.B.

Illrerfanro LE.

ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Фінансова звітність за МСФЗ
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ "Сільськогосподарська виробнича фірма "Агротон"
за ЄДРПОУ
Територія Луганська
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису),
за КВЕД
бобових культур і насіння олійних культур

2020

12
31
30280120
4412900000
230
01.11

Середня кількість працівників1________1 276__________________________
Адреса, телефон пр-т. Гвардійський, буд. 10Б, оф. 12, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400 тел. 4-33-70
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
БАЛАНС(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 року
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1
I. Необоротні активи

2

4

5

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Продукція сільськогосподарського виробництва
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1021
1022

791
1 307
(516)
18 915
391 173
543 777
(152 604)
-

628
1 412
(784)
43 403
399 328
596 506
(197 178)
-

1030
1035
1040
1045
1090
1095

23 510
376 816
811 205

23 510
327 742
794 611

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1110
1125

389 764
43 073
85 319
2
260 062
1 308
181 211
160 161

422 181
72 188
78 600
225 851
45 542
173 298
76 433

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200
1300

70 443
4 249
937 224
23 461
5
23 456
12 552
1 779 065
2 590 270

47 397
4 466
1 351 653
52 041
52 041
15 006
2 142 475
2 937 086
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Фінансова звітність за МСФЗ
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року (продовження)
Пасив

Код рядка

1

2

На початок
звітного періоду
4

На кінець
звітного періоду
5

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

15 800
1 784 471
1 800 271

15 800
2 342 269
2 358 069

Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

1500
1510
1515
1520
1525
1595

307 319
307 319

228 152
228 152

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс

1600

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695
1700

95 552
305 529
22 646
41
4 282
324
41 898
12 408
482 680

131 053
116 350
21 583
46
5 150
1 616
37 268
37 799
350 865
-

1900

2 590 270

Керівник

Орлова Лариса Олександрівна

Головний бухгалтер

Пуди Наталя Іванівна

-

2 937 086

Примітки на ст. 14 - 46 становлять невід'ємну частину даної фінансової звітності
9

ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Фінансова звітність за МСФЗ
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік
КОДИ
Підприємство ПрАТ " Сільськогосподарська виробнича фірма
"Агротон "
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2020

12
30280120

31

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

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

2000

3
1 628 207

За аналогічний період
попереднього року
4
1 198 603

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції
Адміністративні витрати

2050

(1 511 592)

(1 331 901)

2090

116 615

-

2095
2120

724 466

(133 298)
446 568

2121

2 736

8 287

708 843

433 471

2130

(103 768)

(150 630)

Витрати на збут

2150

(9 984)

(15 530)

Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

2180

(90 887)
(3 416)

(135 229)

Стаття

Код рядка
1

2

2122

За звітний період

2181

(39 120)

2182

(699)

2190

636 442

11 881

2195
2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

921

-

Інші доходи

2240

-

-

Фінансові витрати

2250

(79 565)

(82 026)

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток

2270

-

-

2290

557 798

-

2295
2300

-

(70 145)
-

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-

-

2350

557 798

-

2355

-

(70 145)

Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід

(12 382)

2

3

За аналогічний період
попереднього року
3

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

557 798

(70 145)

Стаття

Код рядка

1

За звітний період
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Фінансова звітність за МСФЗ
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (продовження)
III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

3
1 449 445

За аналогічний
період попереднього
року
4
1 646 453

Витрати на оплату праці

2505

243 560

276 451

Відрахування на соціальні заходи

2510

33 722

33 166

Амортизація

2515

123 665

124 964

Інші операційні витрати

2520

569 315

433 977

Разом

2550

2 419 707

2 515 011

Назва статті

Код рядка
2

1

За звітний період

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

2600

-

За аналогічний
період попереднього
року
4
-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

2650

-

-

Назва статті
1

Код рядка

За звітний період

2

3

Керівник

Орлова Лариса Олександрівна

Головний бухгалтер

Пуди Наталя Іванівна
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Фінансова звітність за МСФЗ
Звіт про власний капітал за 2020 рік

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ "Сільськогосподарська виробнича фірма "Агротон"
за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ
12
30280120

2020

31

Звіт про власний капітал
за 2020 рік
Форма № 4
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Керівник
Головний бухгалтер

Код за ДКУД

1801005

Код рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

3

4

2
4000
4005
4010
4090
4095
4100
4110
4200
4205
4210
4240
4245
4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

5

6

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

8

9

Всього
10

15 800

-

-

-

1 784 471

-

-

1 800 271

-

-

-

-

-

-

-

-

15 800
-

-

-

-

1 784 471
557 798
-

-

-

1 800 271
557 798
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 800

-

-

-

557 798
2 342 269

-

-

557 798
2 358 069

Орлова Лариса Олександрівна
Пуди Наталя Іванівна
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Фінансова звітність за МСФЗ
Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрАТ "Сільськогосподарська виробнича фірма "Агротон"
за ЄДРПОУ
(найменування)

2020

КОДИ
12
30280120

31

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік
Форма № 3
Стаття

Код рядка

1801004

За звітний період
надходження
3

За аналогічний період
попереднього року
4

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість

3000
3005
3006

1 977 824
-

1 284 277
-

Цільового фінансування

3010

2 701

3 333

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

532

-

Надходження від повернення авансів

3020

1 747

5 884

3025

19

45

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

2

Код за ДКУД

3035

3

1

Інші надходження

3095

6 839

1 784

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

3100
3105

(765 251)
(198 311)

(565 099)
(204 987)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(36 932)

(32 717)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(312 226)

(195 884)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

-

-

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(209 365)

(91 468)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

(104 416)

3118

(102 861)

Витрачання на оплату авансів

3135

(45 986)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

-

(3 454)

Інші витрачання

3190

(127 567)

(99 092)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

503 392

194 091

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3250

-

-

3255
3260
3270
3290
3295

(85 632)
(85 632)

(141 221)
(141 221)

3300
3305

1 113 241

112 459

(1 503 350)
(390 109)
27 651
23 461
929
52 041

(146 240)
(33 781)
19 089
6 083
(1 711)
23 461

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3340

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3400
3405
3410
3415

3345
3350
3355
3390
3395

Керівник

Орлова Лариса Олександрівна

Головний бухгалтер

Пуди Наталя Іванівна
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Примітки до фінансової звітності за МСФЗ
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
1. Загальна інформація
Приватне акціонерне товариство «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон» (далі – «Компанія») є
правонаступником Закритого акціонерного товариства «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон», яке
було зареєстровано 11 лютого 1999 року і згідно рішення загальних зборів акціонерів 16 листопада 2009 року було
перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон».
Компанія займається переважно рослинництвом – вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур. Також Компанія має незначну частину діяльності, пов’язаної з тваринництвом – це
виробництво молока та розведення великої рогатої худоби молочних і м’ясних порід. Компанія веде свою діяльність
у Луганській області.
Компанія входить групу компаній «Агротон», кінцевою материнською компанією яких є «Агротон Паблік Лімітед»
(Agroton PLC), що зареєстрована на Кіпрі.
Станом на 31.12.2020 року 100% акцій Компанії були у власності ТОВ «Лівінг». Кінцевим бенефіціаром Компанії є
Журавльов Юрій Петрович.
Юридична адреса Компанії 93400, пр-т. Гвардійський, 10Б, оф. 12, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.
Компанія має інвестиції у дочірні підприємства, частки володіння якими наведено нижче:
Назва дочірнього підприємства
Сільськогосподарське ТОВ Агрофірма «Новий шлях»
Сільськогосподарське ТОВ «Шийківське»
ТОВ «Сіверський елеватор»

Частка володіння
31 грудня 2020 року
99,90%
94,59%
100,00%

Частка володіння
31 грудня 2019 року
99,90%
94,59%
100,00%

Інформація по балансовій вартості інвестицій наведена у Примітці 9.
2. Основні принципи подання фінансової звітності
2.1 Основа подання звітності і бухгалтерського обліку
Фінансова звітність, що додається, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»),
затверджених Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності («РМСФЗ»).
2.2 Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою і валютою подання для Компанії є українська гривня. Операції у валютах, відмінних від
функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах.
2.3 Принцип безперервності діяльності
Дана фінансова звітність була підготовлена у відповідності з принципом безперервності діяльності, що передбачає
реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської діяльності.
2.4 Стандарти та інтерпретації
Прийняття нових і змінених Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій:
Протягом поточного звітного періоду Компанія прийняла всі зміни до МСФЗ, затверджених РМСФЗ, що пов’язані з
її діяльністю і набирають чинності 1 січня 2020 року.
На дату затвердження фінансової звітності Компанії існували МСФЗ, змінені МСФЗ та інтерпретації, що були
затверджені РМСФЗ, але не набули чинності. Керівництво Компанії вважає, що прийняття цих стандартів і
інтерпретацій в майбутньому не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.
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2.5 Консолідована фінансова звітність
Компанія не готувала консолідовану фінансову звітність, так як були дотримані наступні критерії:
а)
б)
в)
г)

Компанія є повністю дочірнім підприємством іншого підприємства;
Компанія не має у капіталі неконтрольованої частки, тому не потребує їхнього погодження такого підходу;
Компанія не має боргових цінних паперів чи інструментів капіталу, що перебувають в обігу на публічному
ринку;
материнське підприємство «Агротон Паблік Лімітед» складає консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, яка
є загальнодоступною.

3. Облікова політика
Компанія послідовно застосовувала облікову політику окреслену в даному розкритті до всіх років, представлених в
даній фінансовій звітності.
Основні положення облікової політики
3.1 Операції в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті спочатку обліковуються Компанією в їх функціональній валюті за курсом, чинним на
дату операції.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, переводяться у функціональну валюту Компанії за
офіційним обмінним курсом Національного Банку України (НБУ), встановленим на відповідні балансові дати.
Позитивні і негативні курсові різниці, що виникають внаслідок здійснення операцій в іноземній валюті, а також
внаслідок переведення монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту Компанії, за офіційним обмінним
курсом НБУ, встановленим на кінець року, визнаються у звіті про сукупний дохід у складі фінансових доходів або
витрат згорнутою сумою.
Іноземні валюти можуть бути вільно конвертовані у межах України за обмінним курсом, близьким до обмінного
курсу, встановленим НБУ. На даний момент українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами
України.
3.2 Основні засоби
Первісне визнання основних засобів
Об'єкт основних засобів - це:
• закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
• конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
• відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для
їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен
предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
• інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється
Компанією.
Об'єкт основних засобів підлягає визнанню Компанією в якості активу тільки в тому випадку, якщо:
• існує ймовірність того, що Компанія отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;
• первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена;
• передбачається використовувати його протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12
місяців).
Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних
засобів.
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3.2 Основні засоби (продовження)
Витрати після первісного визнання об'єкта основних засобів
Подальші витрати, які збільшують майбутні економічні вигоди об'єкта основних засобів, збільшують його балансову
вартість. В іншому випадку, подальші затрати Компанія визнає як витрати періоду, в якому вони були понесені.
Компанія розділяє витрати, пов'язані з основними засобами, на наступні види:
• поточний ремонт і витрати на утримання та техобслуговування;
• капітальний ремонт, включаючи модернізацію.
Подальша оцінка основних засобів
Після первісного визнання як активу Компанія застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Така
вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проектів,
якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через
певні проміжки часу Компанія визнає подібні компоненти в якості окремих активів з відповідними їм
індивідуальними термінами корисного використання та амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні
основного технічного огляду, витрати, пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна
основних засобів, якщо задовольняються усі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне
обслуговування визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент понесення.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби,
погодженим з технічним персоналом Компанії, таким чином:
Строки експлуатації груп основних засобів:
Земля
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інші основні засоби
Незавершені капітальні інвестиції

Не амортизується
10-75 років
2-30 років
2-15 років
1-10 років
Не амортизується

Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за
місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації
припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.
Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і при необхідності коректуються на
кожну балансову дату.
Припинення визнання
Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або
у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного
активу. Дохід або витрата, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими
надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються у доходи/витрати у звіті про фінансові
результати за той звітний рік, в якому актив вибув.
Зменшення корисності
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення
активу. Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів виявляється менше їх
балансової (залишкової) вартості, Компанія визнає такий об'єкт або групу об'єктів знеціненими, і нараховує резерв
під знецінення на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу. Збитки від
знецінення негайно визнаються у звіті про сукупний дохід.
Незавершені капітальні інвестиції
Незавершені капітальні інвестиції включають витрати безпосередньо пов'язані із придбанням і спорудженням
об'єктів основних засобів, а також відповідний розподіл накладних витрат. Об'єкти незавершеного будівництва не
амортизуються.
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3.3 Нематеріальні активи
Визнання та оцінка нематеріальних активів
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання
майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.
Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю.
Подальша оцінка нематеріальних активів
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих
нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню
первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно
визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного
періоду.
Амортизація нематеріальних активів
Амортизація нематеріальних активів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисного
використання таким чином:
Інші нематеріальні активи

3-10 років

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в
господарський оборот.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального
активу.
Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного
року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання
майбутніх економічних вигод.
Зменшення корисності
На кожну звітну дату Компанія проводить оцінку наявності будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення
активу. Якщо сума очікуваного відшкодування нематеріального активу виявляється менше його балансової
(залишкової) вартості, Компанія визнає такий актив знеціненими, і нараховує резерв під знецінення на суму
перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування активу.
Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із
збільшенням суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів.
Припинення визнання
Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості
отримання підприємством/установою надалі економічних вигод від його використання.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття
(за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю.
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3.4 Фінансові активи
Первісне визнання
Всі фінансові активи визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції. Дебіторська
заборгованість без суттєвої компоненти фінансування спочатку оцінюється за ціною угоди. Прибуток або збиток
при первісному визнанні відображаються тільки в тому випадку, якщо різниця між справедливою вартістю та ціною
операції підтверджується іншими фактичними і регулярно здійснюваними ринковими операціями з такими ж
інструментами або такою оцінкою, методика якої враховує виключно дані відкритого ринку.
Класифікація та подальша оцінка
Фінансові активи не рекласифікуються після їх первісного визнання, якщо Компанія не змінить свою бізнес-модель
управління фінансовими активами, і в цьому випадку всі фінансові активи, які впливають на них, рекласифікуються
на перший день першого звітного періоду після зміни бізнес-моделі.
Фінансові активи за амортизованою вартістю
Фінансовий актив, оцінюється за амортизованою вартістю, якщо він відповідає обом наступним умовам і не
визначений як фінансовий актив, оцінений за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як
прибутку або збитку:
-

він проводиться в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для збору договірних грошових потоків;
його договірні умови породжують у визначені дати грошові потоки, які є виключно виплатами основної суми та
відсотками за непогашеною основною сумою.

Фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю за методом ефективної процентної ставки за вирахуванням
зменшення корисності. Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку, коли кредити та дебіторська
заборгованість припиняють визнання або знецінюються, та в процесі амортизації.
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у сукупному доході
Боргова інвестиція оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у сукупному
доході, якщо вона відповідає обом наступним умовам і не визначена як фінансовий актив, оцінений за справедливою
вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку або збитку:
-

вона проводиться в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як за рахунок залучення контрактних грошових
потоків, так і продажу фінансових активів; і
її договірні умови породжують у визначені дати грошові потоки, які є виключно виплатами основної суми та
відсотками за непогашеною основною сумою.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у сукупному
доході, як наслідок оцінюються за справедливою вартістю. Будь‑які прибутки чи збитки від зміни справедливої
вартості фінансових активів відображаються в іншому сукупному доході, крім втрат від знецінення, прибутків та
збитків від валюти та відсотків, розрахованих за методом ефективної процентної ставки, визнаються у складі
прибутку чи збитку. Сукупний прибуток або збиток, раніше визнаний в іншому сукупному доході, класифікується з
власного капіталу в прибуток або збиток як коригування перекласифікації припиненні визнання фінансового активу.
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку збитку
Усі фінансові активи, які не відповідають критеріям амортизованої вартості або фінансовим активам, оцінених за
справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у сукупному доході, як описано вище, оцінюються
за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки як прибутку збитку.
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3.3 Фінансові активи (продовження)
Знецінення фінансових активів
Компанія оцінює на перспективній основі очікувані кредитні втрати, пов'язані з активами його боргових
інструментів, відображених за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю з відображенням результатів
переоцінки у сукупному доході. Очікувані кредитні втрати, засновані на різниці між договірними грошовими
потоками, що належать відповідно до договору, та всіма грошовими потоками, які очікує отримати, дисконтується
при наближенні до початкової ефективної відсоткової ставки. Очікувані грошові потоки включатимуть грошові
потоки від продажу заставленого забезпечення або інших кредитних покращень, які є невід'ємною частиною умов
контракту.
Сума очікуваних кредитних втрат оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни кредитного ризику з
моменту первісного визнання відповідного фінансового інструменту.
Очікувані кредитні втрати визнаються в два етапи. Для кредитних ризиків, щодо яких не спостерігалося значного
збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, очікувані кредитні втрати передбачені для кредитних
втрат, що виникають внаслідок подій дефолту, які можливі протягом наступних 12 місяців. Для тих кредитних
ризиків, щодо яких відбулося значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, резерв на збиток
необхідний для кредитних втрат, очікуваних протягом останнього терміну дії ризику, незалежно від термінів
дефолту.
Компанія застосовує спрощений підхід та визнає резерви під очікувані кредитні збитки за дебіторською
заборгованістю, договірними активами та за кредитами в сумі що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь
строк дії інструмента, незалежно від наявності суттєвого компонента фінансування.
Оцінка очікуваних кредитних збитків здійснюється за кожним фінансовим інструментом, окрім розрахунків з
державними органами, із застосуванням матриці забезпечень. При оцінці очікуваних кредитних ризиків згідно із
матрицею нарахування Компанія враховує кількість днів прострочення, негативні та позитивні чинники, історичний
досвід, щодо роботи з контрагентами тощо. Крім історичного досвіду та поточної інформації Компанія включає
прогнозну інформацію у свою оцінку очікуваних кредитних збитків.
Припинення визнання
Визнання фінансових активів припиняється у разі, якщо термін дії контрактних прав на грошові потоки від
фінансового активу закінчується, або Компанія передає всі значні ризики та вигоди від володіння активом.
3.5 Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов'язання включають кредити та запозичення, а також кредиторську заборгованість за товари, роботи
послуги, фінансову допомогу отриману та іншу кредиторську заборгованість.
Кредити та запозичення є фінансовими зобов'язаннями, які виникли у Компанії внаслідок залучення позикових
коштів. Кредити та запозичення класифікуються як поточні зобов'язання за винятком тих випадків, коли Компанія
має безумовне право відстрочити погашення зобов'язань, принаймні, на 12 місяців від звітної дати.
Первісне визнання
Фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, скоригованою, у разі позик і запозичень, на
безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції.
Класифікація та подальша оцінка
Фінансові зобов'язання класифікуються як оцінені за амортизованою вартістю та як оцінені за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки як прибутку або збитку.
Фінансові зобов’язання класифікуються за справедливою вартістю через прибуток або збитки, якщо фінансові
зобов'язання утримуються для продажу або призначаються як такі при первісному визнанні.
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3.5 Фінансові зобов’язання (продовження)
Фінансові зобов'язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони були придбані в основному з метою
продажу в короткостроковій перспективі; або якщо вони є частиною визначеного портфеля фінансових інструментів
з недавньою фактичною схемою короткострокового отримання прибутку та який керується; або якщо вони є
похідними, які не визначені та не ефективні як інструменти хеджування.
Після первісного визнання фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збитки оцінюються
за справедливою вартістю. Будь‑які прибутки чи збитки, що виникають внаслідок зміни справедливої вартості
фінансових зобов'язань, відображаються у складі прибутку чи збитку. Чистий прибуток або збиток, визнаний у
прибутку чи збитку, включає будь-які відсотки, сплачені за фінансовими зобов'язаннями.
Припинення визнання
Фінансове зобов’язання припиняється, коли зобов'язання за цим зобов'язанням виконується, скасовується або
закінчується.
Компанія також скасовує фінансове зобов'язання, коли його умови змінюються, а грошові потоки модифікованого
зобов'язання істотно відрізняються, в цьому випадку нове фінансове зобов'язання засноване на змінені умови
визнаються за справедливою вартістю.
При припиненні визнання фінансового зобов'язання різниця між балансовою вартістю та сплаченою винагородою
(включаючи будь‑які передані безготівкові активи або взяті на себе зобов'язання) визнається у прибутку чи збитку.
Коли існуюче фінансове зобов’язання замінено іншим у того ж кредитора на суттєво інших умовах або умови
наявного зобов'язання істотно модифіковані, такий обмін чи зміна трактується як визнання первісного зобов'язання
та визнання нової відповідальності, а різниця у відповідній балансовій вартості визнається у прибутку чи збитку.
3.6 Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства
Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції
складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших
витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.
Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу відображаються за собівартістю.
3.7 Біологічні активи
У Компанії виділяються наступні групи біологічних активів:
• робоча худоба;
• тварини на вирощуванні і відгодівлі
• біологічні активи рослинництва, що включають зернові культури (крім рису), бобові і олійні культури;
• інші біологічні активи.
Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю.
Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за виробничою собівартістю.
Станом на кожну звітну дату Компанія відображає біологічні активи за справедливою вартістю за вирахуванням
очікуваних витрат на місці продажу, крім випадків, коли справедливу вартість неможливо визначити з достатньою
мірою достовірності або коли рівень біологічної трансформації є незначним.
Визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції
Визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах
активного ринку. За наявності кількох активних ринків біологічних активів і сільськогосподарської продукції їх
оцінка ґрунтується на даних того ринку, на якому Компанія передбачає продавати біологічні активи та/або
сільськогосподарську продукцію. Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами допускається лише
за обтяжливими контрактами.
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3.7 Біологічні активи (продовження)
За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської
продукції здійснюється за:
• останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності суттєвих негативних змін у
технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство);
• ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей
або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість;
• додатковими показниками, які характеризують рівень цін на біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.
У разі відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні активи справедлива вартість визначається за
теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу.
Доходи та витрати сільськогосподарської діяльності
Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності.
Облік витрат ведеться за окремими об'єктами обліку витрат (окремі види біологічних активів та/або їх група).
Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних
унаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного року включаються до складу інших операційних
доходів (витрат).
Збільшення (зменшення) на дату балансу балансової вартості біологічних активів, які оцінюються за справедливою
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, відображається у складі інших операційних доходів
(інших операційних витрат).
3.8 Запаси
Компанія групує запаси за такими категоріями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сировина і матеріали
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Сільськогосподарська продукція
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю.
Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на продаж, на момент збору цієї продукції.
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за
собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації.
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані,
застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається
по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і
збут.
Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених
(зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду.
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3.9 Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і в касі, грошові кошти в дорозі.
3.10 Знецінення необоротних активів
На кожну дату балансу Компанія оцінює балансову вартість своїх необоротних активів з метою визначення наявності
будь-яких ознак того, що дані активи втратили частину своєї вартості за рахунок знецінення. У разі наявності
подібних ознак, розраховується сума очікуваного відшкодування такого активу з метою визначення розміру втрат
від зменшення корисності, якщо такі втрати мали місце. Якщо визначити суму очікуваного відшкодування окремого
активу неможливо, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування одиниці, до якої належить актив і яка
генерує грошові кошти.
Сума очікуваного відшкодування є більшою з двох значень: чистої ціни продажу та вартості використання активу.
При оцінці вартості використання активу, очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються до їх поточної вартості
з використанням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі
та ризиків, що відносяться до даного активу.
Якщо за оцінками сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менше його
балансової вартості, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми
його очікуваного відшкодування. Збитки від знецінення негайно визнаються як витрати, крім випадків, коли
відповідний актив відображається за переоціненою вартістю. У цьому випадку збиток від знецінення розглядається
як зменшення резерву переоцінки. Якщо збиток від зниження вартості згодом сторнується, то балансова вартість
активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми його очікуваного
відшкодування, при цьому збільшена балансова вартість не повинна перевищувати балансової вартості, яка могла б
бути визначена в тому випадку, якщо б не був визнаний збиток від знецінення активу (або одиниці, яка генерує
грошові кошти) в попередні роки. Сторнування збитку від знецінення негайно визнається як дохід.
3.11 Податок на додану вартість (ПДВ)
Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0%
на експорт товарів та надання робіт і послуг за межами країни.
Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованої протягом звітного періоду, і виникає або на
дату відвантаження товару замовнику (дату надання робіт, послуг замовнику), або на дату отримання платежу від
замовника в залежності від того, яка подія сталася раніше.
Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді.
Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару
(робіт, послуг) в залежності від того, яка подія відбулася раніше.
У разі використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ,
крім випадків, коли:
ПДВ, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ
визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат;
Дебіторська і кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і
кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан.
Якщо першою подією для визнання податкового зобов’язання з ПДВ було отримання коштів від замовника, то до
настання другої події (відвантаження/надання товарів, робіт послуг), сума ПДВ, яка вираховується з виручки,
обліковується на проміжному рахунку з ПДВ «Податкові зобов’язання» і включається в статтю «Інші оборотні
активи» у звіті про фінансовий стан (р.1190).
Якщо першою подією для визнання податкового кредиту з ПДВ було здійснення платежу постачальнику, то до
настання другої події (отримання товарів, робіт послуг), сума ПДВ, яка вираховується з суми придбання,
обліковується на проміжному рахунку з ПДВ «Податковий кредит» і включається в статтю «Інші поточні
зобов’язання» у звіті про фінансовий стан (р.1690).
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3.11 Податок на додану вартість (ПДВ) (продовження)
Розрахунки за ПДВ з бюджетом ведуться через електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ,
відкритий в Казначействі (далі – електронний рахунок). Компанія перераховує кошти з власного поточного рахунку
на електронний рахунок для виконання вимог щодо ліміту по реєстрації податкових накладних та сплати податкових
зобов’язань. Залишок коштів та електронному рахунку до моменту їх зарахування фіскальною службою в погашення
податкових зобов’язань (до затвердження декларації з ПДВ) обліковується Компанією на проміжному рахунку з
ПДВ «Кошти на електронному рахунку адміністрування ПДВ», який включається в статтю «Інші оборотні активи»
у звіті про фінансовий стан (р.1190).
3.12 Податок на прибуток
Згідно законодавства України, Компанія як сільськогосподарський виробник не є платником податку на прибуток.
3.13 Визнання виручки
Виручка від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:
• покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
• Компанія не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати,
пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на
дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг
може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:
• можливості достовірної оцінки доходу;
• імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
• можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
Оцінка ступеня завершеності визначається вивченням виконаної роботи.
Дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.
3.14 Фінансові доходи і витрати
До складу фінансових доходів включаються процентні доходи за інвестованими коштами. Процентний дохід
відображається по мірі нарахування у звіті про фінансові результати, з використанням методу ефективної процентної
ставки.
До складу фінансових витрат включаються витрати за кредитами і запозиченнями позиками, ефект дисконтування
забезпечень і умовних винагород, збитки від знецінення фінансових активів (за винятком дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги), а також курсові різниці, пов’язані з позиковими коштами.
Витрати за кредитами та запозиченнями, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом
активу, який обов'язково потребує тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до
намірів Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати за
кредитами та запозиченнями відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони понесені. Витрати за
кредитами та запозиченнями містять у собі виплату відсотків та інші витрати, понесені Компанією в зв'язку з
позиковими коштами.
Курсові різниці відображаються на нетто-основі: або фінансові доходи або фінансові витрати в залежності від руху
іноземних валют.
3.15 Оренда
На початку дії договору Компанія оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. Договір є, чи містить
оренду, якщо договір передає право контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного
періоду часу в обмін на компенсацію..
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3.15 Оренда (продовження)
Компанія в якості орендатора
Компанія визнає право користування активом та зобов’язання з оренди на дату початку оренди. Право користування
активом спочатку оцінюється за вартістю, яка включає початкову суму зобов’язання з оренди, скориговану на будьякі орендні платежі, здійснені на дату або на дату початку, плюс будь-які первісні прямі витрати, понесені
орендарем, та оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового активу,
відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами
оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва запасів. Компанія несе зобов'язання
за такими витратами або до дати початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного
періоду.
Після дати початку оренди право використання активом амортизується за допомогою прямолінійного методу від
дати початку до кінця строку оренди. Крім того, право використання активом періодично зменшується за рахунок
витрат від знецінення, якщо такі є, та коригуються для певних переоцінок зобов’язань з оренди.
Орендні зобов’язання Компанія визнаються за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на дату
початку оренди, дисконтуються з використанням процентної ставки, яка міститься в договорі оренди, або, якщо цю
ставку неможливо легко визначити, додаткової ставки позики Компанії. Як правило, Компанія використовує свою
додаткову ставку запозичення як ставку дисконтування.
Орендні зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю за методом ефективної відсоткової ставки. Компанія
переоцінює орендні зобов'язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з використанням переглянутої ставки
дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:
-

змінився строк оренди. Компанія визначає переглянуті орендні платежі на основі переглянутого строку оренди;
або
змінилася оцінка можливості придбання базового активу. Компанія визначає переглянуті орендні платежі з
метою відобразити зміну сум, що мають бути сплачені у разі використання можливості придбання.

Компанія вирішила не визнавати право використання активами та орендні зобов'язання за орендою малоцінних
активів та короткострокової оренди. Компанія визнає орендні платежі, пов'язані з цією орендою, як витрати
прямолінійно протягом строку оренди.
Компанія в якості орендодавця
На момент укладення або зміни договору, що містить компонент оренди, Компанія розподіляє винагороду в договорі
на кожний компонент оренди виходячи з їх відносних самостійних цін.
Коли Компанія виступає як орендодавець, вона на початку оренди визначає, чи є кожна оренда фінансовою або
операційною орендою.
Для класифікації договорів оренди Компанія здійснює загальну оцінку того, чи передає в оренду в основному всі
ризики та вигоди, пов'язані з володінням базовим активом. Якщо це так, то оренда - фінансова оренда; якщо ні, то
це операційна оренда. У рамках цієї оцінки Компанія розглядає певні показники, такі як строк оренди становить
більшу частину строку економічної експлуатації базового активу.
Для договорів, які містять компонент оренди та один або більше додаткових компонентів оренди або, що не пов'язані
з орендою, Компанія розподіляє компенсацію, передбачену в договорі, застосовуючи МСФЗ 15 "Дохід від договорів
з клієнтами".
Компанія визнає орендні платежі, отримані від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі протягом строку
оренди як частину інших доходів.
3.16 Розподіл дивідендів
Сума, що підлягає виплаті акціонерам компанії у вигляді дивідендів, визнається зобов'язанням у фінансовій звітності
Компанії в тому періоді, в якому дивіденди були затверджені акціонерами Компанії.
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3.17 Умовні активи і зобов'язання
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у Примітках до
фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які створюють економічні вигоди,
є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у Примітках в тому випадку, якщо існує
достатня ймовірність отримання від них економічних вигод.
3.18 Забезпечення
Забезпечення
Компанія нараховує наступні види забезпечень:
•
•
•
•

забезпечення під майбутні виплати працівникам;
забезпечення на врегулювання судових позовів;
забезпечення виплат за податковими санкціями;
забезпечення інших витрат і платежів.

Компанія визнає забезпечення тільки тоді, коли:
• існує поточне зобов'язання в результаті минулих подій;
• існує ймовірність (скоріше так, аніж ні), що для погашення зобов'язань потрібен буде відтік ресурсів, які
приносять економічні вигоди;
• можлива достовірна оцінка суми зобов'язань.
Найкращу оцінку витрат, необхідних для врегулювання зобов'язань на звітну дату, являє собою сума, визнана як
забезпечення, яку Компанія розраховує з урахуванням таких факторів:
• бере до уваги ризики та невизначеність;
• враховує забезпечення по приведеній вартості із застосуванням ставки дисконтування, яка відображає ринкову
оцінку вартості грошей і ризиків, притаманних зобов'язанню, визнаючи збільшення резерву з часом як процентні
витрати.
Компанія відображає в обліку нарахування забезпечення як збільшення зобов'язання щодо забезпечення на окремих
балансових рахунках з одночасним визнанням витрат.
Якщо Компанія планує одержати відшкодування деякої частини або всіх забезпечень, наприклад, за договором
страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли отримання
відшкодування не підлягає сумніву. Якщо вплив вартості грошей у часі є істотним, забезпечення дисконтуються за
поточною ставкою до оподаткування, яка відображає ризики, властиві для конкретного зобов'язання. Якщо
застосовується дисконтування, то збільшення забезпечення з часом визнається як фінансові витрати.
3.16 Статутний капітал
Звичайні акції класифікуються як капітал. Різниця між справедливою вартістю отриманої винагороди і номінальною
вартістю випущеного акціонерного капіталу відображається в емісійному доході. Витрати, безпосередньо пов'язані
з випуском зменшують емісійний дохід.
3.17 Операційні сегменти
Дані по операційних сегментах, які звітуються керівництву, включають статті, що безпосередньо пов’язані з
операційним сегментом, а також ті статті, які можна обґрунтовано розподілити у відповідний сегмент на
раціональній основі.
Звітні сегменти Компанії включають: рослинництво, тваринництво і виробництво олії та суміжної продукції. Кожен
звітний сегмент реалізує продукцію чи послуги, що характеризуються вигодами і ризиками, відмінними від інших
звітних сегментів.
Компанія подає географічні сегменти за місцезнаходженням покупця.
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4. Суттєві облікові судження та оцінки
Підготовка фінансової звітності Компанії згідно МСФЗ вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення
суджень, оцінок і припущень, які впливають на вказані в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а
також на розкриття інформації про непередбачені зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень
і оцінок може привести до результатів, які вимагатимуть в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості
активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подібні припущення та оцінки.
У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало наступні судження, що мають
найістотніший вплив на суми, визнані в індивідуальній фінансовій звітності:
4.1 Строк корисного використання основних засобів.
Компанія оцінює термін корисного використання основних засобів, що залишився, не менше одного разу на рік в
кінці фінансового року. У разі якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в
облікових оцінках згідно з МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки". Зазначені
оцінки можуть мати істотний вплив на балансову вартість основних засобів та амортизацію, визнану у звіті про
сукупний дохід.
4.2 Знецінення нефінансових активів
Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує суму
його очікуваного відшкодування, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за вирахуванням
витрат на продаж і цінність від використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж
базується на наявній інформації щодо діючих комерційних операцій продажу аналогічних активів або на
спостереженні ринкових цін за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок
цінності від використання ґрунтується на моделі дисконтованих грошових потоків. Грошові потоки витягуються з
бюджету на наступні п'ять років і не включають в себе діяльність по реструктуризації, щодо проведення якої у
Компанії ще немає зобов'язань, або істотні інвестиції в майбутньому, які поліпшить результати активів підрозділу,
що перевіряється на предмет знецінення та що генерує грошові потоки. Сума очікуваного відшкодування найбільш
чутлива до ставки дисконтування, використаної в моделі дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних
надходжень грошових коштів і темпів зростання, використаних у цілях екстраполяції.
4.3 Резерв сумнівних боргів
Компанія проводить нарахування резерву сумнівних боргів з метою покриття потенційних збитків, які виникають у
разі нездатності покупця здійснити необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівних боргів керівництво
враховує поточну економічну ситуацію в цілому, строки виникнення залишків непогашеної дебіторської
заборгованості, досвід Компанії по списанню заборгованості, кредитоспроможність покупців і зміни умов
здійснення платежів. Зміни в економіці, галузевій ситуації або фінансовому стані окремих покупців можуть
спричинити коригування розміру резерву сумнівних боргів, відображеного у фінансовій звітності.
Сума розрахованого резерву безнадійної заборгованості відображається у звіті про сукупний дохід у складі інших
операційних витрат.
Безнадійний борг, термін погашення якого вже закінчився, списується з балансу разом зі зменшенням розрахованого
резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів на залишки заборгованості із пов'язаними сторонами Компанії
не нараховується незалежно від дати виникнення даної заборгованості.
4.4 Судові справи
Керівництво Компанії застосовує суттєві судження при оцінці та відображенні в обліку резервів і ризиків
виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з існуючими судовими справами та іншими неврегульованими
претензіями, а також інших умовних зобов'язань. Судження керівництва необхідне при оцінці ймовірності
задоволення позову проти Компанії або виникнення матеріального зобов'язання, і при визначенні можливої суми
остаточного врегулювання. Внаслідок невизначеності, властивої процесу оцінки, фактичні витрати можуть
відрізнятися від первісної оцінки резерву. Такі попередні оцінки можуть змінюватися по мірі надходження нової
інформації, спочатку від власних фахівців, якщо такі є у Компанії, або від сторонніх консультантів, таких як юристи.
Перегляд таких оцінок може мати суттєвий вплив на майбутні результати операційної діяльності.
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4.5 Умовні зобов'язання
Умовні зобов'язання будуть визначені настанням або не настанням однієї або більше майбутніх подій. Оцінка
умовних зобов'язань невід'ємно пов'язана з формуванням важливих суджень та оцінок щодо наслідків майбутніх
подій.
4.6 Оцінка справедливої вартості
Деякі облікові політики Компанії та розкриття вимагають визначення справедливої вартості як для фінансових, так
і для не фінансових активів та зобов’язань.
Компанія встановила контрольне середовище щодо оцінки справедливої вартості, і всі суттєві моменти оцінки
повідомляються керівництву.
Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Компанія використовує публічну інформацію ринку
наскільки це можливо. Справедлива вартість класифікується в різні рівні ієрархії справедливої вартості, базуючись
на вхідних даних, використаних при оцінці наступним чином:
• Рівень 1: біржові котирування (не скориговані) на активному ринку на ідентичні активи чи зобов’язання.
• Рівень 2: вхідні дані, крім біржових котирувань, включених в Рівень 1, які є публічними для активу чи зобов’язання
напряму (напр. ціни) чи опосередковано (напр. похідні з цін).
• Рівень 3: вхідні дані для активу чи зобов’язання, які не базуються на публічній ринковій інформації (непублічні
вхідні дані).
Якщо вхідні дані, які були використані для визначення справедливої вартості активу чи зобов’язання можуть бути
віднесені в різні рівні ієрархії справедливої вартості, то оцінка справедливої вартості повністю класифікується в
найнижчий рівень, в якому знаходиться один з вхідних даних, що використовуються для оцінки.
Компанія відображає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості в кінці періоду, в якому дане
переміщення відбулося.
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5. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби були відображені таким чином:
Незавершені
Офісна та
Інструменти,
Будівлі та
Машини та
Транспортні
капітальні
комп'ютерна
прилади та
споруди
устаткування
засоби
Первісна вартість
інвестиції
техніка
інвентар
18 915
43 051
467 351
28 182
2 326
2 867
на 1 січня 2020
88 030
Надходження
(52 926)
3 677
39 117
8 924
461
747
Введення в експлуатацію
(10 616)
(9)
(115)
(36)
(30)
(7)
Вибуття
43
403
46
719
506
353
37
070
2
757
3
607
на 31 грудня 2020
Накопичена
амортизація
на 1 січня 2020
Нарахування амортизації
Вибуття амортизації
на 31 грудня 2020
Чиста балансова
вартість на:
на 31 грудня 2020

-

Всього
562 692
88 030
(10 813)
639 909

-

12 236
2 457
(9)
14 684

119 252
39 477
(115)
158 614

18 645
1 993
(36)
20 602

1 125
380
(30)
1 475

1 346
464
(7)
1 803

152 604
44 771
(197)
197 178

43 403

32 035

347 739

16 468

1 282

1 804

442 731

Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби були відображені таким чином:

Первісна вартість
на 1 січня 2019
Надходження
Введення в експлуатацію
Вибуття
на 31 грудня 2019
Накопичена амортизація
на 1 січня 2019
Нарахування амортизації
Вибуття амортизації
на 31 грудня 2019
Чиста балансова
вартість на:
на 31 грудня 2019

Незавершені
Офісна та
Інструменти,
Будівлі та Машини та
Транспортні
капітальні
комп'ютерна
прилади та
споруди устаткування
засоби
інвестиції
техніка
інвентар
9 379
38 444
333 969
25 869
1 728
2 127
152 801
(143 135)
4 622
134 734
2 388
649
742
(130)
(15)
(1 352)
(75)
(51)
(2)
18 915
43 051
467 351
28 182
2 326
2 867

Всього
411 516
152 801
(1 625)
562 692

-

8 671
3 581
(16)
12 236

86 120
34 348
(1 216)
119 252

17 131
1 589
(75)
18 645

845
329
(49)
1 125

998
350
(2)
1 346

113 765
40 197
(1 358)
152 604

18 915

30 815

348 099

9 537

1 201

1 521

410 088
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6. Інші необоротні активи
Станом на 31 грудня 2020 року інші необоротні активи включали права користування активами, що були відображені
таким чином:
Первісна вартість
на 1 січня 2020
Надходження
Вибуття
на 31 грудня 2020

Права користування
активами
461 328
39 273
(25 412)
475 189

Накопичена амортизація
на 1 січня 2020
Нарахування амортизації
Вибуття амортизації
на 31 грудня 2020

84 512
78 626
(15 691)
147 447

Чиста балансова вартість:
на 31 грудня 2020

327 742

Станом на 31 грудня 2019 року інші необоротні активи включали права користування активами, що були відображені
таким чином:
Первісна вартість
на 1 січня 2019
Вплив прийняття МСФЗ 16
на 1 січня 2019
Надходження
на 31 грудня 2019
Накопичена амортизація
на 1 січня 2019
Вплив прийняття МСФЗ 16
на 1 січня 2019
Нарахування амортизації
на 31 грудня 2019
Чиста балансова вартість:
на 31 грудня 2019

Права користування
активами
452 459
452 459
8 869
461 328

84 512
84 512

376 816

Права користування активами представлені договорами оренди земельних ділянок і були визнані Компанією в
результаті переходу на МСФЗ 16 "Оренда" від 1 січня 2019 року.
Загальна площа орендованих земельних ділянок станом на 31 січня 2020 року склала 86 тис. гектарів (31 січня 2019:
83 тис. гектарів).
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7. Біологічні активи
Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року біологічні активи були відображені таким чином:
31 грудня 2020 року
Поточні біологічні активи
Посіви зернових та інших культур
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
Довгострокові біологічні активи
Велика рогата худоба
Інші

Біологічні активи

31 грудня 2019 року

173 298
173 298

181 211
181 211

-

-

173 298

181 211

7.1 Посіви зернових та інших культур
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року площа та вартість посівів зернових та інших культур були
відображені таким чином:

Посіви озимої пшениці
Посіви озимого ріпаку
Інші посіви

31 грудня 2020 року
Справедлива
Площа, тис. га
вартість
33
173 078
220
33
173 298

31 грудня 2019 року
Справедлива
Площа, тис. га
вартість
34
177 842
1
3 227
142
35
181 211

Зміна вартості посівів зернових та інших культур за 2020 рік та 2019 рік була відображена наступним чином:
2020
на 1 січня
Збільшення вартості в результаті капіталізації витрат
Зменшення вартості в результаті збору урожаю
Дохід від відображення біологічних активів за справедливою
вартістю (Примітка 23)
на 31 грудня

181 211
815 354
(1 530 731)

2019
180 687
815 401
(1 235 808)

707 464

420 931

173 298

181 211

Обсяги та справедлива вартість сільськогосподарської продукції рослинництва в момент збору урожаю були
відображені наступним чином:

Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза
Інші

31 грудня 2020 року
Обсяг, тонн
Сума, тис. грн
152 172
752 680
71 681
753 588
3 856
3 521
10 424
20 942
238 133
1 530 731

31 грудня 2019 року
Обсяг, тонн
Сума, тис. грн
155 457
588 652
83 264
617 020
609
1 831
26 947
28 305
266 277
1 235 808
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7.2 Довгострокові біологічні активи та тварини на вирощуванні та відгодівлі
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року у Компанії не було довгострокових біологічних активів та
тварини на вирощуванні та відгодівлі.
Зміна вартості довгострокових біологічних активів за 2019 рік була відображена наступним чином:
2020
на 1 січня
Зменшення вартості в результаті продажу
Збільшення вартості в результаті капіталізації витрат
Зменшення вартості в результаті збору сільськогосподарської продукції
Витрати від відображення біологічних активів за справедливою
вартістю (Примітка 23)
Інші зміни
на 31 грудня

-

2019
16 687
25 900
(22 713)
(12 619)

-

(7 255)
-

Зміна вартості тварин на вирощуванні та відгодівлі за 2019 рік була відображена наступним чином:
2020
на 1 січня
Збільшення вартості в результаті капіталізації витрат
Зменшення вартості в результаті збору сільськогосподарської продукції
Зменшення вартості в результаті продажу
Витрати від відображення біологічних активів за справедливою
вартістю (Примітка 23)
Інші зміни
на 31 грудня

-

2019
17 651
11 637
(31)
(18 440)
(18 056)

-

7 239
-

8. Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції включають інвестиції в дочірні підприємства, які на 31 грудня 2020 і
31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:
Назва дочірнього підприємства
Сільськогосподарське ТОВ Агрофірма
"Новий шлях"
Сільськогосподарське ТОВ "Шийківське"
ТОВ "Сіверський елеватор"

31 грудня 2020 року

31 грудня 2019 року

2 937

2 937

4 014
16 559
23 510

4 014
16 559
23 510

9. Запаси
Запаси на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:
Сировина і матеріали
Незавершене виробництво
Сільськогосподарська продукція
Готова продукція
Інші запаси
Товари

31 грудня 2020 року
49 341
78 600
225 851
22 845
45 542
422 181

31 грудня 2019 року
26 410
85 319
260 062
2
16 663
1 308
389 764
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9. Запаси (продовження)
Незавершене виробництво
Станом на 31 грудня 2020 року незавершене виробництво включає капіталізовані витрати на підготовку до посіву в
поточному/наступному році 50 тис. гектарів землі (31 грудня 2019: 49 тис. гектарів).
Сільськогосподарська продукція
Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року сільськогосподарська продукція була відображена таким чином:
Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза
Інше

31 грудня 2020 року
905
216 103
7
8 836
225 851

31 грудня 2019 року
2 576
246 323
559
10 604
260 062

Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року обсяги основної сільськогосподарської продукції в тоннах були
відображені таким чином:
Озима пшениця
Соняшник
Кукурудза

31 грудня 2020 року
185
20 068
1
20 254

31 грудня 2019 року
680
33 240
186
34 106

10. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Торгова дебіторська заборгованість на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року була відображена наступним
чином:

Торгова дебіторська заборгованість
Резерв сумнівних боргів

31 грудня 2020 року
76 433
76 433

31 грудня 2019 року
160 161
160 161

11. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Податки до відшкодування та передоплати по податках станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року були
відображені наступним чином:
31 грудня 2020 року
Передоплата по податку на доходи
фізичних осіб
Передоплата по інших податках

31 грудня 2019 року

4 025

3 760

441
4 466

489
4 249

12. Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року інша дебіторська заборгованість була відображена наступним
чином:

Фінансова допомога видана
Передоплата по соціальному
страхуванню

31 грудня 2020 року
1 345 045

31 грудня 2019 року
932 152

6 608

5 072

1 351 653

937 224
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13. Інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року інші оборотні активи були відображені наступним чином:
31 грудня 2020 року
Кошти на електронному рахунку адміністрування ПДВ у
Казначействі
Податкові зобов’язання

31 грудня 2019 року

14 917

12 550

89
15 006

2
12 552

14. Гроші та їх еквіваленти
Гроші та їх еквіваленти на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:
31 грудня 2020 року
52 041
52 041

Поточні рахунки в національній валюті
Поточні рахунки в іноземній валюті
Готівка в національній валюті

31 грудня 2019 року
15 299
8 157
5
23 461

15. Акціонерний капітал
Акціонерний капітал на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року був відображений наступним чином:
31 грудня 2020 року
Кількість
Зареєстрований
акцій
капітал, грн.

31 грудня 2019 року
Кількість
Зареєстрований
акцій
капітал, грн.

Дозволено до випуску
Прості акції, 1000 грн. за акцію

15 800

15 800 000

15 800

15 800 000

Випущені та повністю оплачені
На 31 грудня

15 800

15 800 000

15 800

15 800 000

16. Зобов'язання з оренди
Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року зобов'язання з оренди були відображені наступним чином:
31 грудня 2020 року
Інші довгострокові зобов’язання
Зобов'язання з оренди
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Зобов'язання з оренди

Зобов'язання з оренди

31 грудня 2019 року

228 152
228 152

307 319
307 319

131 053
131 053

95 552
95 552

359 205

402 871

Ризик ліквідності у частині зобов’язань з оренди розкрито у Примітці 31.
17. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Заборгованість за податками станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року була відображені наступним
чином:
Заборгованість з ПДВ
Заборгованість за фіксованим с/г податком
Заборгованість за іншими податками

31 грудня 2020 року
18 073
2 281
1 229
21 583

31 грудня 2019 року
19 269
2 252
1 125
22 646
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18. Поточні забезпечення
Нараховані витрати станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:

Резерви під майбутні виплати працівникам

31 грудня 2020 року
37 268
37 268

31 грудня 2019 року
41 898
41 898

19. Інші поточні зобов'язання
Інші поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:

Податковий кредит
Фінансова допомога отримана

31 грудня 2020 року
4 105
33 694
37 799

31 грудня 2019 року
1 554
10 854
12 408

20. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Виручка від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року була відображена
наступним чином:

Реалізація готової продукції і товарів
Реалізація робіт та послуг

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
1 618 821
1 189 727
9 386
8 876
1 628 207
1 198 603

Виручка від реалізації готової продукції і товарів за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019
року була відображена наступним чином:

Реалізація озимої пшениці
Реалізація соняшника
Реалізація кукурудзи
Реалізація олійно-жирової та суміжної продукції
Реалізація продукції тваринництва та суміжної продукції
Реалізація іншої сільськогосподарської продукції

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
655 045
517 850
930 726
440 744
2 168
5 111
149 482
2 330
46 426
28 552
30 114
1 618 821
1 189 727

Обсяги реалізації основної сільськогосподарської продукції за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та
31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:

Озима пшениця
Соняшник
Олійно-жирова та суміжна продукція
Кукурудза

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
Обсяг, тонн
Обсяг, тонн
145 081
152 685
81 156
59 507
14 044
694
1 784
226 931
228 020
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20. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (продовження)
Терміни визнання виручки від реалізації
Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
Зобов’язання щодо виконання, що задовольняються у
певний момент часу
Зобов’язання щодо виконання, які задовольняються з
плином часу

1 618 821

1 189 727

9 386

8 876

1 628 207

1 198 603

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 сума дебіторської та кредиторської заборгованості за договорами
з покупцями була відображена наступним чином:
Торгова дебіторська заборгованість
Передоплати отримані від покупців

31 грудня 2020 року
76 433
(532)

31 грудня 2019 року
160 161
-

21. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року була відображена
наступним чином:

Собівартість реалізації продукції рослинництва
Собівартість реалізації олійно-жирової та суміжної
продукції
Собівартість реалізації продукції тваринництва
Собівартість реалізації послуг та іншої продукції

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
1 489 629
1 115 151
-

139 998

2 078
19 885
1 511 592

41 098
35 654
1 331 901

22. Дохід/(витрати) від відображення біологічних активів за справедливою вартістю
Дохід/(витрати) від визнання біологічних активів за справедливою вартістю за роки, що закінчилися 31 грудня 2020
року та 31 грудня 2019 року були відображені наступним чином:

Довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
(12 619)
707 464
402 875
707 464
390 256

Дохід/(витрати) від визнання поточних біологічних активів за справедливою вартістю були відображені наступним
чином:

Тварини на вирощуванні та відгодівлі
Посіви

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
(18 056)
707 464
420 931
707 464
402 875
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23. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року були відображені
наступним чином:

Заробітна плата та пов'язані з нею виплати
Послуги сторонніх організацій
Транспортні витрати
Амортизація основних засобів
Послуги зв'язку
Матеріали
Амортизація нематеріальних активів
Страхування
Інші витрати

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
88 479
127 935
2 916
3 292
2 362
2 504
1 472
1 310
1 414
1 383
196
486
251
253
261
53
6 417
13 414
103 768
150 630

24. Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року були відображені наступним
чином:

Послуги сторонніх організацій
Інші витрати

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
9 984
15 219
311
9 984
15 530

25. Інші операційні доходи/(витрати)
Інші операційні доходи і витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року були
відображені наступним чином:
Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
Інші операційні доходи:
Державні дотації
2 701
2 317
Списання кредиторської заборгованості
374
Інші доходи
10 186
2 119
12 887
4 810
Інші операційні витрати:
Амортизація основних засобів
(161)
(356)
Збиток від вибуття основних засобів
(8 031)
(139)
Нестачі і втрати
(75 367)
(67 612)
Штрафи та пені
(10)
(2)
Інші витрати
(3 202)
(15 618)
(86 772)
(83 727)
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26. Фінансові доходи/ (витрати)
Фінансові доходи і витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, були відображені
наступним чином:
Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
Фінансовий дохід
921
Курсова різниця
921
Фінансові витрати
Курсова різниця
Відсотки за зобов'язаннями з оренди землі

79 565
79 565

(1 734)
(80 292)
(82 026)

27. Операції з пов'язаними сторонами
Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість
контролювати іншу сторону, вони знаходяться під спільним контролем або мають суттєвий вплив на прийняття
фінансових або операційних рішень. При визначенні пов'язаних сторін до уваги береться суть відносин, а не їх
юридична форма.
Компанія проводить операції як з пов'язаними, так і з не пов'язаними сторонами. Зазвичай неможливо об'єктивно
оцінити, чи була б проведена операція з пов'язаною стороною, якби дана сторона не була пов'язаною і чи була б
операція проведена в тих же термінах, на тих же умовах і в тих же сумах, якби сторони не були пов'язаними.
Згідно з існуючими критеріями визначення пов'язаних сторін, пов'язані сторони даної Компанії розділяються на
наступні категорії:
а) Ключовий управлінський персонал;
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем.
Витрати з оплати праці та пов’язані з ними витрати стосовно ключового управлінського персоналу за роки, що
закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року була представлена наступним чином:

Витрати з оплати праці та пов’язані з ними витрати

Рік, що закінчився
31 грудня 2020
31 грудня 2019
року
року
81 037
117 026
81 037
117 026

Кількість осіб ключового управлінського персоналу за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019
року була такою:
Рік, що закінчився
31 грудня 2020
31 грудня 2019
року
року
Ключовий управлінський персонал, осіб

3

4
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27. Операції з пов'язаними сторонами (продовження)
Залишки заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019
року були відображені наступним чином:
Залишки заборгованості за операціями
з пов'язаними сторонами станом на
31 грудня 2020
року
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем

837
837

96 652
96 652

-

54 020
54 020

1 345 045
1 345 045

932 152
932 152

99 303
99 303

304 327
304 327

528
33 694
34 221

38
10 854
10 892

35 185
35 185

33 735
33 735

Дебіторська заборгованість за виданими авансами:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем
Інша дебіторська заборгованість:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем

31 грудня 2019
року

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем
Інші поточні зобов'язання:
а) Ключовий управлінський персонал
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем
Поточні забезпечення:
а) Ключовий управлінський персонал

Суми операцій Компанії з пов'язаними сторонами за були представлені наступним чином:
Сума операцій з пов'язаними
сторонами за рік, що закінчився
31 грудня 2020
року
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем
Придбання товарів, робіт послуг:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем
Інші операційні доходи:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем
Інші операційні витрати:
б) Компанії, які перебувають під спільним контролем

31 грудня 2019
року

17 297
17 297

20 183
20 183

94 817
94 817

7 094
7 094

-

283
283

56
56

4 281
4 281
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28. Інформація за сегментами
Сегмент бізнесу - це окремий компонент суб'єкта господарювання, який виробляє продукцію або надає послуги (чи
групи взаємозалежних продуктів або послуг) в конкретному економічному середовищі, що піддається ризикам і
отримує доходи, відмінні від ризиків і доходів тих компонентів, які притаманні іншим сегментам бізнесу.
Станом на 31 грудня 2020 року розподіл за сегментами бізнесу був відображений таким чином:
Рослинництво
1 606 604

Інше
21 603

Всього
1 628 207

707 464

-

707 464

(1 632 260)

(21 948)

(1 654 208)

681 808

(345)

681 463

(117 692)

(5 973)

(123 665)

564 116

(6 318)

557 798

Активи

2 771 120

165 966

2 937 086

Зобов'язання

(576 101)

(2 916)

(579 017)

2020
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий дохід/ (витрати) від відображення біологічних активів та
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю
Витрати (за виключенням амортизаційних відрахувань)
Чистий фінансовий результат (за виключенням амортизації):
прибуток/(збиток)
Амортизаційні відрахування
Чистий фінансовий результат: прибуток/(збиток)

Станом на 31 грудня 2019 року розподіл за сегментами бізнесу був відображений таким чином:
Виробництво
олії та
суміжної
продукції

Рослинництво

Тваринництво

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

988 945

48 187

149 482

11 989

1 198 603

Чистий дохід/ (витрати) від
відображення
біологічних
активів та сільськогосподарської
продукції
за
справедливою
вартістю

420 931

(30 675)

-

-

390 256

Витрати
(за
виключенням
амортизаційних відрахувань)

(1 304 982)

(54 326)

(139 998)

(34 734)

(1 534 040)

Чистий фінансовий результат
(за виключенням амортизації):
прибуток/(збиток)

104 894

(36 814)

9 484

(22 745)

54 819

(118 512)

(1 798)

-

(4 654)

(124 964)

(13 618)

(38 612)

9 484

(27 399)

(70 145)

Активи

2 418 507

75 488

296

95 979

2 590 270

Зобов'язання

(767 797)

(17 782)

-

(4 420)

(789 999)

2019

Амортизаційні відрахування
Чистий фінансовий результат:
прибуток/(збиток)

Інше

Всього
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28. Інформація за сегментами (продовження)
Розподіл виручки від реалізації за географічними сегментами за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та
31 грудня 2019 року був відображені наступним чином:

Україна
Індія
Нідерланди
Італія

Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
1 628 207
1 057 556
71 579
44 428
25 040
1 628 207
1 198 603

29. Економічне середовище Компанії
Політичні та соціальні події, що розпочалися в Україні у 2014-ому році і призвели до анексії Криму Російською
Федерацією та втрату контролю над частинами Донецької та Луганської областей залишаються без вирішення. Хоча
інтенсивність бойових дій значно скоротилась з кінця липня 2020 року внаслідок погодження плану припинення
вогню
У березні 2020 року Україна зазнала впливу пандемічного поширення коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим уряд
України оголосив надзвичайну ситуацію та запровадив обмежувальні карантинні заходи по всій країні. Ці заходи
уповільнили темпи розвитку економіки України.
Протягом 2020 року ВВП України скоротився на 4,0%, при цьому основна частина зниження була пов'язана з першим
півріччям 2020 року (11,4%), що було компенсовано відновленням ВВП у другій половині 2020 року.
В результаті уповільнення темпів розвитку українська гривня ослабла відносно світових валют.
В червні 2020 року Національний банк України (НБУ) знизив облікову ставку з 11% до 6% з метою підтримки
економіки і продовження свого курсу на послаблення обмежень, що були введені у 2014-2015 роках у відповідь на
глибоку економічну кризу.
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) є ключовою для її макроекономічної стабільності. У
червні 2020 року МВФ затвердив 5-мільярдну програму співпраці на 18 місяців, спрямовану на задоволення значних
потреб платіжного балансу та бюджетного фінансування. Україна отримала перший транш у розмірі 2,1 млрд
дол.США за цією програмою у червні 2020 року.
Згідно з прогнозними даними НБУ, очікується зростання ВВП на 3,8% у 2021 році і на 4,0% у 2022 році.
На даний момент керівництво Компанії вважає, що вживає всіх необхідних заходів для підтримки стабільного
розвитку діяльності Компанії. Нестабільність, що триває, особливо щодо військових дій на сході України, може
негативно вплинути на результати діяльності і фінансове становище Компанії у масштабах, які на даний момент
неможливо визначити. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу
українського бізнес-середовища на діяльність і фінансовий стан Компанії. Майбутні подій можуть відрізнятись від
оцінки керівництва.
30. Умовні та контрактні зобов'язання
Пенсійні та інші зобов'язання
Більшість працівників Компанії отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної української
організації, у відповідності з нормативними документами та законами України. Компанія зобов'язана відраховувати
певний відсоток заробітної плати до Пенсійного фонду з метою виплати пенсій.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, у Компанії не було зобов'язань перед нинішніми або
колишніми працівниками з виплати додаткових пенсій, медичного та інших видах страхування або інших виплат
після звільнення.
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30. Умовні та контрактні зобов'язання (продовження)
Юридичні питання
В ході своєї господарської діяльності Компанія бере участь у судових розглядах з недобросовісними контрагентами.
При цьому, в основному, ініціатором розглядів є Компанія, з метою запобігання збитків у господарській сфері або
зменшення їх розміру.
Керівництво Компанії вважає, що судові розгляди з таких питань не матимуть істотного впливу на її фінансовий
стан.
31. Управління фінансовими ризиками
Компанія не є фінансовою компанією, тому використовує фінансові інструменти в міру необхідності для
забезпечення своєї господарської діяльності, а не для отримання доходів. У процесі господарської діяльності
Компанією використовуються наступні фінансові інструменти: грошові кошти та їх еквіваленти, фінансові
допомоги, дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість.
Компанія піддається наступним ризикам у зв'язку з використанням фінансових інструментів: кредитного ризику,
ризику ліквідності та ринкового ризику (в т.ч. валютному ризику і процентного ризику справедливої вартості). У
даному поясненні представлена інформація про схильність Компанії до кожного із зазначених видів ризиків, про
цілі Компанії, її політику і процедури оцінки даних ризиків і управління ризиками.
а) Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку для Компанії в разі невиконання клієнтом або контрагентом своїх
зобов'язань по фінансовому інструменту за відповідним договором. У звітному періоді фінансові активи Компанії,
схильні до кредитного ризику, включаючи: грошові кошти і залишки на рахунках у банках, торгову та іншу
дебіторську заборгованість (крім заборгованості, яка не є фінансовим активом).
Балансова вартість фінансових активів являє собою максимальну величину, що піддається кредитному ризику.
Максимальний рівень кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 складав:
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти - рахунки в банках
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

31 грудня 2020 року
52 041

31 грудня 2019 року
23 456

76 433

160 161

1 345 045
1 473 519

932 152
1 115 769

Кредитна якість грошових коштів на рахунках у банках
Аналіз залишків грошових коштів на банківських рахунках за кредитним рейтингом банку, в якому вони
перебувають, наведено у таблиці нижче:
Група банків на основі кредитних рейтингів Moody's
B3
Caa2

31 грудня 2020 року
52 041
52 041

31 грудня 2019 року
23 456
23 456

Кредитна якість дебіторської заборгованості
Схильність Компанії до кредитного ризику щодо дебіторської заборгованості, в першу чергу, залежить від
характерних особливостей кожного клієнта. Політика Компанії з управління цим кредитним ризиком полягає в
систематичній роботі з дебіторами, що включає: аналіз платоспроможності, визначення максимальної суми ризику
стосовно одного покупця або групи покупців і контроль своєчасності погашення боргів. Більшість клієнтів Компанії
є постійними замовниками і пов’язаними сторонами.
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31. Управління фінансовими ризиками (продовження)
а) Кредитний ризик (продовження)
Розподіл фінансових активів в частині дебіторської заборгованості з третіми сторонами та пов’язаними сторонами
був відображений наступним чином:
Фінансові активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
треті сторони
пов’язані сторони

31 грудня 2020 року

31 грудня 2019 року

75 597
836
76 433

63 509
96 652
160 161

1 345 045
1 345 045

932 152
932 152

Інша поточна дебіторська заборгованість
треті сторони
пов’язані сторони

Переважна частина торгової та іншої дебіторської заборгованості включає розрахунки з пов’язаними сторонами,
стосовно яких керівництво Компанії вважає кредитний ризик низьким.
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року терміни прострочення сплати торгової дебіторської
заборгованості з третіми сторонами були відображені наступним чином:
2020
Балансова сума торгової
дебіторської заборгованості
з третіми сторонами

2019
Балансова сума торгової
дебіторської заборгованості
з третіми сторонами

0-90 днів

91-180 днів

181-365 днів

Більше 1 року

75 490

-

107

-

75 597

75 490

-

107

-

75 597

91-180 днів

181-365 днів

Більше 1 року

63 462

47

-

-

63 509

63 462

47

-

-

63 509

0-90 днів

Всього

Всього

Суми, які не були прострочені, відображаються у стовпці "0-90 днів".
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 року і року, що закінчився 31 грудня 2019 року суттєвих збитків через
невиконання клієнтами своїх зобов'язань не виникало.
б) Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання в момент настання
термінів їх погашення. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це
можливо, постійну наявність у Компанії достатньої ліквідності для виконання своїх зобов'язань у строк (як у
звичайних умовах, так і в нестандартних ситуаціях), не допускаючи виникнення неприйнятних збитків або ризику
шкоди для репутації Компанії.
Метою Компанії є підтримка рівноваги між постійним фінансуванням і гнучкістю у використанні коштів
банківських кредитів і розрахунків з постачальниками.
У відповідності з планами Компанії її потреби в оборотному капіталі будуть задоволені як за рахунок припливу
грошових коштів від операційної діяльності, так і за рахунок кредитних коштів, у випадку якщо надходжень від
операційної діяльності буде недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Наступна таблиця показує
очікуваний строк погашення компонентів робочого капіталу.
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Примітки до фінансової звітності за МСФЗ
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
31. Управління фінансовими ризиками (продовження)
б) Ризик ліквідності (продовження)

31 грудня 2020
Зобов'язання з оренди
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інша кредиторська
заборгованість

31 грудня 2019
Зобов'язання з оренди
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інша кредиторська
заборгованість

Балансова
вартість
359 205

Контрактна
вартість
733 816

Менше, ніж
3 місяці
35 113

Від 3 місяців
до 1 року
107 198

Від 1 року
до 5 років
397 740

Понад
5 років
193 765

116 350

116 350

116 350

-

-

-

33 694

33 694

-

33 694

-

-

509 249

883 860

151 463

140 892

397 740

193 765

Балансова
вартість
402 871

Контрактна
вартість
645 341

Менше, ніж
3 місяці
30 689

Від 3 місяців
до 1 року
90 566

Від 1 року
до 5 років
379 355

Понад
5 років
144 730

305 529

305 529

305 529

-

-

-

10 854

10 854

-

10 854

-

-

719 254

961 724

336 218

101 420

379 355

144 730

в) Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових показників, таких як обмінні курси іноземних валют і відсоткові
ставки, матимуть негативний вплив на суму прибутку Компанії або на вартість наявних фінансових інструментів.
Мета управління ринковим ризиком полягає в управлінні схильністю Компанії до ринкового ризику, а також у
контролі над тим, щоб його величина перебувала в прийнятних межах. Опис схильності Компанії такою складовою
ринкового ризику як валютний ризик та процентний ризик наведено нижче.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик зміни вартості фінансового інструменту у зв'язку з коливанням обмінних курсів
валют. Керівництво не використовує похідні фінансові інструменти для хеджування валютних ризиків та не
проводить офіційної політики з розподілу ризиків між зобов'язаннями в тій чи іншій іноземній валюті.
Ступінь схильності Компанії до валютного ризику станом на 31 грудня 2020 року був таким (у тис. грн.):
Дол. США
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:
Інша дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша кредиторська заборгованість
Всього

-

Ступінь схильності Компанії до валютного ризику станом на 31 грудня 2019 року був таким:
Дол. США
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:
Кредити та запозичення
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша кредиторська заборгованість
Всього

8 157
8 157
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Примітки до фінансової звітності за МСФЗ
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
31. Управління фінансовими ризиками (продовження)
в) Ринковий ризик (продовження)
Нижче подано аналіз чутливості прибутку/збитку до оподаткування Компанії стосовно зміни валютних курсів на
10%. Цей аналіз передбачає, що всі інші змінні величини, зокрема відсоткові ставки, залишаться без змін.
Рік, що закінчився
31 грудня 2020 року

Долари США

Ефект на збиток до
оподаткування
-

31 грудня 2019 року

Ефект на капітал
-

Ефект на прибуток
до оподаткування
816

Ефект на капітал
816

Ризик зміни відсоткових ставок
Процентний ризик пов'язаний з імовірністю змін вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами відсоткових
ставок.
Структура фінансових інструментів Компанії за видами відсоткових ставок, була представлена наступним чином:
Інструменти з фіксованими ставками
Фінансові активи
Фінансові зобов’язання

31 грудня 2020 року
(359 205)
-(359 205)

31 грудня 2019 року
(402 871)
(402 871)

г) Операційні ризики
Посіви
Діяльність Компанії зазнає сезонних коливань внаслідок зміни погодних умов. Зокрема, на вирощування
сільськогосподарських культур негативно впливають зимові погодні умови (переважно з січня по березень). У
першому півріччі зазвичай спостерігається зниження доходів та результатів від вирощування.
д) Управління капіталом
Керівництво Компанії дотримується політики забезпечення стійкої капітальної бази, що дозволяє підтримувати
довіру інвесторів, кредиторів та ринку, і забезпечувати майбутній розвиток бізнесу.
У процесі управління капіталом цілями Компанії є: збереження здатності Компанії дотримуватися принципу
безперервності діяльності для забезпечення доходів акціонерам та вигод іншим зацікавленим сторонам, і підтримка
оптимальної структури капіталу, з метою зниження його вартості. Для контролю над капіталом керівництво
Компанії, в тому числі, використовує розрахунок EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками,
сплати податків та амортизаційних відрахувань):
Чистий фінансовий результат: (збиток)/ прибуток
Фінансові витрати
Амортизаційні відрахування
EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків
та амортизаційних відрахувань)

2020
557 798
(78 644)
(123 665)

2019
(70 145)
(82 026)
(124 964)

760 107

136 845
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ПрАТ «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»
Примітки до фінансової звітності за МСФЗ
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
32. Справедлива вартість
Компанія оцінює справедливу вартість використовуючи наступну ієрархію справедливої вартості, яка відображає
ступінь важливості вхідних даних при оцінці:
• Рівень 1: біржові котирування (не скориговані) на активному ринку на ідентичні активи чи зобов’язання.
• Рівень 2: вхідні дані, крім біржових котирувань, включених в Рівень 1, які є публічними для активу чи зобов’язання
напряму (напр. ціни) чи не прямо (напр. похідні з цін).
• Рівень 3: вхідні дані для активу чи зобов’язання, які не базуються на публічній ринковій інформації (непублічні
вхідні дані).
Нижченаведена таблиця відображає нефінансові активи, оцінені за справедливою вартістю на кінець звітного
періоду в розрізі рівнів ієрархії справедливої вартості, в які класифікується дана оцінка.
Рівень 1
31 грудня 2020 року
Нефінансові Активи
Біологічні активи рослинництво (посіви)

Рівень 2

-

Рівень 3

Всього

173 298

173 298

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Всього

-

-

181 211

181 211

31 грудня 2019 року
Нефінансові Активи
Біологічні активи рослинництво (посіви)

За роки, що закінчилися 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року не було переміщення між рівнями ієрархії
справедливої вартості.
Дохід/витрати від визнання біологічних активів за справедливою вартістю визнаються в частині звіту про сукупний
дохід (Примітка 22).
Справедлива вартість біологічних активів тваринництва визначається кваліфікованим незалежним оцінщиком.
Нижченаведена таблиця відображає методику оцінки сум справедливої вартості Рівня 3 ієрархії, а також значні
вхідні дані (публічні і непублічні):

Тип активу

Біологічні
активи рослинництво
(посіви)

Методика оцінювання

Станом на 31 грудня 2020 року
біологічна трансформація посівів є
несуттєвою, справедлива вартість
приблизно дорівнює собівартості.

Значні
публічні
вхідні дані

Значні
непублічні
вхідні дані

Не застосовно

Не застосовно

Взаємозв’язок
між ключовими
непублічними
вхідними даними
і оцінкою
справедливої
вартості
Не застосовно

Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань, що не обліковуються за справедливою вартістю, не
розкривалась, так як їхня балансова вартість є обґрунтованим наближенням до їхньої справедливої вартості.
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