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Думка 

приватна аудиторська фiрма 

Ми провели аудит фiнансовоУ звiтностi ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН» (код €ДРПОУ 35479380, юридична адреса: 
Хмельницька область, Хмельницький район, село Розсоша) (Товариство ), складеноУ за МСФЗ, 
яка включае баланси (звiти про фiнансовий стан) станом на 01.01.2019 року, 31.12.2019 року, 
31.12.2020 року, звiти про фiнансовi результати (звiти про сукупний дохiд) за 2019 та 2020 
роки, звiти про власний капiтал за 2019 та 2020 роки, звiти про рух грошових коштiв за 2019 та 
2020 роки, а також виклад суттевих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки, що 
включають порiвняльну iнформацiю для всiх поданих фiнансових звiтiв (разом - фiнансова 
звiтнiсть). 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих 
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, та його фiнансовi результати i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансовоУ звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансовоУ звiтностi» нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до Товариства 
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними у УкраУнi до нашого аудиту 
фiнансовоУ звiтностi, а також виконали iншi обо в' язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатюми 1

прийнятними для використання Ух як основи для нашоУ думки. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаемо увагу на примiтку 2, в якiй описано концептуальну основу першоУ фiнансовоУ 
звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року та принципи переходу Товариства на 
МСФЗ. 

Керуючись МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» Товариство обрало 1 сiчня 2019 року датою 
переходу на МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2019 року та за рiк, що закiнчився 
цiею датою, була попередньою фiнансовою звiтнiстю Товариства, в якiй було наведено 
iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ. 



Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою е 
першою фiнансовою звiтнiстю, що складена вiдповiдно вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансовоi' звiтностi, якi були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку та роз' яснень Комiтету з тлумачень мiжнародноi' фiнансовоi' звiтностi, 
та були чинними на дату складання цiei' фiнансовоi' звiтностi. Фiнансова звiтнiсть е першим 
повним комплектом звiтностi, мiстить порiвняльну iнформацiю та повнiстю вiдповiдае МСФЗ. 
Наша думка не модифiкована щодо цього питания. 

Ключовi питания аудиту 

Ключовi питания аудиту - це питания, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi' звiтностi за поточний перiод. Цi питания 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансовоУ звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неУ; при цьому ми не висловлюемо окремоУ думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що зазначенi нижче питания е ключовими питаннями аудиту, якi слiд 
вiдобразити у нашому звiтi. 

Оцiнка дебiторсышz· заборгованостi 

Дебiторська заборгованiсть е суттевою статтею фiнансовоУ звiтностi, i формування резерву пiд 
кредитнi збитки (резерв сумнiвних боргiв) е областю застосування управлiнських оцiнок та 
суджень. Станом на 31.12.2020 року Товариство мае значну дебiторську заборгованiсть. Отже, 
ми визначили це питания ключовим питанням аудиту. Iнформацiя стосовно розкриття 
дебiторськоУ заборгованостi викладена в п.9.4 примiток. Ми отримали незалежнi пiдтвердження 
вiд третiх сторiн сум дебiторськоУ заборгованостi, ми перевiрили значнi договори купiвлi
продажу з метою розумiння основних умов оплати за договором, ми оцiнили облiкову полiтику 
в частинi формування резерву пiд кредитнi збитки, ми оцiнили динамiку погашения 
дебiторськоУ заборгованостi протягом 2020 року та отриманi платежi пiсля закiнчення року. 

Строки корисного використання основних засобiв 

Основнi засоби амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваних строкiв Ух 
корисного використання. Управлiнський персонал використовуе професiйнi судження для 
оцiнки строкiв корисного використання основних засобiв Товариства на основi технiчних 
даних, характеристик, а також стратегiУ Товариства щодо використання цих об'ектiв у 
майбутньому. Ми визначили це питания ключовим питанням аудиту з огляду на те, що оцiнки 
строкiв корисного використання основних засобiв мають вплив на суми, вiдображенi у 
фiнансовiй звiтностi. Основнi положения облiку основних засобiв, строкiв Ух корисного 
використання викладенi в п.5 примiток та iнформацiя про основнi засоби розкрита у п.9.2 
примiток. Ми отримали розумiння облiковоi' полiтики та процедур Товариства з проведения 
монiторингу, визначення та перегляду строкiв корисного використання основних засобiв. 

Застосування припуще1-1ня щодо безперервностi дiяльностi 

Застосування припущення про безперервнiсть дiяльностi мае фундаментальне значения як 
основи для бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансовоУ звiтностi. З огляду на значимiсть 
цього питания, ми провели значний обсяг процедур з метою оцiнки висновку управлiнського 
персоналу щодо обrрунтованостi застосування припущення про безперервнiсть дiяльностi. 
Iнформацiя стосовно розкриття щодо безперервностi дiяльностi викладена в п. 2 Примiток 
«Основа надання iнформацiУ». 



На 31.12.2020 року чистi активи Товариства перевищують розмiр статутного капiталу, проте 

тривалий час у минулих звiтних перiодах чистi активи Товариства були меншими за розмiр 

статутного капiталу та мали вiд'емне значения. Показники лiквiдностi мали тенденцiю до 
зменшення i досягали значень, нижче нормативних. Ми отримали пiдготовлений управлiнським 
персоналом план перспективного розвитку Товариства. 

Договори кредитування з банкiвськими фiнансовими установами мiстять вимоги щодо 

виконання Товариством певних обмежувальних умов як фiнансового так i нефiнансового 
характеру. Недотримання деяких таких умов може бути пiдставою для отримання банком 
права вимагати вiд позичальника дострокового погашения кредитiв, навiть якщо згiдно 

договору вони е довгостроковими. Якщо такi порушення умов кредитних договорiв мали би 
мiсце, iснус потенцiйна можливiсть вимоги кредиторiв дострокового погашения зобов'язань за 
кредитами. Ми перевiрили умови кредитних договорiв та оцiнили класифiкацiю кредитiв на 
короткостроковi та довгостроковi. 

При пiдготовцi фiнансовоi' звiтностi, управлiнський персонал дiйшов висновку, що припущення 
про безперервнiсть дiяльностi с обrрунтованим, та визначив, що зазначенi вище питания не 
мають суттсвого впливу на здатнiсть Товариства продовжувати подальшу безперервну 
дiяльнiсть в осяжному майбутньому. За результатами проведених аудиторських процедур ми 
дшшли висновку, що необхiднiсть змiни висновку управлiнського персоналу про 
безперервнiсть дiяльностi Товариства вiдсутня. 

lнформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неi 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складасться з iнформацii', яка мiститься в Звiтi про управлiння, складеному за Законом Украi'ни 
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украi'нi», але не с фiнансовою звiтнiстю та 
нашим звiтом аудитора щодо неi'. 

Наша думка щодо фiнансовоi' звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цici' iншоi' iнформацii'. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi' звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися з 
iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи iснуе суттсва невiдповiднiсть мiж iншою 
iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаниями, отриманими пiд час аудиту, або чи 
ця iнформацiя виглядас такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на основi проведеноi' 
нами роботи, ми доходимо висновку, що iснус суттеве викривлення цici' iншоi' iнформацii', ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi' 
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 
персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi' звiтностi, що не 
мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансовоi' звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовно, питания, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення 
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 



управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не 
мае iнших реальних альтернатив цьому. 

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi 

Нашими цiлями е отримання обrрунтовано'i впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, коли 
воно iснуе. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати 
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цie'i фiнансово'i звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, ми використовуемо 
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. 
Крiм того ми: 

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансово'i звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та 
прийнятними для використання 'ix як основи для нашо'i думки. Ризик невиявлення 
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок 
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, 
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi 6 вiдповiдали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 

оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацi'i, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснуе суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування тако'i суттево'i невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацi'i у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацii' е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi

висновки гуртуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. Втiм майбутнi подi'i або умови можуть примусити Товариство припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансово'i звiтностi включно з
розкриттями iнформацi'i, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцi'i та подi'i, що
покладенi в основу i"i складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведения аудиту та суттевi аудиторськi результати, 
включаючи будь-якi суттевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 

аудиту. 



Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо i'м про всi стосунки й 
iншi питания, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансовоi' 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi е ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi 
питания в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого подання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаемо, що таке питания не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ AKTIB 

Питания, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише в межах проведения аудиторськоi' 
перевiрки Товариства за 2020 рiк у обсягах, необхiдних для планування та проведения 
аудиторських процедур вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв та на виконання вимог 
передбачених ст.14 Закону Украi'ни «Про аудит фiнансовоi' звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» 
вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII. 

• ПАФ «АУДИТСЕРВIС» була призначена Товариством для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансовоi' звiтностi за 2020 рiк рiшенням учасника Товариства вiд 29
березня 2021 року за результатами проведеного вiдбору суб'ектiв аудиторськоi' дiяльностi, якi
можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансово'i звiтностi
Товариства. Аудит фiнансовоi' звiтностi ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН» за 2020 рiк проведено вiдповiдно до
договору № 35/1 вiд 30 березня 2021 року.

• Дата початку виконання завдання - «30» березня 2021 року. Дата закiнчення виконання
завдання - «09» липня 2021 року. Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без
перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 1
рiк.

• У роздiлi «Ключовi питания аудиту» цього звiту нами розкрито питания, що мало
найбiльше значения пiд час аудиту фiнансовоi' звiтностi поточного перiоду, та на яке, згiдно з
нашим професiйним судженням, доцiльно звернути увагу. Це питания було розглянуто в
контекстi нашого аудиту фiнансовоi' звiтностi в цiлому й враховувались при формуваннi нашоi'
думки щодо неi', при цьому ми не висловлюемо окремоi' думки щодо цього питания.

Пiд час проведения цього завдання з обо в' язкового аудиту нами не було виявлено iнших питань 
стосовно аудиторських оцiнок, окрiм того, що зазначено у роздiлi «Ключовi питания аудиту» 
цього звiту. 

• Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi iнциденти, i жоднi iншi питания не
були виявленi пiд час проведения нами аудиторських процедур. На нашу думку була досягнута
висока результативнiсть аудиту в частинi виявлення можливих порушень, зокрема пов'язаних iз
шахрайством.

• Функцii' Аудиторського комiтету в Товариствi покладено на Ревiзiйну ком1с1ю. За
результатами проведеного аудиту фiнансовоi' звiтностi Товариства за 2020 рiк нами було
пiдготовлено Додатковий звiт для Ревiзiйноi' кoмicii'. Ми пiдтверджуемо, що iнформацiя, яка



мiститься у цьому Звiтi незалежного аудитора щодо аудиту попередньоУ фiнансовоi." звiтностi 
Товариства була узгоджена з iнформацiею викладеною у Додатковому звiтi. 

• Ми пiдтверджуемо, що не надавали Товариству послуг, заборонених МСА та iнших
послуг, заборонених вiдповiдно до вимог пункту 4 статтi 6 Закону Украi."ни «Про аудит
фiнансовоi." звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» протягом 2020 року та в перiод з 1 сiчня 2021
року до дати пiдписання цього звiту незалежного аудитора.

• ПАФ «АУДИТСЕРВIС» та ключовий партнер з аудиту е незалежними по вiдношенню
до Компанii." згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Укра'iнi до
нашого аудиту фiнансовоi." звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведения аудиту нами не було встановлено жодних
додаткових фактin або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть i на якi ми б хотiли
звернути Вашу увагу.

• У роздiлi «Звiт щодо фiнансовоi." звiтностi» цього звiту незалежного аудитора розкрито
iнформацiю щодо обсягiв аудиту та властивих для аудиту обмежень.

Масштаби нашоУ перевiрки не були обмеженi будь-яким способом та нам надали доступ до вciei." 
необхiдно'i iнформацiУ. 

Аудит не гарантуе виявлення всiх суттевих викривлень через такi фактори, як використання 
суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому контролю, а також через те, що 
бiльшiсть доказiв, доступних аудитору, е радше переконливими, нiж остаточними. 

Властивi обмеження аудиту створюють невiд'емний ризик того, що деякi суттевi викривлення 
фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть при належному плануваннi i здiйснення аудиту 
вiдповiдно до МСА. 

Ми отримали обrрунтовану впевненiсть про вiдсутнiсть суттевих викривлень у фiнансових 
звiтах Товариства. 

Партнером iз завдання (Ключовим партнером 
незалежного аудитора, е Мярковсь 
001 О 15 вiд 24 березня 1994 року, 
березня 1994 р. та зареестрован 
Аудиторськоi' палати Украi."ни за 

Вiд iменi ПАФ «АУДИТСЕРВI 
Партнер iз завдання/директор 

з аудиту), результатом якого е цей звiт 
Йосипович /сертифiкат аудитора cepi'i А № 

Аудиторськоi." палати Украi."ни № 13 вiд 24 
�.�, .... iв та суб'ектiв аудиторськоi." дiяльностi 

Мярковський А.Й. 

Дата складання звiту незалежноrо ипня 2021 року 

Приватна аудиторська фiрма «АУДИТСЕРВIС» 
Юридична адреса: вулиця Гагарiна, будинок 26, м. Хмелы-1ицький, Хмельницька обл., 29000, 
Украi'на 
Фактичне мiсцезнаходження: вул. Гагарiна, будинок 26, м. Хмельницышй, Хмельницька обл., 

29000, Украi'на 
Iдентифiкацiйний код за €ДРПОУ: 21323931 
Номер percтpaцii в Реестрi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi Аудиторськоi 
палати Украiни: № О 128 (роздiл «Суб 'скти аудиторськоi' дiяльностi»; роздiл «Суб 'скти 



аудuторськоi· дiялыюстi, якi мають право проводити обов 'язковий аудит фiнансовоi· 
звiтностi» та роздiлу «Суб 'екти аудиторськоi· дiяльностi, якi мають право проводити 
обов 'язковий аудит фiнансовоi' звiтностi пiдприемств, що ста,ювлять суспiльний iнтерес») 
Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Свiдоцтво № 
0631 видано рiшенням Аудиторсы<аi' палати Украi·ни вiд 29.09.2016 р. № 330/4.Свiдоцтво чинне 
до 31.12.2021 р. 
Договiр про падания аудиторських послуг -№ 35/1 вiд 30 березня 2021 року 

Термiн проведения аудиту (аудиторськоi перевiрки) - з 30 березня по 09 липн.я 2021 року 
Рiшення про призначення суб'скта аудиторськоi дiяльностi було прийнято Рiшенням 
учасника Товариства (Рiшення учасника Товариства вiд 29 березня 2021 року) 

Додатки до звiту: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 01.01.2019, 31.12.2019, 
31.12.2020 року; 
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк; 
Звiт про рух грошових коштiв за 2020 рiк; 
Звiт про власний капiтал за 2020 рiк; 
Звiт про власний капiтал за 2019 рiк; 
Примiтки до рiчно'i фiнансовоi· звiтностi за 2020 рiк. 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬК- МЛИН" 

Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року 

(в тис. грн.) 

Додаток 1 
до Нацiональноrо положения (стандарту) бухrалтерськоrо 
облiку «Заrальнi вимоги до фiнансово'i звiтностi» 

коди 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 1 01 1 01 

Пiдприемство ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВШПОВШАЛЬНIСТЮ « ХМЕЛЬНИЦЬК- млин» за СДРПОУ 35479380 
Територiя Хмельниuъка область. Хмельницький район, село Розсоша за КОА ТУУ 682508720 l 

1--------

Орrанiзацiйно-правова форма rосподарювання Т ва иСТl! з о меженою вi n вi альнi о за КОПФГ 240 
Вид економiчно'i дiяльностi Ви обни тво n о кriв бо ошномельн -к п'яноi· n мислов стi за КВЕД l 0.61

Середня кiлькiсть працiвникiв 1 
__ 2�8 �8 ________________ _

Адреса, телефон с.Розсоша ,Хмельницькиli район, Хмепьницька обп 31362 телефон 0382735503

Одиниця вимiру: тис. rрн. без десятковоrо знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту 
про сукупний дохiд) (форма N 2), rрошовi показники я ого 
наводяться в rривнях з копiйками) 

Складено (зробити позначку «v» у вiдповiднiй клiтинцi): 
за положениями (стандартами) бухrалтерськоrо облiку 
за мiжнародними стандартами фiнансовоi' звiтностi 

• Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 rрудня 2020 р. 

Форма № l Код за ДКУД 

На початок На кiнець 
Актив Код звiтноrо звiтноrо рядка перiоду перiоду 

1. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 160 76 

первiсна вартiсть 1001 563 483 

накопичена амортизацiя 1002 (403) (407) 

Незавершенi капiтальнi iнвестицii' 1005 99673 7447 

Основнi засоби 1010 621231 719675 

первiсна вартiсть l О 11 771769 948858 

зное 1012 (150538) (229183) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 

Довrостроковi бiолоriчнi активи 1020 

Довrостроковi фiнансовi iнвестицi'i: 
1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств 

iншi фiнансовi iнвестицii' 1035 1 1 

Довrострокова дебiторська заборгованiсть 1040 

Вiдстроченi податковi активи 1045 

Iншi необоротнi активи 1090 

У сього за роздiлом 1 1095 721065 727199 

11. Оборотнi активи
Запаси 1100 125502 124801 

Виробничi запаси 1101 100900 88871 

Незавершене виробництво 1102 

Готова продукцiя 1103 20554 35813 

Товари 1104 4048 117 

Поточнi бiологiчнi актюзи 1110 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 151402 133131 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 21339 54528 

з бюджетом 1135 14158 15088 

у тому числi з податку на прибуток 1136 169 169 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 29200 53674 

V 

1801001 

На 
01.01.2019 

223 

518 

(295) 

32645 

515723 

656653 

(140930) 

l 

548592 

103505 

73001 

29209 

1295 

115004 

52576 

17972 

170 

23966 
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Поточнi фiнансовi iнвестицii: 

Грошi та i:x еквiваленти 

Готiвка 

Рахунки в банках 

Витрати майбутнiх перiодiв 

Iншi оборотнi активи 

У сього за роздiлом 11
111. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групп

вибуття 
Баланс

Пасив 

1. Власний капiтал
Зареестрований (пайовий) капiтал 

Капiтал у дооцiнках 

Додатковий капiтал 

Резервний капiтал 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Неоплачений капiтал 

Вилучений капiтал 

У сього за роздiлом 1
П. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення

Вiдстроченi податковi зобов'язання 

Довrостроковi кредити банкiв 

Iншi довгостроковi зобов'язання 

Довгостроковi забезпечення 

Цiльове фiнансування 

У сього за роздiлом 11
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

Короткостроковi кредити банкiв 

Поточна кредиторська заборrованiсть за: 
довгостроковими зобов'язаннями 

товари,роботи,послуги 

розрахунками з бюджетом 

у тому числi з податку на прибуток 

розрахунками зi страхування 

розрахунками з оплати працi 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 
учасниками 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

Поточнi забезпечення 

Доходи майбутнiх перiодiв 

Iншi поточнi зобов'язання 

У сього за роздiлом 111
IV. Зобов'язання, пов'язанi з не��вами,

утримуваними для продажу.,,;· /РР �, .. rrя � 
Баланс

Директор 

Головний бухгалтер 

1г··-·.·,_ ,,.,\\·��-•-•_::���\ / /�r6\ · -.: ·: '. ·J!;Jth 4., ��,. 

1{/,/--·'-'' цьк·\.:-\ --=-- / { 3,;'Х:\'\F.ЛЬНИ �,. ., --
�1'-:J-. МЛИН" � - V 

"\-..; ,� 
' �. :!\ ·,;"-,, iоеш'\� ,i 

';*-:, i '. 35479' � • i.1
·-;(� ,_f ... 'f • ,, , ,. ._ 

·{),:� .. ,,, '.-
1
:: X"l)fi:i1'i;_iJ--��\ .... · 

-�> ,,'h, •� _,._,."-. .,..,r \\\,$ "'";'-
•>.;,�·106·1 XtAeJ\''' r_.-:-

'••).·i;;;
-.•fi;�;;Sf$�·· 

1160 

1165 

1166 

1167 

1170 

1190 

1195 

1200 

1300 

Код 
рядка 

1400 

1405 

1410 

1415 

1420 

1425 

1430 

1495 

1500 

1510 

1515 

1520 

1525 

1595 

1600 

1610 

1615 

1620 

1621 

1625 

1630 

1635 

1640 

1645 

1650 

1660 

1665 

1690 

1695 

1)
1700 

1900 

Продовження додатка 1 

2911 15395 59428 

14 22 31 

2897 15373 59397 

344512 396617 372451 

1065577 1123816 921043 

На початок На кiнець На 

звiтного звiтноrо 01.01.2019 

перiоду перiоду 

1000 1000 1000 

83973 82929 37679 

-66992 -65573 -79913

17981 18356 -41234

12139 12186 1965 

12139 12186 1965 

193106 105404 

165853 

35761 281248 15947 

843 1034 885 

905 1130 1000 

3665 4356 3979 

171403 289596 146817 

571 311 1230 

629203 515599 519197 

1035457 1093274 960312 

1065577 1123816 921043 

Стрельбiцький Володимир Тадейович 

Коломiець Галина Володимирiвна 



Пiдприемство 

кади 

Дата (рiк, мiсяць, число) 20211 01 1 01 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН" 

(на�менування) 

за€ДРПОУ 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

за pirc 20 20 р. 

Стаття 

Форма N 2 

1. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Код 

Код заДКУД 

За звiтний 

35479380 

1801003 

За аналогiчний 
перiод 

рядка перiод 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохiд вiд реалiзацi'i продукцi'i (товарiв, робiт, послуг) 2000 993839 864765 
Чистi заробленi страховi премii" 2010 
Премii' пiдписанi, валова сума 2011 
Премi'i, переданi у перестрахування 2012 
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 
Собiвартiсть реалiзовано'i продукцi'i (товарiв, робiт, послуг) 2050 ( 919345 ) ( 820386 ) 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 
Валовий: 

74494 44379 
прибуток 2090 
збиток 2095 ( ) ( ) 

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 
Iнwi операцiйнi доходи 2120 94504 79854 

Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарськоi' 
2122 

продукцii' 
Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 15177 ) ( 15139 ) 

Витрати на збут 2150 ( 52454 ) ( 55693 ) 

lнwi операцiйнi витрати 2180 ( 90107 ) ( 25816 ) 

Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою 
2181 вартiстю 

Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарсько'i 
2182 

продукцii' 
Фiнансовий результат вiд операцiйноi" дiяльностi: 

11260 27585 
прибуток 2190 
збиток 2195 ( ) ( ) 

Дохiд вiд участi в капiталi 2200 
lнwi фiнансовi доходи 2220 32 
Iнwi доходи 2240 17 200 

Дохiд вiд благодiйно'i допомоги 2241 
Фiнансовi витрати 2250 ( 6677 ) ( 14649 ) 
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( ) ( ) 

lнwi витрати 2270 ( 4178 ) ( 1243 ) 
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцi'i на монетарнi статтi 2275 
Фiнансовий результат до оподаткування: 

422 11925 
прибуток 2290 
збиток· 2295 ( ) ( ) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -276 -12
Прибуток (збиток) вiд припинено'i дiяльностi пiсля оподаткування 2305 
Чистий фiнансовий результат: 

146 11913 
прибуток 2350 
збиток 2355 ( ) ( ) 



11. СУКУПНИЙ ДОХIД

Код За звiтний 
За аналогiчний 

Стаття перiод 
рядка перiод 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 57465 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 

Накопиченi курсовi рiзницi 2410 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприемств 2415 

lнший сукупний дохiд 2445 -1273 -1008

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 -1273 56457 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 -229 10163 

lнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 -1044 46294 

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 -898 58207 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Код За звiтний 
За аналогiчний 

Назва статтi перiод 
рядка перiод 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матерiальнi затрати 2500 666267 644574 

Витрати на оплату працi 2505 64908 63557 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 13877 12598 

Амортизацiя 2515 84716 71631 

Iншi операцiйнi витрати 2520 70035 66343 

Разом 2550 899803 858703 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва статтi 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 

Скориrована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 

Дивiденди на одну просту акцiю 

Директор 

Головний бухгалтер 

Код 
рядка 

2 

2600 

2605 

2610 

2615 

2650 

За звiтний 
перiод 

3 

За аналогiчний 
перiод 

попередньоrо року 

4 

Стрельбiцький Володимир Тадейович 

Коломiщь Галина Володимирiвна 



ПiдприЕ:Мство 

кади 
Дата (рiк, мiсяць, число) 20211 01 1 01 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
''ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН'' 

за€ДРПОУ 

(найменування) 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

за 20 20 р. 

ФормаN 3 Код заДКУД 

35479380 

1801004 

Стаття 
Код 

За звiтний перiод 
За аналогiчний перiод 

рядка попереднього року 

1 2 3 4 
1. Рух коштiв у результатi операцiйноi' дiяльностi

Надходження вiд: 
Реалiзацii' продукцii' (товарiв, робiт, nocлyr) 3000 1029008 713645 
Повернення податкiв i зборiв 3005 52515 
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 52515 
Цiльового фiнансування 3010 623 761 
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011 
Надходження авансiв вiд nокупцiв i замовникiв 3015 274239 274198 
Надходження вiд повернення авансiв 3020 15270 33930 
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних 

3025 рахунках 931 758 
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, neнi) 3035 10 
Надходження вiд операцiйноi' оренди 3040 703 

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045 

Надходження вiд страхових премiй 3050 
Надходження фiнансових установ вiд повернення nозик 3055 
Iншi надходження 3095 938 1611 
Витрачання на оплату: 
Товарiв (робiт, послуг) 3100 ( 479379 ) ( 666444 ) 

Працi 3105 ( 50838 ) ( 51102 ) 

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3 i 10 ( 13691 ) ( 13881 ) 

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 ( 12969 ) ( 12961 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
3117 

вартiсть ( ) ( 647 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 
( 12969 ) ( 12314 ) 

Витрачання на оплату авансiв 3135 ( 344581 ) ( 281534 ) 

Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 ( 1804 ) ( 850 ) 

Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 
( ) ( ) 

Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 ( ) ( 
Iншi витрачання 3190 ( 3453 ) ( 4268 ) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйноi' дiяльностi 3195 415007 46378 
11. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi

Надходження вiд реалiзацii': 
фiнансових iнвестицiй 3200 
необоротних активiв 3205 4633 6324 



Надходження вiд отриманих: 
вiдсоткiв 3215 32 

дивiдендiв 3220 

Надходження вiд деривативiв 3225 

Надходження вiд погашения позик 3230 1474 1750 

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоУ 
3235 господарськоУ одиницi 

Iншi надходження 3250 10000 

Витрачання на придбщrnя: 
фiнансовi,ц( iнвестицiй 3255 ( ) ( ) 
необоротних активiв 3260 ( 92005 ) ( 187251 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 1474 ) ( 1804 ) 
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоУ 

3280 
господарськоУодиницi ( ) ( ) 
Iншi платежi 3290 ( 25912 ) ( 10000 ) 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi" дiяльностi 3295 -113284 -180949

111. Рух коштiв у результатi фiнансовоУ дiяльностi
Надходження вiд: 
Власного капiталу 3300 

Отримання позик 3305 647247 798801 

Надходження вiд продажу частки в дочiрнъому пiдприемствi 3310 

Iншi надходження 3340 

Витрачання на: 
Викуп власних акцiй 3345 ( ) ( ) 

Погашения позик 3350 ( 932910 ) ( 714330 ) 

Сплату дивiдендiв 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( 3291 ) ( 6225 ) 

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоУ оренди 3365 
( ) ( ) 

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi 3370 
( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим частк_ам у дочiрнiх 
3375 

пiдприемствах ( ) ( ) 

Iншi платежi 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоУ дiяльностi 3395 -288954 78246 

2 3 4 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 12769 -56325

Залишок коштiв на початок року 3405 2911 59428

Вплив змiни ваmотних курсiв на залишок коштiв 3410 -285 -192

Залишок коштiв на кiнець року 15395 2911 

Директор Стрельбiцький Володимир Тадейович 

Головний бухгалтер Коломkць Галина Володимирiвна 



Пiдприемство 

Стаття 

1 
Залишок 

на початок року 

Кориrування: 

Змiна облiковоr 
полiтики 
Виправлення 
помилок 
Iншi змiни 
Скорнrован11й 

залншок на 

початок року 

Чистий прибуток 

(збиток) за 
звiтний перiод 

Iнший сукупний 

дохiд за звiтний 

nepioд 

Дооцiнка (уцiнка) 

необоротних 

активiв 

Дооцiнка (уцiнка) 

фiнансових 

iнструментiв 

Накош1ченi 

курсовi рiзющi 

Частка iншоrо 

сукуnноrо доходу 

асоцiйованих i 

сniльних 

niдnриемств 

Iнший сукуnний 

дохiд 

Розподiл 

nрибутку: 

Виnлати власникам 
(дивiденди) 
Сnрямування 
прибутку до 
зареестрованоrо 
капiталу 

коди 

Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 \ 01 1 01 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН'' 

(наilменування) 

Звiт про власний капiтал 

за€ДРПОУ 

за рiк 20 20 р. 

Форма N 4 Код заДКУД 

Нерозпо-

Код Зареестро- Каniтал у Додатко- Резерв- дiлений Неопла- Вилу-
ваний дооцiн- ний прибуток чений чений рядка капiтал вий капiтал капiтал (непокр�- капiтал капiтал ках 

тий збиток) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

4000 1000 83973 -66992

4005 

4010 

4090 

4095 1000 83973 -66992

4100 146 

4110 -1044 1273 

4111 

4112 

4113 

4]14

' 

4116 -1044 1273 

4200 

4205 

--------

35479380 

1801005 

Всьоrо 

10 

17981 

17981 

146 

229 

229 



1 2 

Вiдрахування до 
4210 резервного капiталу 

Сума чистого 
прибугку, належна 
до бюджету 
вiдповiдно до 4215 

законодавства 

Сума чистого 
прибугку на 
створення 4220 
спецiальних 
(цiльових) фондiв 

Сума чистого 
прибугку на 
матерiальне 4225 

заохочення 

Внески учасникiв: 

Внески до капiталу 4240 

Погашения 
заборгованостi з 4245 

капiталу 
В11лучення 

капiталу: 
4260 

Викуп акцiй 
(часток) 
Перепродаж 
викуплених акцiй 4265 

(часток) 
Анулювання 
викуплених акцiй 4270 

(часток) 
Вилучення частки 

4275 
в капiталi 
Зменшення 
номiнально'i 4280 

вартостi акцiй 
Iншi змiни в 

4290 
капiталi 
Iншi змiни в 

4291 
капiталi 
Разом змiн у 

4295 
капiталi 

Залишок 
4300 

на кiнець року 

Директор 

Головний бухгалтер 

3 4 5 6 

-1044

1000 82929 D 
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1419 375 

-65573 18356 

Стрельбiцький Володимир Тадейович 

Коломiщь Галина Володимирiвна 



коди 

Дата (рiк, мiсяць, число) 20201 01 1 01 

Пiдприемство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ХМЕЛЬНИ ЦЬК-МЛИН" 
за€ДРПОУ 

35479380 
(найменуванвя) 

Звiт про власний капiтал 

за рiк 20 19 р. 

Форма N 4 КодзаДКУД 1801005 

Нерозпо-

Код Зареестро- Капiтал у Додатко- Резерв- дiлений Неопла- Вилу-
Стаття ваний дооцiн- ний прибуrок чений чений Всього рядка капiтал вий капiтал капiтал (непокри- капiтал капiтал ках 

тий збиток) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 

4000 1000 37679 -79913 -41234
на початок року 

Коригування: 

Змiна облiково"i 4005 
полiтики 
Виправлення 
помилок 4010 

Iншi змiни 4090 
Скор11гований 

залишок на 4095 1000 37679 -79913 -41234
початок року 

Чистий прибуток 

(зб1пок) за 4100 11913 11913 
звiтний перiод 

lнший сукупний 

дохiд за звiтний 4110 46294 46294 
перiод 

Дооцiнка (уцiнка) 

необоротннх 4111 57465 57465 
активiв 

Дооцiнка (уцiнка) 

фiнансових 4112 

iнстру11tентiв 

Накопиченi 
4113 

курсовi рiзницi 

Частка iншого 

сукупного доходу 

асоцiйоваю1х i 4114 

спiльних 

пiдпр11е11tств 
' ; 

lнший сукупний 
4116 -11171 1008 -10163

дохiд 

Розподiл 

прибутку: 
4200 

Виплати власникам 
(дивiденди) 
Спрямування 
прибуrку до 4205 зареестрованого 
капiталу 



1 2 

Вiдрахування до 
4210 резервного капiталу 

Сума чистого 
прибуrку, належна 
до бюджету 
вiдповiдно до 4215 

законодавства 

Сума чистого 
прибуrку на 
створення 4220 
спецiальних 
(цiльових) фондiв 

Сума чистого 
прибуrку на 
матерiальне 4225 

заохочення 

Внески учасникiв: 
Внески до капiталу 4240 

Погашения 
заборгованостi з 4245 

капiталу 
Вилучення 
капiталу: 

4260 Викуп акцiй 
(часток) 
Перепродаж 
викуплених акцiй 4265 

(часток) 
Анулювання 
викуплених акцiй 4270 

(часток) 
Вилучення частки 

4275 в капiталi 
Зменшення 
номiнальноi: 4280 

вартостi акцiй 
Iншi змiни в 

4290 капiталi 
Пр11дбанкя (продаж) 

неконтрольованоl часrки в 4291 
дочiрньому рiдпрш:мствi 

Разом змiн у 
4295 капiталi 

Залишок 
4300 на кiнець року 

Директор 

Головний бухгалтер 

3 4 5 6 

' 

46294 

1000 г7 83973 
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7 8 9 10 

12921 59215 

-66992 17981 

Стрельбiцький Володимир Тадейович 

Коломiщь Галина Володимирiвна 



ТОВ "ХМЕЛЬПИЦЬК-МЛИП" 

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬШСТЬ КЕРШНИЦТВА 
ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕIПIЯ 

ПЕРШОI ФПIАНСОВОI ЗBITHOCTI ТОВАРИСТВА ВIДПОВIДНО МСФЗ ЗА РIК, ЯКИ:Й 
ЗАКШЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдrотовку фiнансово'i звiтностi Товариства, яка 

достовiрно вiдображае фiнансовий стан Товариства на 31 rрудня 2020 року, а також результати йоrо 

дiяльностi, рух rрошових коштiв та змiни у власному капiталi, за рiк, що закiнчився цiею датою, 

вiдповiдно до Мiжнародним стандартiв фiнансово'i звiтностi (далi - «МСФЗ» ). 

При пiдrотовцi фiнансово'i звiтностi Товариства керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 

- Належний вибiр та застосування облiково'i полiтики;

- Використання обrрунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;

- Додаткове розкриття iнформацi'i у примiтках до фiнансово'i звiтностi у випадках, коли

можливе недостатне розумiння користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй та 

умов на фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Товариства; 

Пiдготовку фiнансово'i звiтностi зriдно МСФЗ, виходячи з припущення, що Товариство 

буде продовжувати свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, 

коли таке припущення не буде правомiрним; 

- Розкриття в фiнансовiй звiтностi всiх операцiй мiж пов'язаними сторонами;

- Розкриття в фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi потребують

коригування i розкриття; 

- Розкриття всiх претензiй в зв'язку з судовими позовами, якi були, чи, можливо будуть

в найближчому майбутньому; 

- Розкриття в iнформацii' про yci отриманi кредити та залученi кошти.

Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: 

Розробку, впровадження 

внутрiшньоrо контролю; 

забезпечення функцiонування ефективноi' системи 

Ведения бухrалтерськоrо облiку та подання фiнансовоi· звiтностi; 

Прийняття заходiв в рамках свое'i компетенцi'i для захисту активiв Товариства; 

Виявлення i попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань. 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року затверджена рiшенням заrальних зборiв 

Вiд iменi керiвництва ТОВ < 

Директор Стрельбiцький В. Т. 



ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН" 

Примiтки до першоi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно МСФЗ за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2020 року 

1. Загальна iнформацiя

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН» (надалi -
Товариство) (код €ДРПОУ 35479380) зареестроване 31 жовтня 2007 року. 
Мiсцезнаходження Товариства: Хмельницька область, Хмельницький район, село Розсоша, 
31362, УкраУна. 

Основним видом дiяльностi ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН» е виробництво продуктiв 

борошномельно-круп'яноУ промисловостi. 

ТОВ «Хмельницьк-Млин» мае власний елеватор з об'емом зберiгання 151 тис.тонн, який 
розташований у с.Розсоша Хмельницького району, ХмельницькоУ областi. У 2017 роцi було 
введено в експлуатацiю унiверсальний круп'яний завод з переробки гречки та вiвса на крупу 

та борошно. Пiдприемство мае власний насiнневий елеватор та сучасний автопарк. 

Географiчне розташування елеватора дозволяе здiйснювати вiдвантаження зерна на з/д 

транспорт через залiзничну станцiю «Скибнево» Пiвденно-ЗахiдноУ залiзницi. 

Товариство мае таку органiзацiйну структуру: адмiнiстрацiя, виробництво №1, виробництво 
№2, виробництво №3, виробництво №4, виробництво №5, комерцiйний вiддiл, автоколона, 
мехзагiн, господарський вiддiл, складське господарство, майстерня, електро цех, ремонтна 
ДlЛЬНИЦЯ. 

Середня кiлькiсть працiвникiв у 2019 роцi та у 2020 роцi складала 318 та 288 осiб, вiдповiдно. 

У 2020 роцi Товариство здiйснювало господарську дiяльнiсть у складних економiчних умовах. 
Реальний ВВП в УкраУнi за пiдсумками 2020 року скоротився на 4%. Крiм того, падiння було 
значно меншим порiвняно з попереднiми кризами: у 2009 роцi ВВП скоротився на 15, 1 %, а у 
2014-2015 роках - на 6,8% та 9,9% вiдповiдно. Вже в другому пiврiччi 2020 року економiка 
почала доволi швидко вiдновлюватися. Головним рушiем П вiдновлення був споживчий 
попит. Також цьому сприяли стимулююча монетарна полiтика та пакет антикризових заходiв. 
У 2020 роцi облiкову ставку НБУ знижено з 13,5% рiчних до 6% рiчних - найнижчого рiвня в 
icтopiY Украi."ни. Для того, щоб дати можливiсть банкам сконцентрувати всю увагу на 
кредитуваннi, НБУ запровадив низку регуляторних та наглядових послаблень на перiод кризи. 
Упродовж 2020 року через пандемiю макроекономiчнi умови залишалися складними, а 
невизначенiсть - високою. Незважаючи на це, iнфляцiя наприкiнцi року досягла центральноУ 
точки цiльового дiапазону 5%. Упродовж першого пiврiччя 2020 року НБУ чотири рази 
знизив облiкову ставку до iсторично низького рiвня 6%. Це сприяло зниженню ставок, 
зокрема й кредитних. Ставка за новими кредитами бiзнесу в гривнях за рiк знизилася з 15,7% 
до 9,2% рiчних. Суттево активiзувалося iпотечне кредитування. Цьому значно сприяло 
зниження вщсоткових ставок. 
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2. Основа подання iнформацii

Концептуальною основою фiнансово1 звiтностi е бухгалтерськi полiтики та принципи, що 
базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансово1 звiтностi (далi - МСФЗ). 

Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансово1 звiтностi розумiються стандарти й 
тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 
(PMCБO/IASB): 
• Мiжнароднi стандарти фiнансово1 звiтностi (МCФЗ/IFRS);
• Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (MCБO/IAS);
• Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансово1 звiтностi
(ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПKT/SIC).

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ - 1 сiчня 2019 року та з 01 сiчня 2019 року 
застосовуе Мiжнароднi стандарти фiнансово1 звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до положень 
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансово1 звiтностi". Першим 
звiтним перiодом звiтування за МСФЗ е рiк, що закiнчуеться 31 грудня 2020 року. Вхiдний 
баланс, датований 01 сiчня 2019 року, е початком першого порiвняльного перiоду, для 
включения у фiнансову звiтнiсть. 
Вiдповiдно до МСФЗ 1, дана перша фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31.12.2020 
року за МСФЗ включае: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2020 року, на 31.12.2019 року та на
31.12.2018 року;

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк;

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк;

Звiт про власний капiтал за 2020 рiк;

Примiтки до фiнансово1 звiтностi, стислий виклад облiкових поштик та шша
пояснювальна iнформацiя за 2020 рiк.

Принцип зiставностi реалiзований Товариством шляхом надання порiвняльно'i iнформацi1 
наступним чином: 

- При поданнi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) за перiод, що закiнчився 31 грудня
2020 року, Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2020 рiк та
Звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк Товариством надаеться порiвняльна
iнформацiя за 2019 рiк, яка була надана при складаннi попередньо1 фiнансово1 звiтностi
за МСФЗ в 2019 роцi;

- При поданнi Звiту про власний капiтал за 2020 р. Товариством надаеться iнформацiя
щодо розмiру власного капiталу станом на початок 2020 року, та додатково надаеться
Звiт про власний капiтал за 2019 рiк.

Ця фiнансова звiтнiсть стосуеться одного суб'екта господарювання - ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН». 

Функцiональною валютою фiнансово1 звiтностi е укра1нська гривня. Операцi1 у валютах, що 
вiдрiзн.sпоться вiд функцiонально1 валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних 
валютах. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, якщо не вказано iнше. 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi 
Товариства, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашения зобов'язань вiдбувасrься в 
ходi звичайно1 дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б 
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення 
фiнансово-господарсько1 дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 
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3. Iстотнi судження та джерела невизначеностi у оцiнках

Icmomнi судження в процесi застосування облiковоi· полiтики 
При пiдготовцi фiнансовоi' звiтностi управлiнський персонал Товариства робить певнi 
професiйнi судження, оцiнки та припущення, якi мають вплив на суми активiв та зобов'язань, 
визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на 
дату пiдготовки фiнансовоi' звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародноi' фiнансовоi' звiтностi. Оцiнки та судження 
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 
обrрунтованими i за результатами яких приймаються судження. Цi судження, серед iншого, 
включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. 

Якщо вiдсутнiй МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii', iншоi' подii' або умови, 
керiвництво Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi' 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття 
економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

• подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi
потоки Товариства;

• вiдображае економiчну сутюсть операцiй, шших подiй або умов, а не лише
юридичну форму;

• е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• е повною в ус1х суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховуе i"x у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питания; 

б) визначення, критерii" визнання та концепцii" оцiнки активiв, зобов' язань, доходiв та 
витрат у Концептуальнiй основi фiнансовоi" звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положения 
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну 
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та 
прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок 
Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела 
невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною 
внесения суттевих коригувань до балансовоi' вартостi активiв та зобов'язань протягом 
наступного фiнансового року: 

- строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'ектiв основних засобiв залежить вiд професiйного 
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При 
визначеннi строкiв корисного використання активiв управлiнський персонал бере до уваги 
умови очiкуваного використання активiв, моральний зное, фiзичний зное, умови працi, в яких 
будуть експлуатуватись данi активи. Змiна будь-якоi' з цих умов або оцiнок може в результатi 
привести до коригування майбутнiх норм амортизацii'. 
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- вiдстроченi податковi активи

Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень
управлiнського персоналу Товариства на пiдставi оцiнки майбутньоI облiковоI та податковоI
вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй
мipi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалiзувати данi збитки. Вiд управлiнського персоналу вимагаеться прийняття iстотного
професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна
визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподаткованих прибуткiв з урахуванням
стратегiI майбутнього податкового планування.

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (сумнiвнuх боргiв)
Оцiнка платоспроможностi окремих дебiторiв залежить вiд професiйного судження
управлiнського персоналу, яке засноване на iнформацiI щодо фiнансового стану окремих
дебiторiв з рiзних джерел.

- забезпечення виплат працiвникам
Вiд управлiнського персоналу вимагаеться прийняття iстотного професiйного судження при
визначеннi сум, розрахованих як забезпечення виплат працiвникам.

- резерви (забезпечення) знецiнення активiв
Вiд управлiнського персоналу вимагаеться прийняття iстотного професiйного судження при
визначеннi сум, розрахованих як резерви знецiнення активiв.

4. Стандарти, якi були виданi, але ще не набрали чинностi

В 2020 роцi були внесенi iстотнi поправки до ряду дiючих стандартiв, якi е обов'язковими для 
застосування для рiчних звiтiв, що починаються з 1 сiчня 2023 року (дострокове застосування 
дозволено). 
Зокрема, внесено змiни в МСБО 1 «Подання фiнансовоi" звiтностi»: 

- уточнено, що зобов'язання класифiкуеться як довгострокове, якщо в пiдприемства е
право вiдтермiнувати врегуmовання зобов' язання щонайменше на 12 мiсяцiв - дане право 
повинно iснувати на дату закiнчення звiтного перiоду; 

- класифiкацiя залежить тiльки вiд наявностi такого права i не залежить вiд
ймовiрностi того, чи плануе пiдприемство скористатися цим правом; 

- деталiзований порядок оцiнки обмежувальних умов (ковенантiв): якщо право
вiдтермiнувати врегулювання зобов' язання залежить вiд виконання пiдприемством певних 
умов, то дане право iснуе на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо 
пiдприемство виконало цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, Пiдприемство повинно 
виконати цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка i"x виконання 
здiйснюеться кредиторами пiзнiше». 
Внесенi поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти» та iнших стандартiв щодо реформи 
базовоi" вiдсотковоi" ставки, як обов'язковi для застосування для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 01 сiчня 2021 року (дострокове застосування дозволено). 
Поправки описують порядок облiку при переходi з поточних базових вiдсоткових ставок 
(наприклад, ставки мiжбанкiвського кредитування - IВORs) на альтернативнi базовi ставки з 
метою уникнення викривлення показникiв фiнансовоi" звiтностi. 
Внесенi поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" щодо надходжень в процесi пiдготовки 
основних засобiв для використання, як обов'язковi для застосування для рiчних звiтних 
перiодiв, що починаються О 1 сiчня 2022 року (дострокове застосування дозволено). 
Поправки забороняють зменшення первiсноi" вартостi об'екта основних засобiв на величину, 
що надiйшла вiд продажу елементiв, виготовлених об' ектом основних засобiв в процесi його 
приведения до стану, необхiдного для експлуатацii" у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. 
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Внесенi поправки до МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та активи" щодо 
витрат на виконання обтяжливого контракту, як обов'язковi для застосування для рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2022 року (дострокове застосування дозволено). 
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання контракту» - це витрати, безпосередньо 
зв'язанi з контрактом або додатковi витрати виконання контракту (наприклад, прямi витрати 
на працю i матерiали), чи розподiл iнших витрат, якi також безпосередньо зв'язанi з 
контрактом (наприклад, розподiл амортизацi'i об'екта основних засобiв, що використовуеться 
при виконаннi контракту). 
Новий МСФЗ 17 випустили ще в 2017 роцi, замiсть ранiше дiючого МСФЗ 4 «Договори 
страхування». 1 планували запустити з 1 сiчня 2021 року, але Рада з МСФЗ вiдклала його 
застосування до 2022 року. МСФЗ 17 «Договори страхування» мав посилити прозорiсть 
бухгалтерського облiку i звiтностi страхових компанiй. Згiдно з новим стандартом, прибуток 
за страховi послуги мае визнаватися тiльки тодi, коли надаються вiдповiднi послуги, а 
незароблений прибуток (чи маржа за передбаченi договором послуги) вiдображатися не в 
звiтному прибутку, а на балансi страховика як частина зобов'язань. 
За рiшенням керiвництва Товариства поправки до МСФЗ до дати набуття чинностi не 
застосовуються. Очiкуеться, що данi змiни матимуть вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства 
i, вiдповiдно, будуть врахованi при розробцi облiково'i полiтики. 

5. Основнi положения облiковоi полiтики

Облiк фiнансових iнструментiв 
Товариство визнае такi категорi'i фiнансових iнструментiв: 

дебiторська заборгованiсть; 
грошов1 кошти; 
кредиторська заборгованiсть; 
власнi частки статутного капiталу. 

Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 
воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариство оцiнюе: 

фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi 
прибуткiв i збиткiв - за справедливою вартiстю; 
довгострокова дебiторська заборгованiсть - за амортизованою собiвартiстю (метод 
ефективно'i ставки вiдсотка); 
довгострокова кредиторська заборгованiсть - за амортизованою собiвартiстю (метод 
ефективно'i ставки вiдсотка); 
фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi 
прибуткiв i збиткiв - за справедливою вартiстю; 
iншi фiнансовi зобов'язання - за амортизованою собiвартiстю (метод ефективно'i ставки 
вiдсотка). 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань. Поточнi зобов'язання оцiнюються на дату фiнансово'i звiтностi за собiвартiстю. 

Компонентами грошових коштiв та 'ix еквiвалентiв е готiвка в касi та на рахунках у банках. 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i мае намiр або зробити взаемозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Облiк дебiторсько'i заборгованостi 
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право 
отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб' екта господарювання. 
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Дебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тод1 1 лише тодi, коли 
Товариство стае стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. 
Первiсна оцiнка дебiторсько'i заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка 
дорiвнюе вартостi погашения, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 
оцiнки. При первiсному визнаннi, Товариство оцiнюе торговельну дебiторську заборгованiсть 
за цiною операцi'i, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного 
компоненту фiнансування. 

Подальша оцiнка дебiторськоI заборгованостi, термiн дiI якоI згiдно договору бiльше 12 
мiсяцiв виконуеться амортизованою вартiстю з використанням методу ефективноI ставки 
процента. 
Товариство може застосувати практичний прийом, який не передбачае обов'язкового 
коригування обiцяноI суми компенсацiI з метою урахування iстотного компонента 
фiнансування, якщо Товариство очiкуе, на момент укладення договору, що перiод мiж часом, 
коли Товариство передае обiцяний товар або послугу клiентовi, та часом, коли клiент платить 
за такий товар або послугу, становитиме не бiльше одного року. 
Торrова та iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображаеться за вирахуванням резерву 
пiд очiкуванi кредитнi збитки. Товариство на постiйнiй основi оцiнюе резерв пiд збитки за 
торговою та iншою дебiторською заборгованiстю в сумi, що дорiвнюе очiкуваним кредитним 
збиткам за весь термiн. 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки створюсrься у випадках, коли iснуе об'ективне свiдчення 
того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних 
умов. Керiвництво оцiнюе вiрогiднiсть погашения дебiторськоI заборгованостi по основнiй 
дiяльностi та iншоI дебiторськоI заборгованостi шляхом iндивiдуальноI оцiнки окремих 
дебiторiв. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: термiн 
прострочення платежiв, минулий досвiд виникнення кризи неплатежiв i аналiз поточного 
фiнансового становища дебiтора, скоригованого на фактори, специфiчнi для дебiтора, загальнi 
економiчнi умови галузi, в якiй дебiтори здiйснюють свою дiяльнiсть, оцiнка поточного i 
прогнозованого розвитку умов галузi станом на звiтну дату. 
Товариство списуе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть за наявностi iнформацiI, яка 
вказуе на те, що контрагент мае iстотнi фiнансовi труднощi i ймовiрнiсть вiдшкодування 
вiдсутня, наприклад, в разi коли боржник перебувае в стадiI лiквiдацiI або банкрутства, або у 
випадку, коли суми заборгованостi простроченi бiльше, нiж на три раки, залежно вiд того, яка 
дата настане ранiше. Списана дебiторська заборгованiсть може продовжувати вважатися 
такою, що пiдлягае стягненню згiдно з процедурами вiдшкодування Товариства, з 
урахуванням юридичних консультацiй, коли це необхiдно. Будь-яке виконане вiдшкодування 
визнаеться у складi прибутку або збитку. 

У разi змiни дебiторськоI заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, таю змши 
визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

Метод оцiнки 

Класактиву Методики оцiнювання 
(ринковий, 

Вхiднi данi 
дохiдний, 

витратний) 
Первiсна та подальша оцiнка дебiторськоi' 
заборгованостi здiйснюеться за цiною 

Контрактнi умови, 
Торговельна операцii', тобто величиною компенсацii', 

ймовiрнiсть погашения, 
дебiторська на яку Товариство очiкуе мати право в Дохiдний 

очiкуванi вхiднi 
заборгованiсть обмiн на передачу клkнтовi товарiв або 

грошовi потоки 
послуг, за винятком сум, зiбраних вiд 
iменi третiх сторiн 

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоI ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за 
сумою первiсного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування е несуттевим. 
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Використання ставок дисконтування 
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх 
потокiв витрат в едине значения теперiшньо1 (поточно!) вартостi, яка е базою для визначення 
ринково1 вартостi заборгованостi. Ставка дисконту мае визначатися з урахуванням трьох 
факторiв: 

- вартостi грошей у часi;
- вартостi джерел, якi · залучаються для кредитування, яю вимагають рiзнi р1вю

компенсацi1; 
- фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому витрат.

Облiк основних засобiв 
Товариство визнае такi групи основних засобiв: 

земля; 
будiвлi; 
споруди; 
передавальнi пристро1; 
машини та обладнання; 
транспортнi засоби; 
. . 
шструменти, прилади, швентар; 
iншi основнi засоби. 

Товариство визнае матерiальнi активи основними засобами, якщо вони утримуються з метою 
використання Ух у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг або для 
адмiнiстративних цiлей, термiн корисного використання яких бiльше нiж одного року, 
вартiсть яких перевищуе 6 тис.грн. 

Товариство застосовуе модель переоцiнено1 вартостi для групп основних засобiв: 
• Будiвлi.

Пiсля визнання активом, об' екти основних засобiв вищезазначеноi' групи облiковуються за 
переоцiненою вартiстю, яка е справедливою вартiстю вiдповiдних об'ектiв на дату переоцiнки 
за мiнусом будь-якоi' подальшоi' накопиченоi' амортизацii' та подальших накопичених збиткiв 
вiд зменшення корисностi, якщо такi е. 
Переоцiнка будiвель здiйснюеться з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть 
суттевоi' рiзницi мiж 1хньою балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi 
справедливо1 вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду. Збiльшення балансово1 вартостi 
внаслiдок переоцiнки вiдображаеться в iншому сукупному доходi та призводить до 
збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу. 
Зменшення балансовоi' вартостi активу, яке компенсуе попередне збiльшення балансовоi' 
вартостi того самого активу, включаеться до iншого сукупного доходу та призводить до 
зменшення суми переоцiнки, ранiше визнано1 у складi капiталу. Резерв переоцiнки об'ектiв 
основних засобiв вище зазначеноi' групи визнаний у складi капiталу, вiдноситься 
безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки 
реалiзована, тобто коли актив реалiзуеться або списуеться, або коли Товариство припиняе 
використовувати актив. В останньому випадку сума реалiзовано1 переоцiнки - це рiзниця мiж 
сумою амортизацii', розраховано1 на основi переоцiненоi' балансово1 вартостi активу, та сумою 
амортизацi1, розраховано1 на основi первiсноУ вартостi активу. 
Товариство обирае метод переоцiнки, вiдповiдно до якого накопичена амортизацiя 
виключаеться з валовоУ балансовоУ вартостi активу, а чиста вартiсть перераховуеться до 

переоцiненоУ вартостi активу. 

Товариство застосовуе модель собiвартостi для наступних груп основних засобiв: 
• Споруди;
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• Передавальнi пристроi';
• Машини та обладнання;
• Транспортнi засоби;
• lнструменти, прилади, iнвентар;
• Iншi основнi засоби.

Модель собiвартостi передбачае, що пiсля визнання у якостi активу об' ект основних засобiв · 
облiковуеться за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв 
вiд зменшення корисностi, якщо такi е. 

При нарахуваннi амортизацii' основних засобiв Товариство використовуе метод 
прямолiнiйного списания, при якому вартiсть об'екта списуеться однаковими частками 
протягом усього перiоду його експлуатацi'i до досягнення лiквiдацiйно'i вартостi. 

Товариство приймае такi мiнiмально допустимi строки амортизацii' основних засобiв за 
такими групами: 

- будiвлi - 20 рокiв
споруди - 15 рокiв
передавальнi пристроУ - 1 О рокiв

- машини та обладнання - 5 рокiв
з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засоби друку iнформацii' - 2 роки 

- транспортнi засоби - 5 рокiв
- iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки
- iншi основнi засоби - 12 рокiв

Облiк нематерiальних активiв 
Товариство визнае такi групи нематерiальних активiв 

торговельнi марки; 
комп'ютерне програмне забезпечення; 
лiцензiУ; 
авторськi права, патенти та iншi права щодо промисловоi' власностi; 
ноу-хау; 
нематерiальнi активи в процесi розробки; 
iншi нематерiальнi активи. 

Товариство оцiнюе нематерiальнi активи пiсля i'x визнання за моделлю собiвартостi, яка 
передбачае вiдображення нематерiального активу у фiнансовiй звiтностi за його собiвартiстю 
за вирахуванням накопичено'i амортизацii' та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
При нарахуваннi амортизацi'i нематерiальних активiв Товариство використовуе прямолiнiйний 
метод, при якому вартiсть об'екта списуеться однаковими частками протягом усього перiоду 
його експлуатацii'. Вартiсть нематерiального активу, яка пiдлягае амортизацii' е його 
собiвартiсть за вирахуванням лiквiдацiйно'i вартостi. 

Облiк запасiв 
Товариство визнае такi групи запасiв: 

сировина i матерiали; 
паливо; 
тара; 
будiвельнi матерiали; 
запаснi частини; 
iншi матерiали; 
готова продукцiя; 
товари. 
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Товариство використовуе систему постiйного облiку запасiв. 

Товариство для оцiнки вибуття запасiв використовуе метод середньозваженоi' собiвартостi. 
Згiдно з формулою середньозваженоi' собiвартостi, собiвартiсть кожноi' одиницi визначаеться 
iз середньозваженоi' собiвартостi подiбних одиниць на початок перiоду та собiвартостi 
подiбних одиниць, що були придбанi або виробленi протягом перiоду. Середне значения може 
бути обчислене на перiодичнiй основi або з отриманням кожноi' додатковоi' партii' залежно вiд 
обставин. 

У фiнансовiй звiтностi запаси Товариство оцiнюе за меншою з таких двох величин: 
собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацii'. 
Списания балансовоi' вартостi запасiв до чистоi' вартостi i'x реалiзацii' Товариство вiдображае 
шляхом створення резерву (забезпечення) знецiнення запасiв. 

Облiк витрат на виробництво 
Калькулювання собiвартостi готовоi' продукцii' здшснюеться за попередiльним методом .. 
Загальновиробничi витрати розподiляються на кожний об' ект облiку вiдповiдно до бази 
розподiлу - обсягу випуску готовоi' продукцii' та обсягу наданих по слуг. 

Облiк зменшення корисностi активiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитись. Товариство зменшуе балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 
балансовоi' вартостi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив 
не облiковують за переоцiненою вартiстю. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для 
активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнились попереднi 
оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку 
вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з 
метою розподiлення переглянутоi' балансовоi' вартостi необоротного активу на систематичнiй 
основ� протягом строку корисного використання. 

Облiк забезпечень 
Забезпечення визнаються коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулоi' подii', iснуе ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо ), що погашения зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
Товариство створю€ резерв забезпечень на виплату вiдпусток працiвникам. Величину 
забезпечення на виплату вiдпусток визначаеться як добуток фактично нарахованоi' 
працiвникам заробiтноi' плати й норми резервування, обчисленоi' як вiдношення рiчноi' 
плановоi' суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi. 

Облiк доходiв та витрат 
Для вирiшення питания коли i в яких сумах визнавати дохiд вщ договорiв з клiентами, 
Товариство застосовуе послiдовну модель аналiзу договорiв: 

1. Iдентифiкацiя вiдповiдного договору з клiентом;
2. Визначення окремих зобов'язань з виконання договору;
3. Визначення цiни операцii';
4. Розподiл цiни операцii';
5. Визнання виручки.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перюд1, що й 

вiдповiднi доходи. 

10 



Облiк податкiв на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 
податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 
Т овариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату 
балансу. 
Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе 
собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та Ух податковою базою. 

Облiк виплат працiвникам 
Товариство визнае короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якоУ вже сплаченоУ суми. Товариство визнае очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують Ухнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
Для оцiнки короткострокових зобов'язань Товариство не застосовуе актуальних припущень та 
дисконтування. 

Облiк пенсiйних зобов'язань 
Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування на поточнi нарахування заробiтноУ 
плати. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що 
надають Ум право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата. 

Кредити банкiв та iншi позики 
Зобов'язання за кредитами банкiв та iншими позиками при первiсному визнаннi оцiнюються 
за справедливою вартiстю активiв (грошових коштiв), отриманих в обмiн на вiдповiдний 
фiнансовий iнструмент, за мiнусом витрат на операцiю. Пiсля первiсного визнання 
заборгованiсть за отриманим кредитом (позикою) оцiнюеться в залежностi вiд термiну 
погашения: короткостроковi зобов'язання (термiн погашения до 12 мiсяцiв) оцiнюються за 
справедливою вартiстю, довгостроковi зобов'язання (термiн погашения понад 12 мiсяцiв) - за 
амортизованою вартiстю. 
У разi отримання позики з невизначеним термiном погашения (позика на вимогу), Товариство 
вiдображае таку позику за номiнальною вартiстю отриманих коштiв. 
Товариство визнае рiзницю мiж номiнальною вартiстю отриманоУ довгостроковоУ 
безвiдсотковоУ позики за ставкою нижче ринковоУ та Гi номiнальною вартiстю наступним 
чином: 
• в складi додаткового капiталу, якщо позика отримана вiд пов'язаних осiб, що знаходяться
пiд контролем одного i того ж учасника;
• в складi iнших фiнансових доходiв в перiодi отримання позики, якщо позика отримана вiд
третiх сторiн та iнших пов'язаних сторiн.

Витрати за позиками 
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати 
на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 
Квалiфiкований актив - це актив, пiдготовка якого до реалiзацi'i або використання за 
призначенням обов'язково потребуе значного часу. Значним часом для створення 
квалiфiкацiйного активу Товариство приймае два роки. 

Операцi'i з iноземною валютою 
Операцi'i в iноземнiй валютi облiковуються в украУнських гривнях за офiцiйним курсом 
обмiну Нацiонального банку УкраУни на дату проведения операцiй. 
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Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню 
за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцii', 
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливоi' вартостi. Курсовi рiзницi, що 
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
перiодi, у якому вони виникають. 

Умовнi зобов'язання та активи 
Товариство не визнае умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання 
розкриваеться, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не е 
вiддаленою. Товариство не визнае умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив 
розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним. 

Форма звiту про рух грошових коштiв 
Товариство складае звiт про рух грошових коштiв з використанням прямого методу. 

Звiтнiсть за сегментами 
Товариство приймае первинним звiтним сегментом господарський сегмент, вторинним 
сегментом е географiчний сегмент який базуеться на розташування ринкiв i покупцiв. 

Розкриття iнформацii' про пов'язаних осiб 
Пов'язаними сторонами вважаються: 
• юридична особа, яка здiйснюе контроль над суб' ектом господарськоi' дiяльностi, або

контролюеться таким суб' ектом господарськоi' дiяльностi, або перебувае пiд спiльним
контролем з таким суб' ектом господарськоi' дiяльностi;

• фiзична особа або члени ciм'i' фiзичноi' особи, якi здiйснюють контроль над суб' ектом
господарськоi' дiяльностi. Членами ciм'i' фiзичноi' особи вважаються 'ii чоловiк або
дружина, прямi родичi (дiти чи батьки) як фiзичноi' особи, так i 'ii чоловiка або дружини, а
також чоловiк або дружина будь-якого прямого родича фiзичноi' особи або i"i чоловiка
(дружини);

• посадова особа суб' екта господарськоi' дiяльностi, уповноважена здiйснювати вiд iменi
суб'екта господарськоi' дiяльностi юридичнi дii', спрямованi на встановлення, змiну або
зупинення правових вiдносин, а також члени 'ii ciм'i'.

Перелiк пов'язаних сторiн визначаеться Товариством, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не 
лише юридичну форму (превалювання сутностi над формою). Вiдносини мiж пов'язаними 
сторонами - це, зокрема, вiдносини: материнського (холдингового) i його дочiрнiх 
пiдприемств; спiльноrо пiдприемства i контрольних учасникiв спiльноi' дiяльностi; 
пiдприемства-iнвестора i йоrо асоцiйованих пiдприемств; пiдприемства i фiзичних осiб, якi 
здiйснюють контроль або мають суттевий вплив на це пiдприемство, а також вiдносини цього 
пiдприемства з близькими членами родини кожноi' такоi' фiзичноi' особи; пiдприемства i його 
керiвника та iнших осiб, якi належать до провiдноrо управлiнськоrо персоналу пiдприемства, 
а також близьких членiв родини таких осiб. 
До операцiй пов'язаних сторiн, зокрема, належать: 

- придбання або продаж готовоi' продукцii' (товарiв, робiт, послуг);
- придбання або продаж iнших активiв;
- операцii' за агентськими угодами;
- оренднi операцii';
- операцii' за лiцензiйними угодами (передача об'ектiв промисловоi' власностi тощо);

- фiнансовi операцii';

- падания та отримання гарантiй та застав;
- операцii' з провiдним управлiнським персоналом та з його близькими членами родини.
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Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюеться, за методом 
балансово'i вартостi. 
За методом балансово'i вартостi оцiнка активiв або зобов'язань здiйснюеться за балансовою 
вартiстю, що визначаеться згiдно з вiдповiдним положениям (стандартом) бухгалтерського 
облiку. 

6. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi вартостi

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 

Товариство здшснюе виключно безперервнi оцiнки справедливо'i вартостi активiв та 
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 «Оцiнка справедливо'i 
вартостi» у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та Метод оцiнки 
зобов'язань, Методики оцiнювання (ринковий, Вихiднi данi 
оцiнених за дохiдний, 

справедливою витратний) 
вартiстю 

Грошовi кошти та Первiсна та подальша оцiнка грошових Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
i'x еквiваленти коштiв та i'x еквiвалентiв здiйснюеться за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе i'x 
номiнальнiй вартостi 

Депозити (крiм Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за Дохiдний Ставки за депозитами, 
депозитiв до його справедливою вартiстю, яка (дисконтуванн ефективнi ставки за 
запитання) зазвичай дорiвнюе його номiнальнiй я rрошових депозитними договорами 

вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у потокiв) 
нацiональнiй валютi здiйснюеться за 
справедливою вартiстю очiкуваних 
rрошових потокiв 

Дебiторська Первiсна та подальша оцiнка дебiторськоi' Дохiдний Контрактнi умови, 
заборгованiсть заборrованостi здiйснюеться за ймовiрнiсть погашения, 

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе очiкуванi вхiднi rрошовi 
вартостi погашения, тобто сумi потоки 
очiкуваних контрактних rрошових 
потокiв на дату оцiнки. 

Поточнi Первiсна та подальша оцiнка поточних Витратний Контрактнi умови, 
зобов'язання зобов'язань здiйснюеться за вартiстю ймовiрнiсть погашения, 

погашения очiкуванi вихiднi rрошовi 
потоки 

7. Узгодження складових власного капiталу на 01.01.19 р. i ix вплив на

показники фiнансовоi звiтностi на дату переходу на мiжнароднi стандарти 

фiнансовоi звiтностi. 

Узгодження власного капiталу Товариства у звiтностi за П(С)БО з власним капiталом 
Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ на 1 сiчня 2019 року та дати кiнця 
перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства за П(С)БО на 
31 грудня 2018 року представлено наступним чином: 
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тис.грн. 

Показники Виправлення Показники 
Актив Пояснения фiнансово'i помилок Коригу фiнансовоi 

звiтностi за вання звiтностi за 
ПСБО МСФЗ МСФЗ 

станом на 01.01.2019 станом на 
31.12.2018 01.01.2019 

1 2 3 4 5 6 

Необоротнi активи 
Нематерiальнi активи 24 224 -1 223 
(1000) 
лервiсна вартiсть 5 1271 -753 518 
(1001) 
накопичена 5 (1047) -753 (295) 
амортизацiя (0002) 24 +1
Незавершенi капiтальнi 7 32764 -29 32645 
iнвестицii' (] 005) 22 -90

Основнi засоби 22 515632 +90 515723 
(1010) 24 +! 
первiсна вартiсть 6 659750 -3187 656653 

(1011) 22 +90
зное (1012) 6 (144118) -3187 (140930) 

24 -1
Iншi фiнансовi 1 1 
iнвестицii' (1035) 

548621 о -29 548592 

У сього необоротнi 
активи (1095) 

Оборотнi активи 

Запаси ( 1100) 7 104545 +29 103505 
14 -1070
25 +1

Виробничi запаси 7 74041 +29 73001 
(1101) 14 -1070

25 +l
Незавершене 
виробництво (1102) 
Готова продукцiя 29209 29209 
(1103) 
Товари (1104) 1295 1295 
Дебiторсъка 9 115913 -3 115004 
заборrованiстъ за 12 -906
продукцiю, 
товари, роботи, 
послvrи (1125) 
Дебiторсъка 25 52577 -1 52576 
заборrованiстъ за 
розрахунками за 
виданими авансами 
(1130) 
Дебiторсъка 13 17983 -10 17972 
заборгованiсть за 15 -1
Розрахунками з 
бюджетом (1135) 
Iнша поточна 8 113 +110 23966 
дебiторсъка 23 +23743
заборгованiстъ (1155) 
Грошi та i'x еквiваленти 59428 59428 

(1165) 
Витрати майбутнiх 8 11 О -11 О
перiодiв (1170) 
lншi оборотнi активи 11 24008 -1
(1190) 23 -23743
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У сього оборотнi активи 
(1195) 

Баланс (1300) 

Пасив 

Власний капiтал 
Статутний капjтал 
(1400) 
Капiтал у дооцiнках 
(1405) 
Резервний капiтал 
(1415) 
Нерозподiлений 
прибуток 
(непокритий збиток) 
(1420) 

У сього власний 
капiтал (1495) 
Довгостроковi 
зобов'язання i 
забезпечення 
Вiдстроченi податковi 
зобов'язання (1500) 
Довгостроковi кредити 
банкiв (1510) 

Iншi довгостороковi 
зобов' язання (1515) 
Усього 
довгострокових 
зобов'язань i 
забезпечень (1595) 
Поточнi зобов'язання 
i забезпечення 
Короткостроковi 
КРедити банкiв ( 1600) 
Поточна кредиторська 
заборгованiсть за 
довгостроковими 
зобов'язаннями (1610) 
Поточна кредиторська 
заборгованiсть за: 
товари, роботи, 
послуги (1615) 

розрахунками з 
бюджетом (1620) 

розрахунками зi 
страхування ( 1625) 

26 
374677 

923298 
Показники 

Пояснения фiнансовоi' 

3 

1 

2 
4 
9 
10 
11 
12 
14 

3 
4 
17 
18 
19 
20 
21 
15 

21 

1 
16 
2 
13 

звiтностi за 
ПСБО 

станом на 
31.12.2018 

1000 

45950 

-89480

-42530

674000 

674000 

105404 

27041 

882 

1000 

15 

-----
-

-264 
-279 -1947 372451 

-279 -1976 921043 
Виправлення Показники 

помилок Коригу фiнансовоi" 
вання звiтностi за 
МСФЗ МСФЗ 

01.01.2019 станом на 
01.01.2019 

1000 

-8271 37679 

-79913
+5251

-13
+6306

-3
+3
-1

-906
-1070

+5237 -3941 -41234

+8271 1965 
-6306

-287293 о 

-11336
-20239

-189278
-165853

-1

-1 -672034 1965 

105404 

+165853 165853 

-5251 15947 
-5843

+13 885 

-10
1000 



розрахунками з 3979 3979 
оплати працi (1630) 
Поточна кредиторська 10 146820 -3 146817 
заборгованiсть за 
одержаними авансами 
(1635) 

Поточнi 1230 1230 
забезпечения (1660) 
Iншi поточнi 16 5472 +5843 519197 
зобов'язання (1690) 17 +287293

18 + 11336
19 +20239
20 +189278
26 -264

Усього поточних 291828 -5515 673999 960312 
зобов'язань (1695) 

Баланс (1900) 923298 -279 -1976 921043 

Пояснения на дату переходу на МСФЗ 

Пояснения Вид узгодження Сума, тис. грн. 
1 Виправлення помилки - писания заборгованостi за вiдсотками по позицi, 5251 

яка не визнана заборrованiстю 
2 Виправления помилки - нарахvвання штрафних санкцiй по актv перевiрки 13 
3 Нарахування вiдстрочених податкових зобов'язань по ранiше проведенiй 8271 

переоцiнцi основних засобах за рахунок капiталv в дооцiнках 
4 Списания вiдстрочених податкових зобов'язань минулих звiтних перiодiв 6306 
5 Списана первiсна вартiсть та зное невизнаних нематерiальних активiв 753 
6 Списана первiсна вартiсть та зное невизнаних малоцiнних необоротних 3187 

матерiальних активiв 
7 Переквалiфiкованi iнвестицi'i в МНМА на запаси 29 
8 Переквалiфiкованi витрати майбутнiх перiодiв 110 
9 Списана безнадiйна заборгованiсть покупцiв 3 
10 Списана безнадiйна кредиторська заборгованiсть за авансами, отриманими 3 

вiд покупцiв 
11 Списанi ранiше визнанi податковi зобов'язания по безнадiйнiй 1 

кредиторськiй заборrованостi 
12 Нараховано резерв пiд кредитнi збитки за безнадiйною дебiторською 906 

заборrованiстю покупцiв 
13 Виправления помилки вiдображення звеонvтого сальдо рахvнкv 10 
14 Нараховано резерв знецiнення запасiв 1070 
15 Виправления помилок округления 1 
16 Переквалiфiкована коедиторська заборrованiсть за вiдсотками по позицi 5843 
17 Переквалiфiкована довrострокова кредиторська заборгованiсть за позикою 287293 

у короткострокову 
18 Переквалiфiкована довгострокова кредиторська заборгованiсть за позикою 11336 

у короткострокову 
19 Переквалiфiкована довгострокова кредиторська заборгованiсть за позикою 20239 

у короткострокову 
20 Переквалiфiкована довгострокова кредиторська заборгованiсть за позикою 189278 

у короткострокову 
21 Переквалiфiкована довгострокова кредиторська заборгованiсть за позикою 165853 

у короткострокову заборrованiсть за довrостроковими зобов'язаннями 
22 ПереквалiФiкованi капiтальнi iнвестицi'i в основнi засоби 90 

23 Переквалiфiкованi iншi оборотнi активи у iншу поточну дебiторську 23743 
заборгованiсть 

24 Переквалiфiкацiя зносу НА та 03 1 
25 Виправлення помилок округления 1 
26 Виправления помилки вiдображення звернутоrо сальдо рахунку 264 
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8. Onepaцii зi зв'язаними сторонами

У данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторона або сторони, одна з яких мае 
можливiсть контролювати або здiйснювати суттевий вплив на операцiйнi i фiнансовi рiшення 
iншоУ сторони, або сторони, що знаходяться пiд спiльним контролем, а також керiвництво 
Товариства, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття iнформацiУ про зв'язанi сторони». При 
вирiшеннi питания про те, чи е сторон и зв' язаними, приймаеться до уваги змiст взаемин 
сторiн, а не тiльки Ух юридична форма. 

Компенсацii' провiдному управлiнському персоналу: 
Директор та iншi керiвники вищоi' ланки в кiлькостi 4 осiб вважаються провiдним 
управлiнським персоналом. За рiк, який закiнчився 31 грудня 2020 р., витрати на винагороду 
провiдному управлiнському персоналу становили 1636 тис.грн. (за 2019 рiк 1622 тис грн.) 
Такi витрати складаються iз заробiтноi' плати та вiдповiдних нарахувань. 

Перелiк пов'язаних сторiн Товариства на 31.12.2020 року: 
ТОВ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИ€МСТВО «АГРОПРОМТЕХНIКА» (34584276), 
Товариство пiд спiльним контролем у материнськоi' компанii' 
СЕЛЕКТ CEPBICEC ЛТД (SELECT SERVICES LTD) Сейшельськi острови, материнська 
компанiя 
Барилюк Василь Iванович, кiнцевий бенефiцiарний власник 

У 2020 роцi взаемовiдносини з пов'язаними сторонами складалися наступним чином (тис. 

) грн.: 
Пов'язана Сальдо 01.01.2020 Оборот по Оборот по Сальдо 31.12.2020 Примiтки 
сторона Дебет Кредит дебету кредиту Дебет Кредит 
Товариство 335492 537648 461244 259088 За 
пiд спiлъним договорами 
контролем у позики 
материнськоi' (рахунок 
компанii' 685) 

Товариство 25912 25912 141110 141110 За 
пiд спiльним договором 
контролем у вiдступлення 
материнськоi' права 
компанii' вимоги 

(рахунок 
685) 

Товариство 26362 137234 384370 273498 Операцii' з 
пiд спiльним придбання 
контролем у товарiв, 
материнськоi' надання 
компанii' послуг 

(рахунок 
631) 

Товариство 66282 274554 277230 36606 Операцii' з 

пiд спiльним продажу 
контролем у товарiв, 
материнськоi' робiт, послуг 
компанii' (рахунок 

361) 

Товариство 169266 91121 205541 283686 Отримання 
пiд спiльним передо плати 
контролем у за товари, 
материнсько'i роботи, 
компанi'i послуги 

(рахунок 
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681) 
Материнська 233039 218422 64230 78847 За 
компанiя договорами 

поворотно'i 
фiнансовоi' 
допомоrи 
(рахунок 
685) 

Бенефiцiарний 31575 550 25 31050 За 
власник договорами 

поворотноi' 
фiнансовоУ 
допомоrи 
(рахунок 
685) 

9. Розкриття iнформацii, вiдображеноi в Балансi (Звiт про фiнансовий стан)

на 31.12.2020

9.1. Нематерiальнi активи, в тис. грн.: 

Первiснва на 01.01.20 563 
Надiйшло 

Вибуття 80 

Залишок на 31.12.20 483 

Накопичена амортизацiя на 01.01.20 403 

Нараховано 84 

Вибуло 80 

Залишок 31.12.20 407 

9.2. Основнi засоби, в тис. грн.: 

Земля Будiвлi, Машини та Транспорт Iнструменти, Iншi Всього 

сооруди, обладнання прилади, основнi 
передавальнi iнвентар засоби 

ПDИСТDОI 

Первiсна 933 385427 246122 136323 2890 74 771769 

01.01.20 

Надходження 126618 48906 18146 136 193806 

Переоцiнка 

Вибуття 1636 9072 3598 37 14343 

Iншi змiни 7 -1967 -414 -2374

Залишок на 940 510409 283989 150457 2989 74 948858 

31.12.20 

Зное на 16499 83972 48923 1120 24 150538 

01.01.20 

Нараховано 20240 40032 23874 479 7 84632 

Вибуття 633 3202 1317 25 5177 

Переоцiнка 

Iншi змiни -776 -34 -810

Залишок на 

31.12.20 36106 120026 71446 1574 31 229183 

На 31.12.2019 року основнi засоби, а саме будiвлi, в основному переоцiнею 1з залученням 
незалежного оцiнювача Хмельницька обласна товарна бiржа. Звiт про оцiнку майна - будiвлi 
та споруди ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН», що знаходяться за адресою: Хмельницька область, 
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станцiя Скiбнево, вулиця Вокзальна, 5. Сума переоцiнки основних засобiв склала 57465 
тис.грн. 
Частина основних засобiв мае вузькоспецiалiзований характер i рiдко продаеться на 
вiдповiдному ринку в УкраУнi. У зв'язку з цим справедлива вартiсть цих основних засобiв 
визначалась на пiдставi амортизованоУ вартостi. 

Заставна вартiсть основних засобiв, якi переданi в заставу, як забезпечення при отриманнi 
кредитiв вiд банкiвських установ становить 386389 тис.грн. (без ПДВ). 

Товариство не мае необоротних активiв, призначених для продажу. Товариством не виявлено 
фактiв зменшення корисностi необоротних активiв. Товариство визначило лiквiдацiйну 
вартiсть та термiни корисного використання основних засобiв на 31.12.2020 року як такi, що 
вiдповiдають Ух технiчному стану, моральному та фiзичному зносу. 

9.3. Запаси, в тис. грн.: 

01.01.2020 31.12.2020 

Сировина i матерiали 1243 1061 

Паливо 5623 4701 

Тара 5462 8214 

Будiвельнi матерiали 18 1 

Запаснi частини 6336 10184 

Матерiали 82827 64994 

сiльськогосподарського 
призначення 
Iншi матерiали 461 786 

Готова продукцiя 20554 35813 

Товари 4048 117 

Резерв знецiнення запасiв -1070 -1070

Всього 125502 124801 

Резерв знецiнення запасiв на 01.01.2020 та на 31.12.2020 року складае 1070 тис.грн. 

До сировини та матерiалiв, призначених для виробництва готовоУ продукцiУ вiдносяться 
пшениця, гречка, овес. 

9.4. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, в тис. грн.: 

01.01.2020 31.12.2020 

Торговельна дебiторська 152308 133852 

заборгованiсть 
Резерв вiд зменшення корисностi ( 906) ( 721) 

торгiвельноУ дебiторськоУ 
заборгованостi 
Дебiторська заборгованiсть за 21339 54528 

виданими авансами 
Дебiторська заборгованiсть за 14158 15088 

розрахунками з бюджетом 
Iнша поточна дебiторська 29200 53674 

заборгованiсть 
Чиста вартiсть дебiторськоi 216099 256421 

заборгованостi 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки визнаний за сумювною дебiторською заборгованiстю 
покупцiв на 31.12.2020 року: 
Бест Продукт ТОВ у розмiрi 389 тис.грн. 
Гуд Фудз УкраУна ТОВ у розмiрi 332 тис.грн. 
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Найбiльш значними покупцями готово'i продукцi'i, товарiв, робiт, послуг ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК
МЛИН» е ФГ «BIPA ПЛЮС» (обсяг реалiзацi'i 7650 тис.грн., дебiторська заборгованiсть на 
31.12.2020 р.16602 тис.грн.), ТОВ «ФIРМА ГРОНА» (обсяг реалiзацi'i 73304 тис.грн., 
дебiторська заборгованiсть на 31.12.2020 р.13018 тис.грн.), ТДВ «Iвано-франкiвський 
хлiбокомбiнат» (обсяг реалiзацi'i 13730 тис.грн., дебiторська заборгованiсть на 31.12.2020 р. 
7610 тис.грн.), ТОВ «СГП «АГРОПРОМТЕХНIКА» (обсяг реалiзацi'i 247554 тис.грн., 
дебiторська заборгованiсть на 31.12.2020 р. 36606 тис.грн., ТОВ «Хмельницькхлiб» (обсяг 
реалiзацi'i 58460 тис.грн., дебiторська заборгованiсть на 31.12.2020 р. 4445 тис.грн.). 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включае в себе суми податкового кредиту, якi у 
майбутньому будуть зменшувати податковi зобов'язання з податку на додану вартiсть (4853 
тис. грн.), суми податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, сплаченi з отриманих 
авансiв вiд покупцiв (48153 тис. грн.), розрахунки з iншими дебiторами (668 тис. грн.). 

9.5. Грошовi кошти, в тис. грн.: 

01.01.2020 31.12.2020 

Готiвка в касi у rрн. 14 22 
Рахунки в банках у грн. 2607 11329 
Рахунок соцстрах, грн 29 1 
Рахvнки в банках у дол. 261 4043 
Рахунки в банках у евро. 
Всього 2911 15395 

Bci грошовi кошти не знецiненi. Заборони на використання коштiв немае. 

9.6. Власний капiтал 

Статутний капiтал Товариства становить 1000,0 тис. грн. Статутний капiтал повнiстю 
сплачений. 

Станом на 01.01.2020 р. та31.12.2020 року учасниками Товариства були: 

Учасники Товариства: 01.01.2020 31.12.2020 

% % 

СЕЛЕКТ CEPBICEC ЛТД (SELECT SERVICES LTD) 100,0 100,0 

грн. грн. 

СЕЛЕКТ CEPBICEC ЛТД (SELECT SERVICES L TD) 1000000,00 1000000,00 

В 2020 роцi рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв не приймалися. 

Капiтал у дооцiнках на 31.12.2020 р. складають персонiфiкованi суми проведених переоцiнок 
основних засобiв в розмiрi 83929 тис. грн. 

Непокритий збиток на 01.01.2020 р. становить 66992 тис. грн., на 31.12.2020 р. складае 65573 
тис. грн. 

Власний капiтал за 2020 рiк зрiс на 1419 тис. грн., в тому числi на 146 тис. грн. за рахунок 
отриманого прибутку, на 1273 тис. грн. за рахунок вибуття переоцiнених основних засобiв. 

Розмiр власного капiталу на 31.12.2020 року складае 18356 тис. грн. 
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9.7.Чистi активи Товариства 

Вартiсть чистих активiв Товариства розрахована вiдповiдно до Методичних рекомендацiй 
ДержавноУ комiсiУ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485. Станом на 
31 грудня 2020 року вартiсть чистих активiв Товариства становить 18356 тис. грн., що 
вiдповiдае вимогам чинного законодавства У краУни, зокрема статтi 144 Цивiльного кодексу 
УкраУни вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. 

9.8. Обмiннi курси на дату балансу 

01.01.2020 31.12.2020 

rривня/рос.nvб 0,31816 0,3782 

rривня/долар США 23,6862 28,2746 

rривня/евро 26,422 34,7396 

9.9. Вщстроченi податки, в тис. грн.: 

Товариство знаходиться на загальнiй системi оподаткування та е платником податку на 
прибуток згiдно до Податкового кодексу УкраУни. Ставка податку на прибуток в 2020 роцi 
становила 18% вiд об'екта оподаткування. 

Розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань з податку на прибуток на 31.12.2020 р. 
тис. грн.: 

Статгя Балансова Податкова Тимчасова Вiдстрочений податОJ(: 

вартiсть база рiзниця Актив Зобов'язання 

Основнi засоби 718735 651033 67702 12186 

Разом х х х 12186 

Вiдстроченi податковi активи на 31.12.2020 року не визнавались так як вiдсутня база 
оподаткування податком на прибуток та вiдсутня ймовiрнiсть наявностi майбутнього 
оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористанi податковi 
збитки. 

9.10. Фiнансовi iнвестицii 

Товариство володiе часткою у статутному капiталi ТОВ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПIДПРИ€МСТВО «АГРОПРОМТЕХНIКА» у розмiрi 1 тис.грн., що складае 1% розмiру 
статутного капiталу ТОВ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИ€МСТВО 
«АГРОПРОМТЕХНIКА». 

9.11. Короткостроковi кредити банкiв, в тис. грн.: 

Кредитор 01.01.2020 31.12.2020 Термiн погашения 

Аваль Райффайзен Банк АТ 46780 о -

ОТПБанкПАТ 146326 о -

Всього 193106 о -

Сума нарахованих вiдсоткiв за користування короткостроковими кредитами у 2020 роцi склала 
3292 тис. грн. 
Товариством дотриманi обмежувальнi та iншi умови за короткостроковими кредитними 
договорами. 
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9.12. Короткостроковi забезпечення, в тис. грн.: 

01.01.2020 31.12.2020 

Резерв вiдпусток 571 311 

Всього 571 311 

Товариством оцiнено резерв вiдпусток на предмет поточностi та визнано, що забезпечення е 
короткостроковими. 

9.13. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть, в тис. грн.: 

01.01.2020 31.12.2020 

Торговельна кредиторська 35761 281248 

заборrованiсть 

Поточна кредиторська 843 1034 

заборгованiсть за розрахунками з 
бюджетом 

Поточна кредиторська 905 1130 

заборгованiсть за розрахунками зi 
страхування 

Поточна кредиторська 3665 4356 

заборrованiсть з оплати працi 

Поточна кредиторська 171403 289596 

заборгованiсть за одержаними 

авансами 

Iншi поточнi зобов'язання 629203 515599 

Всього 841760 1092963 

Найбiльш значними постачальниками товарiв, робiт послуг у 2020 роцi були: 
ТОВ «Будтрейд 14» (обсяг придбання 40012тис.грн), ТОВ «Енергозахiд» (обсяг придбання 
25877 тис.грн.),ТОВ «СГПАгропромтехнiка» (обсяг придбання 384370 тис.грн.), СТОВ 
«Украi'на» (обсяг придбання 57284 тис.грн). 

До складу iнших поточних зобов' язань на 31.12.2019 року вкточено: 
- кредиторська заборгованiсть за отриманими позиками - 290137
- кредиторська заборгованiсть за договором переведения боргу - 219957 тис.грн.
- кредиторська заборгованiсть за пiдзвiтними сумами - 7 тис.грн.
- сума податкового кредиту, отриманого вiд постачальникiв за авансами сплаченими, товари,
роботи, послуги за якими ще не отримано - 5456 тис.грн.
- iнша поточна кредиторська заборгованiсть - 42 тис.грн.

9.14. Умовнi зобов'язання 

Оподаткування 
Внаслiдок наявностi в украi'нському законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один 
варiант тлумачення, е можливiсть того, що податковi органи можуть пiддати сумнiву певне 
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi' дiяльностi Товариства, ймовiрно, 
що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така 
невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви вiд 
знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку управлiнського персоналу, 
Товариство сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi 

збитки. Податковi звiти можуть переглядатись вiдповiдними податковими органами протягом 
трьох рокш. 
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Економiчне середовище 

Внаслiдок ситуацiУ, яка склалась в УкраУнi на дату складання даноУ звiтностi, мають мiсце 
фактори економiчноi' нестабiльностi. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне 
середовище в УкраУнi, можуть швидко змiнюватись, стан економiчноУ нестабiльностi може 
тривати i надалi, i як наслiдок, iснуе ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути 
реалiзованi за Ухньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi' дiяльностi, що вплине на 
результати його дiяльностi. 
Управлiнський персонал провiв найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та 
класифiкацii' визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. 

9.15. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Фiнансовi iнструменти Т овариства включають кредиторську заборгованiсть, основною цiлmо 
яко'i е залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство мае iншi 
фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти. 

Основнi ризики включають: ризик лiквiдностi, кредитний ризик, ринковий ризик, валютний 
ризик. 

Полiтика управлiння ризиками вкmочае наступне: 

Ризик лiквiд1-1остi 
Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi' лiквiдностi. 
Товариство аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi' 
дiяльностi. Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi 
зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки 
грошових коштiв або iншого фiнансового активу. 
Кредитний ризик 

Товариство укладае угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. 
Операцi'i з новими клiентами здiйснюються на основi попередньоi' оплати. Дебiторська 
заборгованiсть пiдлягае постiйному монiторингу. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства е оцiнка кредитоспроможностi 
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна 
iнформацiя щодо i'x спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик 

охоплюе три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. 

Валтотний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься 

внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. 

Управлiння капiталом 
Товариство здiйснюе заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi 
капiталу, за рахунок оптимiзацii' структур и заборгованостi та власного капiталу, таким чином, 
щоб забезпечити безперервнiсть своеi' дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства 
здiйснюе огляд структури капiталу на постiйнiй основi. При цьому управлiнський персонал 
аналiзуе вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих 
висновкiв Товариство здiйснюе регулювання капiталу шляхом залучення додаткового 
капiталу або фiнансування. 
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Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, в тис. грн.: 

Ба лансова вартiсть Справедлива вартiсть 
01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 

Торrовельна 151402 133131 151402 133131 

дебiторська 
заборrованiсть 
Грошовi кошти та i"x 2911 15395 2911 15395 

еквiваленти 
Торrовельна 35761 281248 35761 281248 

кредиторська 
заборrованiсть 
Короткостроковi 193106 о 193106 о 

кредити банкiв 

Керiвництво Товариства вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi' 
вартостi е достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоi' звiтностi залишилась будь-яка 
суттева iнформацiя щодо застосування справедливоi' вартостi, яка може бути корисною для 
користувачiв фiнансовоi' звiтностi. 

10. Розкриття iнформацii, вiдображеноi у звiтi про фiнансовi результати

(звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк

10.1. Чистой дохiд вiд реалiзацii: продукцii: (товарiв, робiт, послуг), в тис. грн.: 

Виддоходv 2019 рiк 2020 рiк 
Дохiд вiд реалiзацii' rотовоi" продУкцii" 655274 721388 

Дохiд вiд реалiзацii' товарiв 29558 125605 

Дохiд вiд реалiзацii" послуr 179933 146846 

Всьоrо 864765 993839 

10.2. lншi операцiйнi доходи, в тис. грн.: 

Вид доходу 2019 рiк 2020 рiк 

Операцiйна аренда активiв 184 703 

Операцiйна курсова рiзниця 63538 21685 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 12811 12699 

Вiдсотки, нарахованi на залишки 758 931 

коштiв на поточних рахунках 

Доходи вiд продажу iноземноi" валюти 696 801 

Доходи вiд списания кредиторськоi' 85 55077 

заборrованостi 

Вiдшкодування ранiше списаних 53 1563 

активiв 

Вiдшкодування послуr 1622 322 

Iншi операцiйнi доходи 107 723 

Всьоrо 79854 94504 

10.3. Iншi фiнансовi доходи, в тис. грн.: 
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Вид доходу 2019 рiк 2020 рiк 
Нарахованi вiдсотки за депозитом 32 о 

Всьоrо 32 о 

10.4. Iншi доходи, в тис. грн.: 

Вид доходу 2019 рiк 2020 рiк 

Страхове вiдшкодування вiд страховоi' 12 17 

компанii' 

Оприбуткування основних засобiв в 188 о 

результатi iнвентаризацii' 

Всьоrо 200 17 

10.5. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товарiв, робiт, послуг) 

Собiвартiсть 2019 рiк 2020 рiк 
Собiвартiсть реалiзованоi' rотовоi' 621891 664058 

продукцii' 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 28445 104867 

Собiвартiсть реалiзованих послуr 170050 150420 

Всьоrо 820386 919345 

10.6. Адмiнiстративнi витрати, в тис. грн.: 

Вид витрат 2019 рiк 2020 рiк 

Амортизацiя основних засобiв 1498 1579 

Витрати палива 432 220 

Витрати запасних частин 145 162 

Витрати iнших матерiалiв 344 485 

адмiнiстративноrо призначення 

Заробiтна плата адмiнiстративноrо 7181 6882 

персоналу 

Вiдрахування €СВ 1295 1230 

Послуrи банку 1064 1047 

Витрати на сплату податкiв 158 181 

Витрати на страхування 254 413 

Витрати на вiдрядження 167 9 

адмiнiстративноrо персоналу 

Транспортнi витрати 462 500 

Послуrи охорони 144 105 

Витрати на eнeproнocii' 531 441 

Аудиторськi, консультацiйнi послуrи 413 634 

Обслуrовування та ремонт автомобiлiв, 612 745 

обладнання 

25 



Оренда примiщення, автомобiлiв, 22 о 

обладнання 

Послуги зв'язку 259 251 

Iншi витрати 158 293 

Всього 15139 15177 

10.7. Витрати на збут, в тис. rрн.: 

Вид витрат 2019 рiк 2020 рiк 

Амортизацiя основних засобiв, НА 3707 4822 

Витрати палива 6744 4625 

Витрати тари 1168 1044 

Витрати iнших матерiалiв 1920 1501 

Транспортнi витрати 26678 22986 

Витрати на ремонт основних засобiв 1314 1694 

Зарплата працiвникiв, зайнятих збутом 10423 10584 

ГОТОВО\ продукцi'i 

Вiдрахування €СВ 1992 2296 

Витрати на лабораторнi дослiдження 212 48 

Витрати на вiдрядження nрацiвникiв 151 606 

збуту 

Витрати на енергоносi'i 207 227 

Витрати на технiку безnеки 106 51 

Витрати на митне оформления товарiв 301 225 

Витрати на рекламу, дослiдження 82 243 

ринку 

Сертифiкацiя nродукцii' 37 5 

Iншi витрати 651 1497 

Всього 55693 52454 

10.8. Iншi операцiйнi витрати, в тис. rрн.: 

Вид витрат 2019 рiк 2020 рiк 
Амортизацiя 29 47 

ВитРати курсових рiзниць 7073 73018 

Собiвартiсть реалiзованих оборотних 12466 13892 

активiв 

Витрати вiд реалiзацi'i вал:юти 1653 684 

Витрати на оплату штрафiв 385 73 

Вiдрахування €СВ 234 234 

Iншi матерiальнi витрати 1509 1119 

Витрати на списания невiдшкодованого 629 о 

nодаткового кредиту 
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Вiдшкодування послуr 1548 307 

Iншi витрати 290 733 

Всъоrо 25816 90107 

10.9. Елементи операцiйних витрат, в тис. грн.: 

Назва статri 2019 рiк 2020 рiк 

Матерiальнi витрати 644574 666267 

Витрати на оплату працi 63557 64908 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 12598 13877 

Амортизацiя 71634 84716 

Iншi oпepaцiЙlli витрати 66343 70035 

Всъоrо 858703 899803 

10.10. Фiнансовi витрати 
Фiнансовi витрати за 2020 рiк склали 6677 тис. грн. , фiнансовi витрати включали нарахованi вiдсотки 
за користування кредитами у сумi 3292 тис.грн. та вiдсотки за користування позикою нерезидента у 
сумi 3385 тис.грн.. (У 2019 роцi фiнансовi витрати включали нарахованi вiдсотки за користування 
кредитами у сумi 6225 тис.грн. та вiдсотки за користування позикою нерезидента у сумi 8424 тис.грн.) 

10.11. Витрати з податку на прибуток, в тис. грн.: 

Компоненти витрат з податку на 2019 рiк 2020 рiк 

прибуток 

Витрати з поточного податку на о о 

прибуток 

Витрати вiд визнания вiдстрочених о о 

податкових активiв 

Витрати вiд визнання вiдстрочених 12 276 

податкових зобов'язань 

Всъоrо 12 276 

11. Звiтнiсть за сегментами

На думку управлiнського персоналу, Товариство здiйснюе один вид основноУ дiяльностi i всi 
його види дiяльностi складають один операцiйний сегмент. Придбання товарiв, робiт, послуг, 
реалiзацiя готовоУ продукцiУ, товарiв, надання послуг здiйснюються в рiзних географiчних 
сегментах- Хмельницька та iншi областi УкраУнi, ринки споживання за кордоном. 

12. Звiтнiсть про рух грошових коштiв

Звiт про рух грошових коштiв за 2020 рiк складався з використанням прямого методу. 
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13. Судовi справи

Станом на 31.12.2020 р. та на дату подання дано"i фiнансово"i звiтностi Товариство не 
отримувало претензiй вiд стороннiх органiзацiй, проти Товариства не були поданi судовi 
позови, Товариство не було притягнуто до судових справ. 

14. ПодiУ пiсля дати балансу

Будь-яких суттевих подiй, якi надавали 6 iнформацiю та потребувати додаткового розкриття у 
фiнансовiй звiтностi пiсля звiтно"i дати не вiдбувалось 
У випадку суттевих змiн у дiяльностi Товариства, або настання iнших подiй, якi суттево 
вплинуть на дiяльнiсть Товариства, управлiнський персонал буде приймати рiшення про 
необхiднiсть коригування показникiв цi€"i фiнансово"i звiтностi. 

Подiя Наявнiсть 

Прийнятrя рiшення щодо реорганiзацi'i Товариства 
Оголошення плану про припинення дiяльностi 
Оголошення про значнv рестоvктуризацiю або про початок i"i запровадження 
Iстотнi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу, iншi 
вибvтгя активiв або експропрiацiя значних активiв урядом 
Знищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок пожежi, aвapi'i, стихiйного лиха або 
iншо'i надзвичайно'i подi"i 
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або в курсах обмiну 
iноземних валют 
Прийнятrя законодавчих актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства (ставка 
НБУ), змiна курсiв валют 
Прийнятrя значних зобов' язань або непередбачених зобов' язань, наприклад, 
унаслiдок надання значних гарантiй 
Початок крупного судового процесу, що виник виключно в наслiдок подiй, якi 
вiдбулися пiсля дати балансу 
Прийнятrя законодавчих актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства (ставка 
НБУ), змiна курсiв валют 
Прийнятrя значних зобов' язань або непередбачених зобов' язань, наприклад, 
унаслiдок надання значних гарантiй 
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi 
вiдбулися пiсля дати балансу 
Дивiденди за звiтний перiод оголошенi Товариством пiсля дати балансу 
Укладення контрактiв щодо значних капiтальних i Фiнансових iнвестицiй 
Оголошення банкротом дебiтора Товариства, заборгованiсть якого ранiше була 
визнана сумнiвною 
Переоцiнка активiв пiсля звiтно'i дати, яка свiдчить про стiйке зниження 'iхньо'i 
вартостi, визначено'i на дату балансу 
Продаж запасiв, який свiдчить про необrрунтованiсть оцiнки чисто'i вартостi 'ix 
реалiзацi"i на дату балансу 
Виявлення помилок або порушень 
даних Фiнансово'i звiтностi 

Директор 

Головний бухгалтер 

законодавства, що призвели до перекручення 

Стрельбiцький В. Т. 

Коломiсць Г.В. 
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1.Опис дiяльностi ТОВ «Хмельницьк-Млин» .

ТОВ «Хмельницьк-Млин» - пiдприемство, розташоване за адресою 
Хмельницька область, Хмельницький район, с.Розсоша. 

Дата первинноУ державно У реестрацiУ пiдприемства - 31.10.2017р. 

Код €ДРОПОУ - 35479380 . 

ТОВ «Хмельницьк-Млин» - це сучасний виробничий комплекс , який 
займае ключовi позицiУ по виробництву, переробцi, зберiганнi i торгiвлi зерном 
в захiдному регiонi Укра"iни. 

ТОВ «Хмельницьк-Млин» мае власний елеватор з обсягом зберiгання 151 
тис.тонн та 2 сучаснi млина по переробцi зерна пшеницi в борошно загальною 
потужнiстю переробки 350 тн на добу. У 2017 роцi було введено в 
експлуатацiю унiверсальний круп'яний завод з переробки гречки на крупу та 
борошно. Також, пiдприемство мае власний насiнневий елеватор та сучасний 
автопарк. Географiчне розташування елеватора дозволяе здiйснювати 
вiдвантаження зерна на з/д транспорт через залiзничну станцiю «Скибнево» 
Пiвденно-ЗахiдноУ залiзницi. 

Основнi види дiяльностi 

1. Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яноУ промисловостi,
2. Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi,
3. Оптова торгiвля зерном,
4. Неспецiалiзована оптова торгiвля,
5. Складське господарство.

Пiдприемство у 2017 роцi зайняло 7 позицiю в рейтингу «ТОП-10 
виробникiв борошна 2017» в Укра"iнi, частка ринку ТОВ «Хмельницьк -
Млин» складала 3,3 %. 

3 2017 року пiдприемство активно постачае свою продукцiю на експорт. 
За пiдсумками 2018 року пiдприемство зайняло 5 мiсце в рейтингу «ТОП
експортери пшеничного борошна», частка ТОВ «Хмельницьк -Млин» - 5,2 % 
вiд загального обсягу експорту борошна Укра"iни. 

3 кiнця 2019 року асортимент продукцiУ ТОВ «Хмельницьк-Млин» 



ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН 

розширився - з'явилися новi види продукцiI «Овсянi пластiвцi», та «Крупа 

вiвсяна плющена», пов'язано це з введениям на пiдприемствi новоI лiнiI по 

переробцi зерна вiвса загальною потужнiстю 30 тн за добу. 

2. Результати дiяльностi у 2020 роцi

Чистий дохiд вiд реалiзацiI товарiв, робiт, послуг 
тис. грн. 993839 
Собiвартiсть реалiзованоI продукцiI (товарiв, робiт, 
послуг) 918981 
Валовий прибуток 74858 
Чистий фiнансовий результат 146 
Елементи операцiйних витрат: 
Матерiальнi витрати 666267 
Витрати на оплату працi 64908 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 13877 
Амортизацiя 84716 
Iншi операцiйнi витрати 66343 
Середня кiлькiсть працiвникiв 288 

На економiчнi та фiнансовi показники дiяльностi шдприемства iстотний 

вплив мають клiматичнi умови, тенденцiI свiтових ринкiв , економ1чна 

ситуащя та податкова поштика в У краiнi, коливання курсу валют та 

lНШl. 

Основними факторами дiяльностi ТОВ «Хмельницьк-Млин» е: 

1. Збiльшення обсягiв переробки i реалiзацiI крупи гречано1;

2. Розширення асортименту ;

3. Збiльшення обсягiв реалiзацi1 борошномельно1 продукцiУ на експорт.
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3.Фiнансовi показники та iнвестицi'i

Динамiка фiнансових результатiв в 2018 - 2020 рр., тис. грн. 
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Товариство здатне д1яти в складних економ1чних умовах, використовувати 
наявнi конкурентнi переваги, задовольняти потреби свого цiльового сегменту 
ринку. Це призводить до того, що у пiдприемства залишаеться бiльше 

фiнансових ресурсiв для того, щоб покрити постiйнi i змiннi витрати, 
заохочувати ефективних спiвробiтникiв, погашати фiнансовi зобов'язання, 
вирiшувати iншi оперативнi та стратегiчнi завдання. Позитивна динамiка 
показникiв говорить про здатнiсть нарощувати обсяг залученого капiталу 
власникiв i стiйко функцiонувати протягом тривалого перiоду часу на ринку. 



Динамiка показникiв рентабельностi в 2018 - 2020 рр., тис. грн 
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�
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Товариство виробляс якiснi товари та послуги, що забезпечус стiйке положения 

на конкурентному ринку. Управлiнський персонал шукають можливостi 

забезпечення бiльш високо'i ефективностi операцiйних процесiв пiдприсмства. 
Управлiнський пеосонал розглядас Товариство як перспективний актив, 
здатний в майбутньому генерувати прибуток, тому вони вважають за краще 
реiнвестувати iстотну частину заробленого протягом 2020 р. в дiяльнiсть 

Товариства, тим самим забезпечуючи його додатковими коштами для 
подальшого розширення. 
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У 2020 роцi Товариством здiйснено капiтальнi iнвестицi'i у розширення 

засобiв виробництва у розмiрi 101580 тис.грн. 

4. Лiквiднiсть та зобов'язання

Динамiка показникiв лiквiдностi в 2018 - 2020 рр. 
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Поточил лiюйднiсть • Швидка niкв iд1:ric-п, 

Показники лiквiдностi на кiнець 2020 року нижче нормативних значень. 
В цiлому пiдприемству вдалося вибудувати добрi стосунки з постачальниками i 

клiентами, адже дебiтори вiдволiкають менше коштiв, нiж надають 

постачальники, iншi сторони, якi формують кредиторську заборгованiсть 
пiдприемсtва. 

Основними джерелами надходжень коштiв у 2020 роцi е доходи вiд реалiзацi'i 

готово'i продукцiУ, товарiв, послуг. 

Динамiка показникiв фiнансовоi' стiйкостi в 2018 - 2020 рр. 
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0,99 1 

0,99 1 -0,01 i о 111 .
1 

•4·,·-••-· •, О ,  ,, ..... ,., 1 1 

'\коефiцiс1-1т фi1-1а1-1совоi' стiйкостi (покриттяi1-1вестицiй) " -0,04 :1 0,03 1 0,03 1 0,07 1 о 1 

,jкоефiцiс1-1т мобi11ьностi аК'Гивiв :[ 0,68 :1 0,48 1.... 
0,55 1 -0,2 1 0,07 1

0,08

0,02

0,06 

83,56 

83,56
-52,92

· -0,01
0,07
-0, 13

Для Товариства вкрай важливо мати можливiсть формувати необхiднi запаси 
матерiальних ресурсiв, якi потiм використовуються у виробничому процесi i 
процесi надання послуг. Якщо виникають перебоУ з поставками, то це загрожус 
як виконанню виробничоУ програми, так i iмiджу Товариства. У полiтицi 
залучення зобов'язань в якостi джерел фiнансування, Товариство робить акцент 
на короткострокових боргах, що дозволяс залишатися бiльш маневреним, 
залучати i платити за кошти лише в разi потреби. 
Станом на 31.12.2020 року поточними зобов'язаннями Товариства с 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, за 

. . 
розрахунками з1 страхування, за розрахунками з оплати пращ, за розрахунками 
за одержаними авансами, iнша поточна кредиторська заборгованiсть. Для 
поповнення обiгових коштiв Товариство залучас банкiвськi кредити, iншi 
ПОЗИКОВl КОШТИ. 

У Товариства вiдсутнi довгостроковi зобов'язання. 

6.Ризики.

Перший ршень ризиюв - загальнi ризики, якi формуються на 

макрорiвнi, а час Ух виникнення не залежить вiд процесу виробництва, але якi 

безпосередньо можуть впливати на дiяльнiсть та економiку пiдприемства , а 

саме: 

- Екологiчнi (природнi) ризики, пов'язанi з проявом стихiйних сил

природи. До чинникiв виникнення даного ризику вiдносять землетрус, паводок, 
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епiдемiю, а також рiзного роду природнi катаклiзми . Для запобiгання впливу 

даного виду ризикiв на пiдприсмствi дiс система страхування майна. 

- Полiтичнi ризики, пов'язанi з полiтичною ситуацiсю. Полiтичнi ризики

виникають при порушеннi умов виробничо-торгiвельного процесу. До них 

вiдносять всi види ризикiв, якi викликанi адмiнiстративними заборонами 

фiнансово-економiчноУ дiяльностi пiдприсмств, пов 'язанi зi змiнами iснуючого 

в краУнi полiтичного курсу. До полiтичних ризикiв також можна вiднести: 

. . . . . . ..

змши в м1сцевому та державному законодавствах; можлиюсть нацюнашзацн 

обладнання; введения ембарго внаслiдок вiдмови нового уряду виконувати 

певнi обов'язки, обмеженiсть конверсiУ нацiональноУ валюти у валюту платежу. 

-Транспортнi ризики - це ризики, пов'язанi з перевезенням вантажiв

наступними видами транспорту: автомобiльним, морським, залiзничним. До 

них можна вiднести аварiУ i катастрофи. 

-Iнфляцiйнi ризики - це ризики того, що при iнфляцiйних процесах

. . . . .. . 

одержаю грошов1 доходи знецшяться з точки зору кушвельн01 спроможносп. 

В таких умовах пiдприсмство несе реальнi збитки. 

-Дефляцiйнi ризикi с зворотними до ризикiв iнфляцiйних. При зростаннi

рiвня дефляцiУ вiдбувасться падiння рiвня цiн, погiршення економ1чних умов 
. . . 

шдприсмництва та зниження загального ршня доход1в. 

- Валютнi ризики.

Валютнi ризики являють собою можливiсть валютних втрат, пов'язаних 

з1 змiнами курсу однiсУ iноземноУ валюти вiдносно iншоУ при проведеннi 

зовнiшньоекономiчних, кредитних та валютних операцiй. При цьому слiд 

зазначити, що до валютних умов вiдносять валюту та спосiб визначення цiни, 

встановлення курсу перерахункiв, коли цiна та валюта платежу не спiвпадають, 

рiзного виду захиснi заходи щодо збиткiв у зв' язку зi змiною валютного курсу. 
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Щоб уникнути цих ризиюв шдприемство зважено шдходить до складання 

валютних угод , враховуючi всi ризики та передбачають заходи, яю 

забезпечують надiйнiсть та своечаснiсть здiйснення платежiв. 

Важливою групою в систем� загальних ризиюв виступають 

пiдприемницькi ризики, яю виникають в процесi фiнансово-господарськоУ 

дiяльностi пiдприемства. Вони характеризуються невизначенiстю результату 

будь-якоУ комерцiйноi" угоди. За структурною ознакою цi ризики подiляються 

на: 

- майновi - пов'язанi з iмовiрнiстю втрати майна пiдприемства внаслiдок

диверсii", крадiжки, перенавантаження технiчноi" та технологiчноУ систем тощо; 

- виробничi ризики пов 'язанi з1 збитком внасшдок зупинки 

виробництва, а також впливу певних чинникiв, якi призводять до втрати 

основних та оборотних засобiв ( спору д, транспорту, сиро вини), а також 

ризики, пов' язанi iз застосуванням у виробництвi новоi" технiки та технологii"; 

- торгiвельнi ризики - це ризики, пов'язанi зi збитками, якi були
. . . . . 

спричинею затримкою платежш, вщмовою в платеж� в перюд транспортування 

вантажш тощо 

Пiдприемницькi ризики можна розглядати як на першому рiвнi, так i на 

другому, де вони впливають безпосередньо на фiнансову стiйкiсть 

пiдприемства, формування власного кашталу, своечасюсть виконання 

суб'ектом господарськоi" дiяльностi своi"х фiнансових зобов'язань. 

Причинами Ух виникнення можуть бути: нестабiльнiсть економ1ки 

держави; цiновий механiзм та iнфляцiйнi процеси; державне регулювання 

банкiвськоi" облiковоi" ставки; суттевi коливання обмiнних курсiв валют; 

неадекватне керiвництво фiнансовою полiтикою пiдприемства; конкурентна 
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боротьба за ринки збуту готов01 продукцi'i; кредитна поштика тоща; 

пiдвищення собiвартостi продукцi'i. 

Керiвництво пiдприемства розробляе та формуе систему заходш, щодо 

запобiгання або зменшення впливу даних ризикiв на економiку пiдприемства 

(на пiдприемствi дiе система охорони та захисту комерцiйно'i дiяльностi 

пiдприемства (у тому чисш комерцiйно'i таемницi), бiзнес планування та 

бюджетування, проводиться перев1рка бiзнес партнерш, проводиться 

монiторинг ринкiв та iнше ). 

6.Соцiальна та кадрова полiтика

Основною метою кадрово1 пол1тики п1дприемства ТОВ 

«Хмельницьк-Млин » е пiдвищення ефективностi управл1ння 

персоналом шляхом створення ефективно1 системи управл1ння 

спiвробiтниками, спрямовано1 на отримання максимального прибутку й 

забезпечення конкурентоспроможностi, що грунтуеться на економiчних 

стимулах i соцiальних гарантiях та сприяе гармонiйному поеднанню 

iнтересiв працiвникiв i роботодавця. 3 погляду адмiнiстрацil Кадрова 

пол1тика е складовою всiе1 виробничо1 та управлiнсько1 полiтики 

пiдприемства й мае на метi створення згуртованого, вiдповiдального та 

високопродуктивного трудового колективу. 

На пiдприемствi серед елементiв кадрово1 полiтики слiд назвати: 

■ пол1тику зайнятостi, що охоплюе забезпечення 

висококвалiфiкованим персоналом, створення привабливих умов працi, 

гарантування ii безпеки, створення можливостей для просування по 

службi з метою пiдвищення ступеня задоволення работою; 
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■ полiтику навчання, яка передбачае формування вiдповiдно1 бази

навчання, можливостей для пiдвищення квалiфiкацil та реалiзацil 

прагнень до професiйного зростання; 

■ полiтику оплати працi, що полягае в наданнi достатньо високо1

порiвняно з iншими роботодавцями заробiтно1 плати, яка б вiдповiдала 

досвiду, здiбностям i ставленню працiвника до сво1х обов'язкiв, йога 

трудовому внеску; 

■ полiтику добробуту, яка грунтуеться на забезпеченнi широкого

набору соцiальних пiльг i благ, створеннi умов, привабливих для 

працiвникiв i взаемовигiдних для них i для фiрми; 

■ полiтику трудових вiдносин, що передбачае встановлення певних

процедур для попередження виникнення трудового конфлiкту, 

становления кращого стилю керiвництва, тоща. 

Кадрова полiтика узгоджена з кадровою стратег�ею, яка мае на 

мет1: 

• пiдняття престижу пiдприемства;

• дослiдження атмосфери всерединi пiдприемства;

• аналiз розвитку потенцiалу працiвникiв;

• узагальнення причин та попередження звiльнень з роботи.

На пiдприемствi питания органiзацi"i та умови оплати працi працiвникiв 

врегульованi у вiдповiдностi до чинного законодавства Украi'ни : Колективним 
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. . 

договором, правилами внутр1шнього трудового розпорядку, поштикою оплати 

працi, полiтикою з премiювання спiвробiтникiв, соцiальною полiтикою. Вони 

передбачають: виплати спiвробiтникам ус1х р1вюв окладш, премiй за 

результатами роботи; матерiальноi' допомоги у випадках хвороби , при 

народженнi дiтей та вступi у шлюб; позик на житло, лiкування та навчання. 

Щорiчно спiвробiтники шдприемства проходять шдвищення 

квалiфiкацii' на семшарах за професiями, беруть участь у спец1ал1зованих 

конференцiях, виставках. 

Керiвництвом пiдприемства створено всi умови для ефективноi' i 

продуктивноi' працi людей. Високий рiвень мотивацiУ спiвробiтника, при якому 

вiн проявляе вiдданiсть компанii, зацiкавленiсть у Гi успiху та готовнiсть якiсно 

й ефективно виконувати своi посадовi обов'язки. 

7. Екологiчнi аспекти

Прiоритетами екологiчноi' поштики ТОВ «Хмельницьк-Млин» е : 

забезпечення екологiчноi та промисловоi безпеки, охорона навколишнього 

середовища, забезпечення високоi' якостi та безпечностi своеi продукцii, 

охорона прац1. 

Запобiгання та мш1м1зац�я негативного впливу на довкшля - один з 

основних прюритетних напрямiв в органiзацii природоохоронноi дiяльностi 

пiдприемства 

Визначено такi довгостроковi цiлi в галузi екологii': 

- захищати довкiлля, включно з запобiганням забруднення, рацiональним

використанням ресурсш ; 
. . 

- зменшення впливу на змшу кшмату;
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- виконувати обо в' язковi законодавч1 та шш1 вимоги з дотримання

екологiчноi" безпеки ; 

- використовувати передоВl досягнення в галуз1 науки 1 техюки для

пiдвищення рiвня екологiчноi" безпеки та енергоефективностi виробництва ; 

- постiйно вдосконалювати систему екологiчного менеджменту для

покращення показникiв екологiчноi" дiяльностi. 

. . 

Компанiею перiодично здiйснюеться монiторинг впливу на довкшля 

вщповщно до вимог чинного природоохоронного законодавства. 

Основнi екологiчнi показники у 2020 роцi, згiдно яких ведеться 

. . 

розрахунок по сплап еколопчного податку 

1. Утворення вiдходiв 3 категорii", тонн - 2911

2. Викиди парникових газiв (СО2), тонн - 681,38

8.Перспективи роз витку.

Основнi перспективи розвитку шдприемства - застосування новпюх 

технологiй у виробництвi та переробцi продукцii" сiльського господарства, 

дотримуючись необхiдних стандартiв якостi, з метою досягнення високоi" 

продуктивностi та економiчноi" ефективностi пiдприемства. 

В планах пiдприемства на перспективу 

- модернiзацiя виробничих потужностей ,

- добудова додаткових мiсць зберiгання ,

- розширення ринкiв збуту не тiльки в Украi"нi, але i за Гi межами.

Стрельбiцький В.Т. 

Коломiсць Г.В. 
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