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ЗА ЯВ А КЕ Р ІВ Н И Ц Т В А ПРО В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС ТЬ

За підготовку та затвердження консолідованої фінансової звітності
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
Керівництво ТОВ «Прикарпатзахідтранс» та його дочірньої компанії (надалі - Група) несе відповідальність
за підготовку консолідованої фінансової звітності, яка достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах
фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів та
зміни в капіталі за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018, у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі - «МСФЗ»),
Під час підготовки консолідованої фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Групи несе
відповідальність за:
• вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
• застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
• дотримання принципів МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до
консолідованої фінансової звітності;
• підготовку консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Група і
далі буде здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли
таке припущення не буде правомірним;
• облік та розкриття у консолідованій фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними
сторонами;
• облік та розкриття у консолідованій фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають
коригування або розкриття;
• розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливі в найближчому
майбутньому;
• достовірне розкриття у консолідованій фінансовій звітності даних про всі надані кредити або гарантії
від імені керівництва.

Керівництво також несе відповідальність за:
• розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього
контролю у Групі;
• ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку;
• прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Групи;
• виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.
Дана консолідована фінансова звітність станом на 31 грудня 2019 затверджена від імені керівництва Групи
ЗО квітня 2020 року.
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Ф інансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Ф інансовий результат до
оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий ф інансовий результат:
прибуток
збиток

За аналогічний
період
попереднього року
(Не підлягало
аудиту)
5

Прим.

Код рядка

За звітний
період

2

3

4

6

2000

256 084

323 892

7

2050

(237 182)

(277 910)

18 902

45 982

8
9

2090
2095
2120
2130
2150
2180

-

10

-

-

11 159
(38 447)

48 777
(36 068)
(99)
(18 642)

-

(ЗО 358)

12

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

13

2290
2295
2300

(38 027)
1 598

2350
2355

(36 429)

11

39 950

-

(38 744)

-

-

1 562
2 227
(773)

13
1 574
(13)

(2 299)

(4 621)

-

36 903

-

-

(11 893)
25 010
-

-

Елем енти о п е р а ц ій н и х ви тр ат

Прим.

Назва статті

2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні втрати
Разом
/

О

За звітний
період
(27
(100
(18
(25
(132
(305

903)
935)
083)
857)
626)
404)

Грищук О.Ф.

Л е в ^н ко О. б'..

г4—HP
Директор

Код рядка

За аналогічний
період
попереднього року
(Не підлягало
аудиту)
(37 112)
(105 727)
(18 866)
(21 935)
(145 901)
(329 541)

и\

»аа? -.ІО х і

у

Головний бухгалтер
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

Назва статті

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний д о хід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний д о хід після оподаткування
Разом

Прим.

2

Код
рядка

За звітний
період

3
2400
2405
2410

4

За
аналогічний
період
попереднього
року
(Не підлягало
аудиту)
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2455

-

-

2460
2465

-

-

(36 429)

25 010

2415
2445
2450

Примітки на стор. 17-48 є невід’ємною частиною даної консолідованої фінансової звітності
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
Станом на 31 грудня 2019
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

Актив
1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утрим увані для
продаж у,та групи вибуття
Баланс

На кінець
звітного
періоду
6

На початок
звітного
періоду
5

Прим.

Код
рядка

2

3

14
15
15
15
16
16
16

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017

547
1 207
660
16 321
336 189
398 906
62 717
15 467
17 181
1 714

642
1 171
529
21 195
316 123
356 362
40 239
16 157
17 144
987

1030

-

-

13
17

1035
1040
1045
1090
1095

-

-

42

49

-

-

5 171
373 737

354 166

1100
1101
1102
1103
1104

14 433
14 433

19 026
18 648

-

378

19

1125

7 653

18 826

20
21
21
19

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

3 183
5 300

6 997
6 726

4 327
137
754
38 675

26 573
1
26 572
456
512
80 691

1200

2 792

2 941

1300

415 204

437 798

18

22
22
22
23
24

-

-

-

-

-

-

-

2 888

1 575

-

-

4 327
-

Примітки на стор. 17-48 є невід’ємною частиною даної консолідованої фінансової звітності
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (продовження)
Станом на 31 грудня 2019
(в тисячах українських гр ивень, якщо не зазначено інше)

Пасив

Прим.

Код
рядка

1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
II. Д овгострокові зо б о в ’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Усього за розділом II
III. Поточні зо б о в ’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
IV. З обов’язання, п о в ’язані з необоротними
активами, утрим уваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

2

3

25

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1495

13

На кінець
звітного
періоду
6
105 563

27

28
29

105 563

-

-

-

-

139

145

-

-

-

-

-

-

226 464

296 038

-

-

-

-

332 166

401 746

18 430

20 148

1500
1520
1521
1525
1526
1595
1600

26
21
21

На початок
звітного
періоду
5

-

-

-

-

-

-

-

-

18 430

20 148

-

-

-

-

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

2 550

1 365

1640

2 633

-

1660
1665
1690
1695

9 828

7 232

-

-

41 697
64 608

1 355
15 904

1700

-

-

1900

415 204

437 798

2 061
3 891
201

5 961
1 934
120
5

-

-

-

Грищук О.Ф.
Головний бухгалтер
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
За рік, що закінчився 31 грудня 2019
(в тисячах укр а їнських гривень, якщ о не зазначено інше)

Стаття
1
Залиш ок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок (Прим. 6)
Інші зміни
С коригований залиш ок на початок
року
Чистий
прибуток
(збиток)
за
звітний період
Інший сукупний д о х ід за звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування
прибутку
до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

105 563

Капітал
У
д о о ц ін 
ках
4
-

4005
4010
4090

-

-

-

4095

105 563

-

145

-

4100

-

-

-

4110

-

-

4200

-

4205

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)капітал

2
4000

3

-

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
296 038

-

Додатко
вий
капітал

Резерв
ний
капітал

5

є
145

Неоплачений
капітал

Вилу
чений
капітал

8

9

В сього
10
401 746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

296 038

-

-

401 746

-

(36 429)

-

-

(36 429)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6)
(6)
139

-

-

-

-

-

(6)
(69 580)
332 166

-

-

-

4210
4240
4245

(33 145)

(33 145)

-

4275
4290
4295
4300
---------------------------

105 563

-

-

-

(69 574)
226 464

Грищук О.Ф.

Левченко О.В.

Головний бухгалтер
.У л у
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 (Не підлягало аудиту)
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

Код
рядка

Стаття
1
Залиш ок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
С коригований залиш ок на початок
року
Чистий
прибуток
(збиток)
за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування
прибутку
до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залиш ок на кінець року

Капітал
У
д о о ц ін 
ках
4

Зареєстрований
(пайовий)капітал

2
4000

3
105 563

-

-

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
271 028

Д одатко
вий
капітал

Резерв
ний
капітал

5

6
7

Неоплачений
капітал

Вилу
чений
капітал

8

9

В сього

-

-

10
376 598
-

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

105 563

-

7

-

271 028

-

-

376 598

4100

-

-

-

-

25 010

-

-

25 010

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4210
4240
4245

-

4290
4295
4300

-

105 563

-

-

138
138
145

-

-

-

25 010
296 038

-

-

-

-

-

-

138
25 148
401 746

Грищук О.Ф.
Головний бухгалтер

А
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

Стаття

1
І. Рух кош тів у результаті операційної
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення
позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух кош тів від операційної д іял ьності

Прим.

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За
аналогічний
період
попереднього
року
(Не підлягало
аудиту)
4

3000
3005
3006
ЗОЮ
3015
3020

111
130 644
31 407

111
169 733
222

3025

177

330

3035

-

-

3040

-

-

3045

184 770
13

207 403
1

-

-

10

-

3050

-

-

3055

-

-

3095

1 530

4 262

-

-

3100
3105
3110
3115

(66 486)
(68 172)
(17 944)
(76153)

(92 454)
(70 757)
(19 065)
(99 019)

3116

(5 316)

(500)

3117

(18 411)

(35 422)

3118

(52 426)

(63 097)

3135
3140
3190
3195

(126 402)
(5 009)
(11 504)

(143 351)
(9 604)
(52 188)

Примітки на стор. 17-48 є невід’ємною частиною даної консолідованої фінансової звітності
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TOB «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) (продовження)
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гр ивень, якщо не зазначено інше)

Стаття

II. Рух кош тів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Інші платежі
Чистий рух кош тів від інвестиційної діял ьності
III. Рух кош тів у результаті ф інансової
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух кош тів від ф іна нсової діял ьності
Чистий рух грош ових кош тів за звітний період
Залишок кош тів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок кош тів на кінець року

Прим.

Код
рядка

За
аналогічний
період
попереднього
року
(Не підлягало
аудиту)

За звітний
період

3200
3205

3300
3305
3340
3345
3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-

-

-

-

-

3215
3220
3225
3230
3250
3255
3260
3270
3275
3290
3295

-

3 805
-

-

-

-

-

-

-

1 800

20 920

-

-

-

-

(20 039)
-

-

(3 206)

(51)

-

-

(21 445)

24 674

-

-

77
51 502
(8 214)
(28 850)
14 515
(18 434)
26 573
(3 812)
4 327

(27 514)
59 617
(5 530)
26 573

Грищук О.Ф.
Головний бухгалтер
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
1.

Інформація про Групу

ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (далі – Товариство) було засновано у листопаді 2001 року як дочірнє
підприємство "Прикарпатзахідтранс" Південно-Західного Акціонерного Товариства Трубопровідного
транспорту нафтопродуктів, згідно законодавства України. У серпні 2017 року організаційно-правова
форма була змінена на Товариство з обмеженою відповідальністю.
Станом на звітну дату кінцевими бенефіціарними власниками Групи виступали Микола Воробей та
Анатолій Шефер.
Дана консолідована фінансова звітність включає станом на 31 грудня 2019 року ТОВ
«Прикарпатзахідтранс» та його дочірню компанію ТОВ «Транс-Брок». ТОВ «Прикарпатзахідтранс» володіє
100% дочірньої компанії. Надалі, ТОВ «Прикарпатзахідтранс» та його дочірня компанія представлені разом
як «Група».
ТОВ «Прикарпатзахідтранс» - сучасна приватна компанія, що здійснює транспортування світлих
нафтопродуктів територією України та забезпечує якісним пальним не лише вітчизняних, а й закордонних
споживачів.
Предметом діяльності Товариства відповідно до Статуту є:
 експлуатація магістральних нафтопродуктопроводів, їхнього устаткування і споруд;
 приймання,
зберігання,
транспортування
і
здача
нафтопродуктів
по
магістральному
нафтопродуктопроводу і відводах від нього;
 відвантаження нафтопродуктів з наливних пунктів споживачам України і транзитом;
 будівництво, ремонт і технічне обслуговування магістральних нафтопродуктопроводів, їх устаткування
і будівель.
ТОВ «Транс-Брок» надає митно-брокерські послуги.
Товариство є природним монополістом з транспортування світлих нафтопродуктів трубопровідним
транспортом в Україну та через її територію.
Трубопровід утворює єдиний комплекс виробничих потужностей, що дає можливість транспортувати
3,5 млн т дизельного палива щорічно. Загальна протяжність траси – 822,559 км. Трубопровід пролягає
територією 6-ти областей України: Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Львівська та
Закарпатська.
В 2019 році середня чисельність персоналу Групи складала 561 співробітників (2018: 556 співробітника).
2.

Основи підготовки консолідованої фінансової звітності

Заява про відповідність
Дана консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).
Основа оцінки
Дана консолідована фінансова звітність підготовлена на основі принципу первісної (історичної) вартості.
Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі значення округлені з точністю до тисячі, якщо
не вказано інше.
Функціональна валюта та валюта подання звітності
Українська гривня є функціональною валютою Групи і валютою, в якій подано показники даної
консолідованої фінансової звітності. Операції в валютах, що відрізняються від функціональної валюти,
вважаються операціями в іноземній валюті.
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
Основа консолідації
Консолідована фінансова звітність включає звітність ТОВ «Прикарпатзахідтранс» і його дочірню компанію:
ТОВ «Транс-Брок». Контроль здійснюється в тому випадку, якщо Товариству належить право на змінну
віддачу від інвестицій або вона схильна до ризику, який пов'язаний з її зміною і може впливати на дану
віддачу внаслідок своїх повноважень по відношенню до об'єкта інвестицій.
Зокрема, Товариство контролює об'єкт інвестицій тільки в тому випадку, якщо виконуються наступні умови:




наявність у Товариства повноважень щодо об'єкта інвестицій;
наявність у Товариства права на змінну віддачу від інвестицій або схильності до ризику, який
пов'язаний з її зміною;
наявність у Товариства можливості використання своїх повноважень щодо об'єкта інвестицій з
метою впливу на змінну віддачу від інвестицій.

При наявності у Товариства менш більшості прав голосу або аналогічних прав у відношенні об'єкта
інвестицій, Товариство враховує всі доречні факти та обставини при оцінці наявності повноважень щодо
даного об'єкта інвестицій:




договір з іншими особами, які володіють правом голосу в об'єкті інвестицій;
права, обумовлені іншими договорами;
права голосу і потенційні права голосу, які належать Товариству.

Товариство повторно аналізує наявність контролю по відношенню до об'єкта інвестицій, якщо факти та
обставини свідчать про зміну одного або декількох з трьох компонентів контролю. Дочірні компанії
включаються в консолідацію починаючи з моменту, коли Товариство отримує контроль над дочірньою
компанією, і припиняється, коли Товариство втрачає контроль над дочірньою компанією. Активи,
зобов'язання, доходи і витрати дочірньої компанії, придбання або вибуття якої відбулося протягом року,
включаються до звіту про сукупний дохід з дати отримання Групою контролю і відображаються до дати
втрати Групою контролю над дочірньою компанією.
Прибуток або збиток і кожен компонент іншого сукупного доходу відноситься на частку більшості і
неконтролюючих частки участі навіть у тому випадку, коли це призводить до негативного сальдо в
неконтролюючих частках. При необхідності фінансова звітність дочірніх компаній коригується для
приведення облікової політики таких компаній у відповідність до облікової політики Товариства. Всі
внутрішньо групові активи і зобов'язання, капітал, доходи, витрати і грошові потоки, які виникають в
результаті здійснення операцій між компаніями Групи, повністю виключаються при консолідації.
Операції в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті первісно визнаються у валюті подання шляхом конвертації сум з іноземної
валюти в українську гривню за обмінним курсом, що діяв на дату операції.
Станом на звітні дати та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018, курс гривні до долару
США представлений наступним чином:

Валюта
USD/ UAH

На 31
Грудня
2019

Середній курс
за 2019 рік

На 31
Грудня
2018

Середній курс
за 2018 рік

На 31
Грудня
2017

23,67

25,84

27,67

27,20

28,07

Безперервність діяльності
Станом на 31 грудня 2019 року поточні зобов’язання Групи перевищували поточні активи на суму 25 933
тисячі гривень. За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Група одержала збиток після оподаткування в
сумі 36 429 тисяч гривень та мало від’ємний грошовий потік від операційної діяльності в сумі 11 504 тисячі
гривень. Також, вірус COVID-19 (Corona) може суттєво вплинути на діяльність Групи (Прим. 35). Ці події
або умови, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво Групи переконане, що кінцеві
власники мають намір продовжувати надавати фінансову підтримку Групі у разі необхідності через
додаткові внески до статутного капіталу або через безпроцентні фінансові допомоги для забезпечення
діяльності Групи на безперервній основі. Виходячи з вищенаведеного, дана консолідована фінансова
звітність була підготовлена у відповідності з принципом безперервності діяльності, згідно з яким реалізація
активів та погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Керівництво Групи впевнене,
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що, враховуючи описані вище обставини, застосування принципу безперервності діяльності до даної
консолідованої фінансової звітності є доречним.
3.

Основні положення облікової політики

Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – нерухомість, що утримується з метою отримання орендної плати або
збільшення капіталу, або в їх поєднанні.
Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за її собівартістю, що включає первісно понесені витрати
для придбання інвестиційної нерухомості і подальші витрати на її збільшення, часткову заміну або
обслуговування.
Подальший облік інвестиційної нерухомості ведеться за моделлю оцінки по собівартості, тобто за
первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
Первісна вартість складається з вартості придбання, модернізації, реконструкції та капітального ремонту.
Всі інші витрати, такі як витрати на щоденне обслуговування об’єктів, поточні ремонти, необхідні для
підтримання об’єктів інвестиційної нерухомості у придатному для використання стані визнаються
витратами періоду.
Інвестиційна нерухомість амортизується за прямолінійним методом протягом наступних очікуваних строків
корисного використання:
Група інвестиційної нерухомості
Автоналивний пункт
Залізничний наливний пункт

Строк корисного використання
від 14 до 31 року
від 14 до 31 року

Переведення до інвестиційної нерухомості (або з інвестиційної нерухомості) здійснюється тоді і тільки тоді,
коли відбувається зміна у використанні, що засвідчується:
(і) або початком зайняття власником - у разі переведення з інвестиційної нерухомості до нерухомості,
зайнятої власником;
(іі) початком поліпшення з метою продажу - у разі переведення з інвестиційної нерухомості до запасів;
(ііі) закінченням зайняття власником - у разі переведення з нерухомості, зайнятої власником, до
інвестиційної нерухомості або
(іv) початком операційної оренди іншою стороною - у разі переведення із запасів до інвестиційної
нерухомості.
Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли інвестиційна нерухомість
вилучається з використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття.
Прибуток або збиток від вибуття інвестиційної нерухомості (різниця між балансовою вартістю і чистою
виручкою від реалізації) відображається у звіті про сукупний дохід того року, в якому це вибуття відбулося.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи визнаються в фінансовій звітності, якщо:
1) Актив є ідентифікованим:
a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання
і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним
контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має суб’єкт
господарювання намір зробити це, або
б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути
передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та зобов’язань.
2) Суб’єкт господарювання контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні економічні
вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід.
3) Є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта
господарювання; та
4) Собівартість активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю. Подальші витрати капіталізуються тільки тоді,
коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, притаманні конкретному активу, до якого вони
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відносяться. Усі інші витрати визнаються у складі прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були
понесені.
Керівництво оцінює, чи є визначеним або невизначеним строк корисної експлуатації нематеріального
активу.
Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків
корисного використання нематеріальних активів, починаючи з моменту їх готовності до експлуатації.
Витрати з амортизації нематеріальних активів визнаються у звіті про сукупний дохід в тій категорії витрат,
що пов’язані із функціональним призначенням нематеріальних активів.
Термін корисного використання нематеріальних активів визначається по кожному об’єкту окремо, в момент
його зарахування на баланс, виходячи з:
•

очікуваного терміну використання об'єкта;

•

фізичного та морального зносу, що передбачається;

•

правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта та інших факторів.

Нематеріальні активи амортизуються за прямолінійним методом протягом наступних очікуваних строків
корисного використання від 1 до 10 років.
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.
Строки корисної експлуатації активів переглядаються керівництвом принаймні на кінець кожного
фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, змінюються перспективно в
подальших звітних періодах.
Нематеріальні активи із невизначеним строком експлуатації не амортизуються та тестуються на
знецінення як мінімум на кожну звітну дату.
Незавершені капітальні інвестиції
Об'єкти незавершеного будівництва - це майно на стадії будівництва, що відображається в розмірі витрат
за вирахуванням можливого накопиченого знецінення. Ці витрати включають вартість будівельномонтажних робіт, вартість техніки і обладнання, капіталізовані фінансові витрати та інші прямі витрати.
З моменту завершення об'єктів незавершеного будівництва і початку операційного використання готового
об'єкта вони класифікуються як основні засоби та починається нарахування амортизації.
Основні засоби
На дату переходу на МСФЗ Група оцінює справедливу вартість основних засобів та визначає її як доцільну
собівартість для подальшого обліку за МСФЗ. Основні засоби, які відповідають критеріям визнання активу,
обліковуються за собівартістю, яка до моменту коли він стає придатним до використання формується та
накопичується на рахунках незавершених капітальних інвестицій. Після визнання активом Група обліковує
об’єкт основних засобів за його первісною вартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності.
Первісна вартість основного засобу включає:
а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання після
вирахування торговельних знижок та цінових знижок.
б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення
його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій
він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли
використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом
цього періоду.
Первісною вартістю основних засобів, отриманих Групою за договором дарування (безоплатно),
визнається справедлива вартість на дату отримання.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, понесених з поліпшенням об'єкту
(модернізація, реконструкція, добудова, дообладнання тощо), що призводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкту.
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Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в складі прибутків і збитків по мірі їх
виникнення
Списання основних засобів з балансу відбувається при вибутті або якщо очікується, що подальше
використання об'єкта не принесе економічних вигід. Прибуток або збиток від списання об'єкта основних
засобів (різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об’єкта)
відображається у складі прибутку або збитку того року, в якому це списання відбулося.
Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом протягом наступних очікуваних строків
корисного використання:
Група основних засобів
Будівлі та споруди
Обладнання
Транспортні засоби
Офісне та інше обладнання

Строк корисного використання
від 4 до 45 років
від 1 до 30 років
від 3 до 13 років
від 2 до 30 років

Строки корисної експлуатації активів переглядаються керівництвом принаймні на кінець кожного
фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, змінюються перспективно в
подальших звітних періодах.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до
місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як
утримувану для продажу) або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Якщо керівництво очікує отримати надходження економічних вигід отримати від реалізації або ліквідації
основних засобів після закінчення строку їх корисного використання, для такого основного засобу
встановлюється ліквідаційна вартість, яка вираховується з первісною вартості при розрахунку амортизації
за період.
Знецінення необоротних активів
На кожну звітну дату Група переглядає балансову вартість необоротних засобів для визначення наявності
ознак знецінення. Якщо хоча би одну з таких ознак виявлено, Група оцінює суму очікуваного відшкодування
такого активу. У випадку, коли неможливо оцінити очікуване відшкодування окремого активу, Група
визначає суму очікуваного відшкодування одиниці, що генерує грошові кошти (ОГГК), до якої належить
актив.
Сумою очікуваного відшкодування активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, є більша з двох вартостей:
вартість у використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці вартості
у використанні, очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх приведеної вартості з
використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки
вартості грошових коштів у часі та ризики, притаманні відповідному активу чи одиниці, що генерує грошові
кошти.
Збитки від зменшення корисності визнаються у складі прибутку або збитку за період. Збитки від зменшення
корисності, визнані стосовно одиниць, що генерують грошові кошти, розподіляються таким чином, щоб
зменшити балансову вартість активів, які входять до складу одиниці, що генерує грошові кошти, на
пропорційній основі.
Збитки від зменшення корисності, визнані у попередніх періодах, оцінюються на кожну звітну дату на
предмет наявності ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від зменшення корисності
сторнується, якщо змінились оцінки, застосовувані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Збиток від зменшення корисності сторнується тільки в тому випадку, якщо балансова вартість активу не
перевищує балансову вартість, яка була б визначена, за вирахуванням зносу чи амортизації, якби збиток
від зменшення корисності не був визнаний.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість
запасів включає всі витрати на доставку запасів до їхнього теперішнього розташування і приведення їх у
теперішній стан.
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Чиста вартість реалізації - це передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням
витрат, які, можливо, будуть потрібні на завершення, а також витрат на збут. Оцінка вибуття запасів
здійснюється за методом середньозваженої вартості.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та доставку запасів до їх поточного місці
знаходження та доведенню їх до поточного стану.
На кожну звітну дату Група оцінює запаси щодо наявності пошкоджених та застарілих об’єктів, втрати
ліквідності, зниження чистої вартості реалізації. У випадку, якщо такі події мали місце, сума, на яку
зменшується вартість запасів, відображається як збиток в консолідованому звіті про сукупний дохід, у
складі статті «Інші операційні витрати».
Фінансові інструменти
Фінансові інструменти - основні підходи до оцінки
Справедлива вартість - це ціна, яка може бути отримана при продажу активу або сплачена при передачі
зобов'язання при проведенні звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості є ринкове котирування на активному ринку. Активний ринок - це
ринок, на якому операції з активом або зобов'язанням проводяться з достатньою частотою і в достатньому
обсязі, що дозволяє отримувати інформацію про оцінки на постійній основі.
Справедлива вартість фінансових інструментів, що обертаються на активному ринку, оцінюється як сума,
отримана при множенні ринкового котирування на окремий актив або зобов'язання на кількість
інструментів, утримуваних організацією. Так йде справа навіть в тому випадку, якщо звичайний добовий
торговий оборот ринку недостатній для поглинання тієї кількості активів і зобов'язань, яке є у організації, а
розміщення замовлень на продаж позицій в окремій операції може вплинути на ринкове котирування.
Моделі оцінки, такі як модель дисконтування грошових потоків, а також моделі, засновані на даних
аналогічних операцій, що здійснюються на ринкових умовах, або розгляд фінансових даних об'єкта
інвестицій використовуються для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, для яких
недоступна ринкова інформація про ціну угод. Результати оцінки справедливої вартості аналізуються і
розподіляються за рівнями ієрархії справедливої вартості в такий спосіб:
(i)
до Рівня 1 відносяться оцінки за ринковими котируваннями (некорегованим) на активних ринках
для ідентичних активів або зобов'язань,
(ii)
до Рівня 2 - отримані за допомогою моделей оцінки, в яких усі використані значні вихідні дані, які
або прямо (наприклад, ціна), або побічно (наприклад, розраховані на базі ціни) є спостережуваними для
активу або зобов'язання, та
(iii)
оцінки Рівня 3, які є оцінками, що не засновані виключно на спостережуваних ринкових даних (тобто
для оцінки потрібно значний обсяг неспостережуваних вихідних даних). Переводи з рівня на рівень ієрархії
справедливої вартості вважаються такими, що мали місце на кінець звітного періоду.
Витрати на проведення угоди є додатковими витратами, що безпосередньо відносяться до придбання,
випуску або вибуття фінансового інструменту. Додаткові витрати – це витрати, які не були б понесені, якби
угода не відбулася. Витрати на проведення угоди включають виплати та комісійні, сплачені агентам
(включаючи працівників, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам,
збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки і збори, що стягуються
при передачі власності. Витрати на проведення угоди не включають премій або дисконтів за борговими
зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.
Амортизована вартість є величиною, в якій фінансовий інструмент був оцінений при первісному визнанні,
мінус виплати в погашення основної суми боргу, зменшену або збільшену на величину нарахованих
відсотків, а для фінансових активів – мінус суми збитків від знецінення. Нарощені відсотки включають
амортизацію відкладених при первісному визнанні витрат на угоду, а також будь-яких премій або дисконту
від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нарощені процентні доходи і
нарощені процентні витрати, включаючи нарощений купонний дохід та амортизований дисконт або премія
(включаючи відкладену при наданні комісію, при наявності такої), не відображаються окремо, а
включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат
протягом відповідного періоду з метою забезпечення постійної процентної ставки в кожному періоді
(ефективної процентної ставки) на балансову вартість інструменту. Ефективна процентна ставка - це
ставка, що застосовується при точному дисконтуванні розрахункових майбутніх грошових платежів або
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надходжень (без урахування майбутніх кредитних втрат) протягом очікуваного часу існування фінансового
інструменту або, де це доречно, більш короткого періоду до чистої балансової вартості фінансового
інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по
інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи
дисконту, які відображають кредитний спред за плаваючою ставкою, встановленою для даного
інструмента, або за іншими змінними факторами, які встановлюються незалежно від ринкових ставок . Такі
премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну обігу інструмента. Розрахунок
приведеної вартості включає всі винагороди і суми, виплачені або отри-мані сторонами за договором, які
є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Первісне визнання фінансових інструментів
Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спочатку
визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за
справедливою вартістю, включаючи витрати за угодою. Найкращим підтвердженням справедливої
вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при первісному визнанні враховуються
тільки в тому випадку, якщо існує різниця між справедливою ціною і ціною угоди, підтвердженням якої
можуть служити інші спостережувані на ринку поточні угоди з тим же інструментом або модель оцінки, яка
в якості базових даних використовує тільки дані спостережуваних ринків . Після первісного визнання
фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та інвестицій в боргові інструменти, які
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнається оцінний резерв під очікувані
кредитні збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку відразу після первісного визнання
активу.
Купівля та продаж фінансових активів, поставка яких повинна проводитися в строки, встановлені
законодавством або звичаями ділового обороту для даного ринку (купівля і продаж «на стандартних
умовах»), відображаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Група зобов'язується купити або
продати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання визнаються, коли Група стає стороною договору
за цим фінансовим інструментом.
Для визначення справедливої вартості позик пов'язаним сторонам, які не обертаються на активному ринку,
Група використовує такі моделі оцінки, як модель дисконтування грошових потоків. Існує ймовірність
виникнення відмінностей між справедливою вартістю при первісному визнанні, яка приймається рівною ціні
угоди, і сумою, визначеною при початковому визнанні за допомогою моделі оцінки, що використовує вихідні
дані Рівня 3. Якщо після калібрування вхідних даних для моделей оцінки виникають будь-які відмінності,
такі відмінності спочатку визнаються у складі інших активів або інших зобов'язань, а згодом рівномірно
амортизуються протягом терміну дії позик пов'язаним сторонам. У разі використання вихідних даних Рівня
1 або Рівня 2 різниці, що виникли, негайно визнаються в прибутку чи збитку.
Фінансові інвестиції
Для цілей даної консолідованої фінансової звітності фінансові інвестиції в дочірні, асоційовані або спільні
підприємства обліковуються методом участі в капіталі.
Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція визнається за собівартістю і згодом
її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку
об’єкта інвестування після дати придбання.
Частка інвестора в прибутку або збитку об’єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора.
Виплати, отримані від об’єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції.
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: категорії оцінки
Група класифікує фінансові активи, використовуючи такі категорії оцінки: оцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
і які оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація і подальша оцінка боргових фінансових активів
залежить від:
(i)

бізнес-моделі Групи для управління відповідним портфелем активів; і

(ii)
характеристик грошових потоків за активом. Станом на 31 грудня 2019 та на 31 грудня 2018 Група
не мала фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: бізнес-модель
Бізнес-модель відображає спосіб, який використовується Групою для управління активами з метою
отримання грошових потоків: чи є метою Групи
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(і) тільки отримання передбачених договором грошових потоків від активів («утримання активів для
отримання передбачених договором грошових потоків»), або
(іі) отримання і передбачених договором грошових потоків, і грошових потоків, що виникають в результаті
продажу активів («утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків»), або,
якщо не застосовується ані пункт (і), ані пункт (іі), фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнесмоделей і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів
діяльності, яку Група має намір здійснити для досягнення мети, встановленої для портфеля, наявного на
дату проведення оцінки. Фактори, що враховуються Групою при визначенні бізнес-моделі, включають мету
і склад портфеля, минулий досвід отримання грошових потоків по відповідних активах, підходи до оцінки
та управління ризиками, методи оцінки прибутковості активів і схему виплат керівникам.
Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: характеристики грошових потоків
Якщо бізнес-модель передбачає утримання активів для отримання передбачених договором грошових
потоків або для отримання передбачених договором грошових потоків і продажу, Група оцінює, чи
становлять собою грошові потоки виключно платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків («тест на
платежі виключно в рахунок основної суми боргу і відсотків» або « SPPІ-тест»). Фінансові активи з
вбудованими похідними інструментами розглядаються в сукупності, щоб визначити, чи є платежі в
грошових потоках по ним виключно в рахунок основної суми боргу і відсотків. При проведенні цієї оцінки
Група розглядає, чи відповідають передбачені договором грошові потоки умовам базового кредитного
договору, тобто відсотки включають тільки відшкодування щодо кредитного ризику, тимчасової вартості
грошей, інших ризиків базового кредитного договору і маржу прибутку.
Якщо умови договору передбачають схильність до ризику або волатильності, які не відповідають умовам
базового кредитного договору, відповідний фінансовий актив класифікується і оцінюється за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Тест на платежі виключно в рахунок основної суми
боргу і відсотків проводиться після первісного визнання активу, і подальша переоцінка не проводиться.
Торгова дебіторська заборгованість Групи утримується для отримання контрактних грошових потоків і тому
в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Деталі щодо політики Групи по знеціненню і оцінці очікуваних кредитних збитків наведені в Примітці 19.
Рекласифікація фінансових активів
Фінансові інструменти рекласифікуються тільки в разі, коли змінюється бізнес-модель управління цим
портфелем в цілому. Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду після
зміни бізнес-моделі. Група не міняла свою бізнес-модель протягом поточного або порівняльного періоду і
не виконувало рекласифікацію.
Знецінення фінансових активів: оцінний резерв під очікувані кредитні збитки
На підставі прогнозів Група оцінює очікувані кредитні збитки, пов'язані з борговими інструментами, що
оцінюються за амортизованою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і з
ризиками, що виникають у зв'язку із зобов'язаннями з надання кредитів і договорами фінансової гарантії.
Група оцінює очікувані кредитні збитки і визнає забезпечення під кредитні збитки на кожну звітну дату.
Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає:
(і) неупереджену та виважену з урахуванням ймовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону
можливих результатів,
(іі) вартість грошей у часі та
(ііі) всю обґрунтовану підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови і прогнозовані майбутні
економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат і зусиль.
Фінансові активи Групи, на які поширюється модель очікуваних кредитних збитків, передбачена МСФЗ
(ІFRS) 9, представлені фінансовими інвестиціями, довгостроковою дебіторською заборгованістю,
дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, іншою поточною дебіторською заборгованістю.
Група застосовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (ІFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних
збитків, при якому застосовується резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги та активів за договором.
До грошових коштів і їх еквівалентів також застосовуються вимоги МСФЗ (ІFRS) 9 щодо знецінення,
виявлений збиток від знецінення був несуттєвим.
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Списання фінансових активів
Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Група вичерпала всі практичні можливості по їх
стягненню і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо відшкодування таких активів.
Списання представляє припинення визнання. Ознаки відсутності обґрунтованих очікувань щодо стягнення
включають:
- контрагент зазнає значних фінансових труднощів, що підтверджується фінансовою інформацією про
контрагента, що знаходиться в розпорядженні Групи;
- контрагент розглядає можливість оголошення банкрутства або фінансової реорганізації;
- існує негативна зміна платіжного статусу контрагента, обумовлене змінами національних або місцевих
економічних умов, що впливають на контрагента.
Група може списати фінансові активи, щодо яких ще вживаються заходи щодо примусового стягнення,
коли Група намагається стягнути суми заборгованості за договором, хоча у неї немає обґрунтованих
очікувань щодо їх стягнення.
Похідні фінансові інструменти
Похідні фінансові інструменти, включаючи валютні договори, процентні ф'ючерси, угоди про майбутню
процентну ставку, валютні та процентні свопи, а також валютні і процентні опціони, відображаються за
справедливою вартістю. Всі похідні інструменти відображаються як активи, якщо справедлива вартість
даних інструментів є позитивною, і як зобов'язання, якщо їх справедлива вартість є негативною. Зміни
справедливої вартості похідних інструментів включаються в прибуток або збиток за рік. Група не
застосовує облік хеджування. Станом на 31 грудня 2019 Група не мала похідних фінансових інструментів.
Деякі похідні інструменти, вбудовані у фінансові зобов'язання та інші нефінансові договори, виділяються з
основного договору, якщо їх ризики і економічні характеристики не знаходяться в тісному зв'язку з ризиками
і характеристиками основного договору.
Припинення визнання фінансових активів
Група списує фінансові активи, коли:
(а) ці активи погашені або термін дії прав на грошові потоки, пов'язаних з цими активами, закінчився, або
(б) Група передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклало угоду про передачу, і при
цьому (і) також передало практично всі ризики і винагороди, пов'язані з володінням цими активами, або (іі)
ані передало, ані зберегло практично всі ризики і винагороди, пов'язані з володінням цими активами, але
втратило право контролю щодо даних активів.
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив
непов'язаній третій стороні без введення обмежень на продаж.
Модифікація фінансових активів
Іноді Група переглядає чи іншим чином модифікує договірні умови за фінансовими активами. Група оцінює,
чи є модифікація передбачених договором грошових потоків істотною з урахуванням, серед іншого,
наступних факторів: наявності нових договірних умов, які роблять значний вплив на профіль ризиків по
активу (наприклад, участь в прибутку або дохід на капітал), значної зміни процентної ставки, зміни
валютної деномінації, появи нового або додаткового кредитного забезпечення, які мають значний вплив
на кредитний ризик, пов'язаний з активом, або значного продовження терміну кредиту у випадках, коли
позичальник не зазнає фінансових труднощів.
Якщо модифіковані умови істотно відрізняються, так що права на грошові потоки за первісним активу
закінчуються, Група припиняє визнання початкового фінансового активу і визнає новий актив за
справедливою вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первісного визнання для цілей розрахунку
подальшого знецінення, в тому числі для визначення факту значного збільшення кредитного ризику. Група
також оцінює відповідність нового кредиту або боргового інструменту критерієм здійснення платежів
виключно в рахунок основної суми боргу і відсотків. Будь-які розбіжності між балансовою вартістю
первісного активу, визнання якого припинено, та справедливою вартістю нового, значно модифікованого
активу відображається у складі прибутку або збитку, якщо зміст відмінності не відноситься до операції з
капіталом з власниками.
У ситуації, коли перегляд умов був викликаний фінансовими труднощами у контрагента і його нездатністю
виконувати початково узгоджені платежі, Група порівнює початкові і скориговані очікувані грошові потоки з
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активами на предмет значної відмінності ризиків і вигід по активу в результаті модифікації умови договору.
Якщо ризики і вигоди не змінюються, то значна відмінність модифікованого активу від початкового активу
відсутня і його модифікація не призводить до припинення визнання. Група здійснює перерахунок валової
балансової вартості шляхом дисконтування модифікованих грошових потоків договору за первісною
ефективною процентною ставкою (або по ефективній процентній ставці, скоригованій з урахуванням
кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів) і визнає
прибуток або збиток від модифікації в прибутку чи збитку, скоригованій з урахуванням кредитного ризику
для придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів) і визнає прибуток або збиток від
модифікації в прибутку чи збитку.
Категорії оцінки фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання класифікуються як ті, які згодом оцінюються за амортизованою вартістю, крім:
(і) фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток: ця
класифікація застосовується до похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань, призначених
для торгівлі (наприклад, короткі позиції з цінних паперів), умовному відшкодуванню, визнаному набувачем
при об'єднанні бізнесу, і іншим фінансовим зобов'язанням, визначеним як такі при первісному визнанні; та
(іі) договорів фінансової гарантії і зобов'язань з надання кредитів.
Припинення визнання фінансових зобов'язань
Визнання фінансових зобов'язань припиняється в разі їх погашення (тобто коли виконується або
припиняється зобов'язання, вказане в договорі, або закінчується термін його виконання).
Обмін борговими інструментами з умовами, що істотно відрізняються, між Групою і його початковими
кредиторами, а також суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов'язань обліковуються як
погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Умови
вважаються такими, що істотно відрізняються, якщо дисконтована приведена вартість грошових потоків
відповідно до нових умов, включаючи всі сплачені винагороди за ви-рахуванням отриманих винагород,
дисконтовані за первісною ефективною процентною ставки, як мінімум на 10% відрізняється від
дисконтованої приведеної вартості інших грошових потоків за первісним фінансовим зобов'язанням. Крім
того, враховуються інші якісні фактори, такі як валюта, в якій деномінований інструмент, зміна типу
процентної ставки, нові умови конвертації інструменту і зміна обмежувальних умов по кредиту. Якщо обмін
борговими інструментами або модифікація умов обліковується як погашення, всі витрати або виплачені
винагороди визнаються в складі прибутку чи збитку від погашення. Якщо обмін або модифікація не
обліковуються як погашення, всі витрати або виплачені винагороди відображаються як коригування
балансової вартості зобов'язання і амортизуються протягом строку дії модифікованого зобов'язання.
Модифікації зобов'язань, що не приводять до їх погашення, обліковуються як зміна оцінного значення за
методом нарахування кумулятивної амортизації заднім числом, при цьому прибуток або збиток
відображається в прибутку чи збитку, якщо економічний зміст відмінності в балансовій вартості не
належить до операції з капіталом з власниками.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи і зобов'язання взаємозараховуються та в звіті про фінансовий стан відображається чиста
величина тільки в тих випадках, коли існує юридично визначене право провести взаємозалік відображених
сум, а також намір або зробити взаємозалік, або одночасно реалізувати актив і врегулювати зобов'язання.
Розглядається право на взаємозалік, яке:
(а) не повинно залежати від можливих майбутніх подій і
(б) має мати юридичну можливість здійснення при наступних обставинах:
і) в ході здійснення звичайної фінансово-господарської діяльності,
іі) при невиконанні зобов'язання по платежах (події дефолту) та
ііі) у разі неспроможності або банкрутства.
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Умовні активи та зобов’язання
Умовні активи та зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності. Такі зобов’язання
розкриваються у примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли потенційний відтік
ресурсів, що містять в собі економічні вигоди, є малоймовірним.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, якщо Група має поточні зобов'язання (юридичні, або конструктивні) в результаті
минулих подій, та існує ймовірність того, що відтік ресурсів, що уособлює економічні вигоди, буде потрібний
для погашення зобов'язання, і сума зобов'язань може бути достовірно визначена. Якщо Група припускає
деякі або всі з відшкодування витрат, як наприклад, за договором страхування, сума відшкодування
відображається як окремий актив, але тільки за умови безперечного відшкодування. Витрати, що
відносяться до забезпечень, відображаються в консолідованому звіті про сукупний дохід за вирахуванням
суми відшкодування. Якщо вплив вартості грошей суттєвий, забезпечення дисконтуються за поточною
ставкою до оподаткування, яка відображає ризики, притаманні даним зобов'язанням. Якщо застосовується
дисконтування, то збільшення забезпечень, з часом, визнається як фінансові витрати.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання звітного і попереднього періоду визначаються в сумі, очікуваній
до відшкодування податковими органами або підлягає сплаті до бюджету. При розрахунку цієї суми
використовується ставка податку та законодавча база, встановлена (або в значній мірі встановлена) в
законодавчому порядку на дату балансу. Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до
податкового законодавства України на основі сум оподатковуваного доходу та витрат, що зменшують
податкову базу, відображених Групою в податкових деклараціях.
Ставка податку на прибуток підприємств становить 18%.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховуються за методом балансових зобов'язань відносно
тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю
для цілей фінансової звітності.
Відстрочене податкове зобов’язання визнається за всіма податковими різницями, за винятком випадків,
коли відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи
зобов'язання за угодою, яка не є об'єднанням підприємств та, на момент угоди, не впливає ні на
бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, перенесеними з попередніх
періодів, сумами невикористаного податкового кредиту та податкових збитків в тій мірі, в якій існує
ймовірність отримання оподатковуваного прибутку в майбутньому, за рахунок якої можливо буде
реалізувати тимчасові різниці, перенесені з попередніх періодів суми невикористаного податкового
кредиту та податкових збитків але за винятком випадків, коли відстрочені податкові активи, пов'язані з
тимчасовими різницями виникають в результаті первісного визнання активу або зобов'язання за угодою,
яка не є об'єднанням підприємств та, на момент угоди, не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ані на
оподатковуваний прибуток чи збиток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату балансу і зменшується
до тих пір, поки не припиняє бути вірогідним отриманий в майбутньому істотний оподатковуваний прибуток,
за рахунок якої буде можливо повністю або частково реалізувати відстрочені податкові активи. Невизнані
раніше відстрочені активи з податку на прибуток переглядаються на кожну звітну дату та визнаються у
випадках, коли виникає ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить
реалізувати відстрочені податкові активи.
Відстрочені активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховується за податковими ставками, які
очікуються до застосування в тому році, коли ці активи будуть реалізовані або зобов'язання погашені,
виходячи зі ставок (та податкового законодавства), які встановлені або в значній мірі встановлені на дату
балансу.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання згортаються, якщо законодавчо
закріплено право зараховувати поточні податкові зобов'язання в рахунок поточних податкових активів, що
мають відношення до одного і того ж підприємства і до одного і того ж податкового органу.
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Податок на додану вартість
Дохід, витрати і активи визнаються в сумі без урахування податку на додану вартість (ПДВ), за винятком
тих випадків, коли ПДВ, сплачений при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковими
органами, і визнається як частина вартості придбання активу або як частина окремого виду витрат
відповідно. Дебіторська та кредиторська заборгованості показані в балансі з урахуванням ПДВ.
Різниця між ПДВ до відшкодування з бюджету і ПДВ до сплати входить до складу відображених в балансі
дебіторської та кредиторської заборгованостей за розрахунками з бюджетом відповідно.
У загальному випадку податкові зобов'язання з ПДВ виникають у постачальника на дату першої події в
операції. Першою подією при постачанні може бути:
 отримання передоплати від покупця;
 відвантаження товарів, а для послуг – дати надання послуги.
Дату визнання податкового кредиту визначають за певною подією залежно від того, яка операція
відбувається першою:
 надання передоплати постачальнику; або
 отримання Групою товарів або послуг.
У випадку, якщо податкове зобов’язання або податковий кредит сформувалось в результаті отриманих
або виданих передоплат, відповідно у звіті про фінансовий стан відображаються залишки на технічних
рахунках податкового зобов’язання та податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі залишки
визнаються у складі інших поточних активів та інших поточних зобов’язань та реалізуються при здійсненні
відвантаження товарів, отримання та надання послуг.
Група здійснює реалізацію послуг, що об’єктом оподаткування та таких, що звільнені від оподаткування.
Відповідно, податковий кредит з податку на додану вартість при придбанні товарів або послуг, які частково
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, визнається пропорційно до частини
оподатковуваних операцій з реалізації послуг.
Така частка визначається на основі об’єму оподатковуваних операцій попереднього року та
перераховується в кінці звітного періоду із відповідним визнанням доходу або витрат від перерахунку
пропорційного ПДВ у складі прибутку або збитку.
Рентна плата
Група є платником рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України. Об’єктом оподаткування рентною
платою для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України.
Визнання виручки
Виручка – це дохід, що виникає в ході звичайної діяльності Групи. Виручка визнається в розмірі ціни угоди.
Ціна угоди являє собою відшкодування, право на яке Група очікує отримати в обмін на передачу контролю
над обіцяними товарами або послугами покупцеві, без урахування сум, одержуваних від імені третіх сторін.
Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень і податку на додану вартість, експортних мит і
інших аналогічних обов'язкових платежів.
Група визнає дохід, коли (або по мірі того, як) вона задовольняє зобов’язання до виконання, шляхом
передачі обіцяних товарів або послуг (активу) клієнту. В момент укладення договору Група визначає чи
передає воно контроль над обіцяними активами або послугами та, відповідно, визнає виручку впродовж
періоду. Якщо Група виконує обов’язки не впродовж періоду, то вважається що обов’язки за договором
виконуються в певний момент часу.
Контракти Групи з покупцями – це договори з фіксованою винагородою та зазвичай включають авансові і
відкладені платежі для одного контракту. Як правило, продажі здійснюються з передплатою або кредитним
терміном до 45 днів, із подальшою класифікацією торгової дебіторської заборгованості як оборотні активи.
Дебіторська заборгованість визнається, коли послуги передбачені контрактом були надані або товари
відвантажені, так як на цей момент відшкодування є безумовним з огляду на те, що настання терміну
платежу обумовлено лише часом.
Активи за договорами є несуттєвими і, відповідно, не представлені окремо в консолідованій фінансової
звітності.
Зобов’язання по договорах реалізації – це зобов'язання Групи передати покупцеві товари або послуги, за
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які організація отримала відшкодування від покупця. В консолідованій фінансовій звітності зобов’язання по
договорах реалізації представлені в статті «Розрахунки за одержаними авансами».
Реалізація послуг
Група надає послуги транспортування та зберігання нафтопродуктів. Також до складу виручки включається
дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості.
Послуги транспортування нафтопродуктів
Виручка від транспортування нафтопродуктів визнається в певний момент часу, коли власник
нафтопродуктів, що транспортуються, передає їх отримувачу вантажу.
Послуги зберігання нафтопродуктів
Виручка від послуг зберігання нафтопродуктів визнається впродовж періоду часу, адже покупець отримує
та споживає вигоди одночасно.
Група надає послуги за контрактами з фіксованою ціною. Виручка від надання послуг зі зберігання
визнається у звітному періоді, в якому послуги були надані. Об’єм виручки визначається відповідно до
об’єму та тривалості зберігання нафтопродуктів впродовж звітного місяця.
Оренда
При укладанні договору Група визначає, чи є договір в цілому, або його компоненти, договором оренди,
виходячи з факту передачі права контролю використання ідентифікованого активу на певний період часу
в обмін на відшкодування.
Група як орендар
На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з
оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди
(тобто актив у формі права користування).
Амортизація активу у формі права користування визнаються у звіті про сукупний дохід у складі витрат
відповідно до його функціонального призначення. Амортизація зобов’язанням з оренди визнається
фінансовими витратами періоду.
Витрати за орендою активів з низькою вартістю та короткостроковою орендою (з терміном не більше 12
місяців), систематично відображаються в складі витрат впродовж строку дії оренди, без визнання
відповідних активів та зобов’язань у звіті про фінансовий стан.
Актив у формі права користування
На дату початку оренди Група визнає актив у формі права використання за первісною вартістю, що
включає:
 суму первісної оцінки зобов’язання з оренди;
 орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих стимулюючих
платежів з оренди;
 будь-які первісні витрати, що понесені орендатором;
 оцінену суму витрат, що будуть понесені при демонтажі або відновленні базового активу до стану, що
передбачений умовами договору, за виключенням випадків, коли такі витрати понесені для
виготовлення запасів.
Наступна оцінка активу здійснюється по моделі собівартості.
За моделлю собівартості після первісного визнання актив у формі права використання оцінюється за
первісною вартістю:
 за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення;
 враховуючи коригування на переоцінку зобов’язання з оренди.
Зобов’язання з оренди
На дату початку оренди орендатор оцінює зобов’язання з оренди за приведеною вартістю орендних
платежів, які ще не здійснені на цю дату. Орендні платежі дисконтуються з використанням процентної
ставки, передбаченої договором або ставки залучення додаткових позикових коштів орендатором
Наступна оцінка зобов’язання з оренди проводиться наступним чином:
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 балансова вартість збільшується для відображення процентів за орендним зобов’язанням;
 балансова вартість зменшується для відображення здійснених орендних платежів;
 балансова вартість переоцінюється для відображення переоцінки або модифікації договорі оренди.
Зобов'язання з оренди переоцінюється при настанні певної події (наприклад: зміна термінів оренди, зміна
майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення
таких платежів).
Модифікація договору виникає в наслідок зміни умов початкового договору оренди (в наслідок зміни об’єму
чи ціни оренди).
Група як орендодавець
Група класифікує кожен договір оренди в якості фінансової або операційної оренди. Оренда, при якій Група
передає в значній мірі усі ризики та вигоди від володіння активом, класифікується як фінансова оренда.
При визначенні оренди, як фінансової Група бере до уваги наступні ознаки:
 договір оренди передбачає передачу права власності на базовий актив орендарю в кінці строку оренди;
 строк оренди складає більшу частину строку корисного використання активу;
 на дату початку орендних відносин приведена вартість мінімальних орендних платежів практично рівна
справедливій вартості базового активу;
 базовий актив має такий спеціалізований характер, що тільки орендар може використовувати його без
значних модифікацій.
Первісні прямі витрати, понесені на етапі переговорів, збільшують балансову вартість орендованих активів
та визнаються впродовж періоду оренди, на такій самій основі, що й орендні платежі. Умовні орендні
платежі визнаються в періоді, в якому вони були отримані.
На дату початку фінансової оренди Група визнає у звіті про фінансовий стан активи, що знаходяться в
фінансовій оренді, в якості дебіторської заборгованості, що рівна сумі чистої інвестиції в оренду.
Якщо при оренді ризики та вигоди від володіння активом не передаються орендатору, то така оренда
класифікується як операційна. Платежі з операційної оренди визнаються у якості доходів у складі прибутку
або збитку лінійним або іншим систематичним методом..
Виплати працівникам
В ході звичайної діяльності Група здійснює внески до Пенсійного фонду України від імені своїх працівників.
Обов'язкові внески до Пенсійного фонду відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Компанія немає
подальших зобов'язань щодо виплат після звільнення.
Витрати по позиках
Група капіталізує, витрати по позиках, які можуть бути безпосередньо віднесені до придбання, будівництва
або створення кваліфікованого активу, збільшуючи балансову вартість цього активу. Інші витрати по
позиках, відносяться на витрати періоду в тому періоді, в якому вони виникли.
Справедлива вартість
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу
зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на припущенні, що операції з продажу активів або передачі
зобов'язань, будуть здійснюватися або:
 На основному ринку для даного активу або зобов'язання; або
 На основному або найбільш відповідному ринку, до якого Група повинна мати доступ.
Справедлива вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які
використовувалися б учасниками ринку при визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому
передбачається, що учасники ринку діють в своїх кращих інтересах.
Група використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні
дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи доречні
спостережувані вихідні дані і мінімально використовуючи неспостережувані вихідні дані.
Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається в консолідованій
фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на
30

ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
основі вихідних даних найнижчого рівня, які є істотними для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам або зобов'язанням (без будьяких коригувань);
Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку;
Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку.
Відносно активів і зобов'язань, які переоцінюються в консолідованій фінансовій звітності на періодичній
основі, Група визначає необхідність їх переведення між рівнями джерел ієрархії, повторно аналізуючи
класифікацію (на підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є істотними для оцінки справедливої
вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:
 його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного
використання;
 актив (або ліквідаційна група) є придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває
на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних
груп), і
 цей продаж є високо ймовірним.
Група оцінює непоточний актив (або ліквідаційну групу), класифікований як утримуваний для продажу, за
нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на
продаж.
Нарахування амортизації на такі необоротні активи припиняється з моменту класифікації як утримувані
для продажу або до групи вибуття.
4.

Істотні судження, оцінки і припущення

Підготовка консолідованої фінансової звітності Групи вимагає від керівництва суджень, оцінок та
припущень, які впливають на відображення в консолідованій фінансовій звітності сум активів та
зобов’язань, а також на розкриття умовних активів і зобов’язань на звітну дату. Проте, невизначеність в
цих припущеннях і оцінках може призвести до наслідків, які в майбутньому можуть вимагати значних
коригувань балансової вартості активів і зобов’язань. Такі оцінки періодично переглядаються і, при
необхідності коригувань, відображаються в складі доходів та витрат тих періодів, в яких про них стало
відомо.
Найбільш значними сферами застосування оцінок є:
Визнання виручки
В момент укладення договору реалізації Група визначає чи передає воно контроль над обіцяними
активами або послугами та, відповідно, визнає виручку впродовж періоду або в певний момент часу. Сума
виручки, що визнається впродовж періоду, визначається відповідно до ступеня завершення обов’язків до
виконання. Для визначення ступеня завершення обов’язків до виконання необхідне судження керівництва
при виборі методу та вихідних даних для здійснення такої оцінки.
Строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
Група нараховує амортизацію основних засобів на основі очікуваних строків їх корисного використання. Ці
припущення базуються на знаннях керівництва про ці активи і їх застосування. Припущення про очікувані
строки корисного використання переглядаються щорічно. У звітному періоді строки корисного
використання основних засобів на нематеріальних активів не переглядались.
Збиток від знецінення основних засобів
Група щорічно оцінює основні засоби на предмет їх знецінення. Визначаючи необхідність віднесення на
витрати збитку від знецінення, Група оцінює, чи є будь-які доступні для вивчення данні, що свідчать про
зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків від активу. Керівництво робить припущення щодо, як
сум, так і строків майбутніх грошових потоків. Якщо це доречно, Група застосовує метод дисконтованих
грошових потоків для визначення чистої поточної вартості. У звітному періоді тест на знецінення основних
засобів не проводився.
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Оцінка очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків – значне оціночне значення, для отримання якого використовується
методологія оцінки, моделі та вихідні дані. Деталі методології оцінки очікуваних кредитних збитків розкриті
в Примітці 19. Група регулярно перевіряє та підтверджує моделі та вихідні дані для моделей з метою
зниження відхилень між очікуваними та фактичними кредитними збитками.
Політика списання
Фінансові активи списуються повністю або частково, коли Група вичерпала усі практичні можливості по їх
стягненню та прийшло до висновку про необґрунтованість очікувань відносно стягнення таких активів.
Визначення грошових потоків, за якими відсутні обґрунтовані очікування відносно відшкодування потребує
застосування суджень. Керівництво розглянуло наступні ознаки відсутності обґрунтованих очікувань
відносно стягнення таких активів: прострочення дебіторської заборгованості більше 360 днів, процес
ліквідації, процедура банкрутства, справедлива вартість забезпечення нижче витрат на стягнення або
продовження заходів з примусового стягнення.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається за всіма невикористаними податковими збитками в тих розмірах, в яких
вони можуть бути використані для заліку з можливим майбутнім оподатковуваним прибутком. Значне
судження керівництва необхідно для визначення суми відстрочених податкових активів/зобов'язань, які
можуть бути визнані, ґрунтуючись на ймовірних термінах та обсягах майбутнього оподатковуваного
прибутку, а також стратегії майбутнього податкового планування.
Оподаткування
Українське податкове законодавство допускає різні тлумачення і зміни. Крім того, тлумачення
податковими органами податкового законодавства стосовно операцій та діяльності Група може не
співпадати з думкою керівництва. В результаті, податкові органи можуть подавати позови по операціях
Групи та можуть бути нараховані додаткові податки, штрафи і пені, які можуть бути суттєвими. Періоди
залишаються відкритими для перевірки податковими органами за податковими зобов'язаннями протягом
трьох календарних років, що передують року перегляду. За певних обставин податкові перевірки можуть
покривати довші періоди. Станом на 31 грудня 2019 керівництво вважає, що тлумачення відповідного
законодавства є доречним, і, ймовірно, податкова позиція Групи є стабільною.
Судові позови
Група застосовує суттєві судження при оцінці та відображенні резервів та ризиків з умовних зобов'язань,
пов'язаних із судовими процесами та іншими невиплаченими вимогами, які вирішуються шляхом
переговорів, посередництва, арбітражу чи державного регулювання, а також інших умовних зобов'язань.
Судження потрібне при оцінці ймовірності позову проти Групи, а також зобов'язання обумовленого
остаточним розміром вартості урегулювання. Через невизначеність, властиву процесу оцінювання,
фактичні витрати можуть відрізнятись від початкової оцінки резерву. Ці оцінки можуть бути змінені, оскільки
нова інформація стає доступною, переважно за допомогою внутрішнього досвіду. Огляд таких оцінок може
суттєво вплинути на майбутні операційні результати.
Умовні зобов’язання
Умовні зобов’язання визначаються настанням або не настанням однієї або декількох майбутніх подій.
Оцінка умовних зобов’язань тісно пов’язана з винесенням суттєвих суджень та оцінок, щодо наслідків
майбутніх подій.
Видані гарантії оцінюються по справедливій вартості або по найкращій оцінці витрат, необхідних для
погашення поточних зобов’язань по гарантіях у встановленому порядку за вирахуванням накопиченої
амортизації. Справедлива вартість гарантій виданих потребує суджень, що включають ряд допущень, що
впливають на майбутній грошовий відтік, пов'язаний з погашенням чистих зобов’язань принципала, та
зміни у будь-якому з цих допущень можуть призвести до коригування справедливої вартості виданих
гарантій.
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5. Нові стандарти, інтерпретації та поправки до діючих стандартів та інтерпретацій
Нові та переглянуті стандарти, які застосовуються у поточному році
Вплив застосування МСФЗ 16 Оренда вперше
У поточному році Група застосувала МСФЗ 16, який застосовується для періодів за рік, що починаються
на або після 1 січня 2019 року.
МСФЗ 16 вводить нові або переглянуті вимоги щодо обліку оренди. Він суттєво змінив облік орендаря,
усунувши різницю між операційною та фінансовою орендою, вимагаючи визнання активу права
користування та зобов’язання з оренди, починаючи з початку дії усіх договорів оренди, окрім
короткострокової оренди та і оренди активів з низькою вартістю. На відміну від обліку орендаря, вимоги до
обліку орендодавця, в основному, залишилися незмінними. Подробиці, щодо цих нових вимог описані у
примітці Основні принципи облікової політики. Застосування МСФЗ 16 на консолідовану фінансову
звітність не впливає, так як у Групи станом на звітну дату таких договорів оренди не було.
Застосування переглянутих Стандартів та Тлумачень, які не мали істотного впливу на консолідовану
фінансову звітність Групи
У поточному році Група застосувала низку поправок до стандартів МСФЗ та тлумачень, виданих Радою з
МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається 1 січня 2019 року, або пізніше. Їх
застосування не мало суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, які відображаються у цій
консолідованій фінансовій звітності.
- Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»– Характеристики передоплати із негативною
компенсацією.
- Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові частки участі в
асоційованих компаніях та спільних підприємствах.
- Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років – цикл поправок до МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу», МСФЗ 11 «Спільна діяльність», МСБО 12 «Податки на прибуток» та МСБО 23 «Витрати на
позики».
- Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Поправки, скорочення або погашення пенсійних планів.
- КІМФЗ 23 «Невизначеність при обліку податку на прибуток».
Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності
На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності, Група не застосовувала жоден з наведених
нових або переглянутих стандартів які були випущенні, але ще не вступили в силу:
- МСФЗ 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, які починаються на
або після 1 січня 2021 року).
- МСФЗ 10 та МСБО 28 (поправки) – Продаж чи внесок активів в асоційовану компанію або спільне
підприємство інвестором (вступають у силу для річних періодів, які починаються з дати, яка буде
встановлена РМСБО, або після цієї дати).
- Поправки до МСФЗ 3 – Визначення бізнесу (вступають у силу для угод придбання з початку річного
звітного періоду, який починається з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
- Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 – Визначення суттєвості (вступають у силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
- Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 – Реформа базової процентної ставки (вступають у силу для
річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
- Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (поправки, які фактично є оновленнями, вступають у
силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний
вплив на консолідовану фінансову звітність Групи у майбутніх періодах.
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
6. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2019
Виручка від надання послуг:
Послуги транспортування нафтопродуктів
Оренда
Послуги зберігання нафтопродуктів
Інші послуги
Виручка від реалізації товарів

256 084
216 327
18 868
18 542
2 347
256 084

2018
(Не підлягало
аудиту)
323 786
271 378
29 412
19 852
3 144
106
323 892

Розподілення виручки від реалізації за географічною ознакою країни реєстрації покупців наведено у
таблиці далі:
2018
(Не підлягало
2019
аудиту)
Швейцарія
218 013
274 300
Україна
35 747
45 759
Великобританія
2 121
2 786
Інші
203
1 047
256 084
323 892
Розподілення виручки від реалізації за напрямками транспортування наведено у таблиці далі:

Україна
Угорщина

2019
211 136
44 948
256 084

2018
(Не підлягало
аудиту)
275 558
48 334
323 892

2019
(237 182)
(202 784)
(23 822)
(9 566)
(1 010)
(237 182)

2018
(Не підлягало
аудиту)
(277 800)
(252 503)
(8 671)
(14 726)
(1 900)
(110)
(277 910)

2019
(72 435)
(25 229)
(20 775)

2018
(Не підлягало
аудиту)
(79 705)
(31 445)
(20 940)

7. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість наданих послуг:
Послуги транспортування нафтопродуктів
Оренда
Послуги зберігання нафтопродуктів
Інші послуги
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість, в тому числі, включає:

Заробітна плата та пов’язані витрати
Матеріали
Амортизація
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
8. Інші операційні доходи
2018
(Не підлягало
аудиту)

2019
Зміни в оцінці кредитних ризиків за фінансовими
інструментами
Дохід від операційної курсової різниці
Дохід від реалізації оборотних активів
Доходи від операційної оренди
Купівля-продаж іноземної валюти
Доходи від продажу необоротних активів
Відсотки на поточний рахунок
Доходи від списання кредиторської заборгованості
Доходи від припинення визнання резервів
Доходи від перерахунку пропорційного ПДВ
Інші операційні доходи

6 853

392

2 479
619
358
427
205
177
13
28
11 159

2 792
1 197
103
421
6 422
330
14 442
14 173
8 450
55
48 777

2019
(23 354)
(8 051)
(2 806)
(1 503)
(639)
(503)
(1 591)
(38 447)

2018
(Не підлягало
аудиту)
(24 543)
(3 045)
(2 793)
(1 617)
(804)
(1 007)
(2 259)
(36 068)

2019
(8 497)
(145)
(329)
(85)
(541)
(438)
(857)
(374)
(107)
(1 101)

2018
(Не підлягало
аудиту)
(5 484)
(2 508)
(3 326)
(2 145)
(1 479)
(670)
(582)
(89)
(37)
-

(1 006)

(22)

(16 878)
(4 604)
(2 277)
(30 358)

(2 300)
(18 642)

9. Адміністративні витрати

Заробітна плата та пов’язані нарахування
Професійні послуги
Амортизація
Матеріали
Комунальні послуги
Представницькі витрати
Інші адміністративні витрати

10. Інші операційні витрати

Витрати від операційних курсових різниць
Собівартість реалізованих необоротних активів
Знецінення ПДВ
Благодійна допомога
Заробітна плата та пов’язані нарахування
Собівартість реалізованих оборотних активів
Купівля-продаж іноземної валюти
Витрати на надання активів в оренду
Визнані штрафи, пені, неустойки
Витрати від перерахунку пропорційного ПДВ
Зміни в оцінці кредитних ризиків за фінансовими
інструментами
Інші операційні витрати, в тому числі
Заробітна плата під час простою
Амортизація під час простою

До складу інших операційних витрат, крім заробітної плати та амортизації під час простою, входять також
послуги на охорону та інші витрати операційної діяльності за період простою.
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
11. Інші доходи

872

2018
(Не підлягало
аудиту)
-

636

1 387

719
2 227

187
1 574

2019
Дохід від неопераційних курсових різниць
Дохід від оприбуткування запасів в результаті демонтажу
необоротних активів
Інші доходи
12. Інші витрати

2018
(Не підлягало

аудиту)

2019
(1 062)
(1 237)
(2 299)

Списання необоротних активів
Інші витрати

(4 100)
(521)
(4 621)

13. Витрати (дохід) з податку на прибуток

2019
Поточний податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток

(120)
1 718
1 598

2018
(Не підлягало
аудиту)
(9 944)
(1 949)
(11 893)

Погодження фінансового результату до оподаткування з витратами по податку на прибуток, за роки, що
закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018, представлений наступним чином:

(38 027)
6 845
(4 005)
1 772

2018
(Не підлягало
аудиту)
25 010
(4 502)
70
-

(3 014)

(7 462)

1 598

(11 893)

2019
Прибуток до оподаткування
Витрати/(дохід) з податку на прибуток за ставкою 18%
Ефект від невизнання податкових активів
Використання раніше невизнаних податкових активів
Вплив витрат, що не включаються до складу витрат для цілей
розрахунку податку
Витрати з податку на прибуток

(20 150)
(17 782)
(2 368)

Відображено у
прибутках та
збитках
1 347
1 273
74

2
350

371
(350)

373
-

1 605

(1 424)

181

(1 953)

373
4 005
(2 233)

373
4 005
(4 186)

(20 148)

1 718

(18 430)

31 Грудня
2018
Відстрочені податкові зобов’язання
Основні засоби та нематеріальні активи
Інвестиційна нерухомість
Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Поточні забезпечення
Збитки за поточний період
Ефект від невизнання податкових активів
Чисті відстрочені податкові
активи/(зобов'язання)

31 Грудня
2019
(18 803)
(16 509)
(2 294)
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)

Відстрочені податкові зобов’язання
Основні засоби
Нематеріальні активи

(18 201)
(15 946)
(2 255)

Відображено
у прибутках
та збитках
(1 949)
(1 836)
(113)

Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість
Виробничі запаси
Ефект від невизнання податкових активів
Чисті відстрочені податкові активи/(зобов'язання)

2
2
1 675
348
(2 023)
(18 199)

348
(70)
(348)
70
(1 949)

31 Грудня
2017

31 Грудня
2018
(20 150)
(17 782)
(2 368)
2
350
1 605
(1 953)
(20 148)

14. Незавершені капітальні інвестиції
2019
На початок періоду
Надходження
Введено в експлуатацію
Вибуття
На кінець періоду

21 195
9 077
(13 640)
(311)
16 321

2018
(Не підлягало
аудиту)
6 852
17 871
(3 452)
(76)
21 195

15. Основні засоби
Будівлі
та
споруди

Обладнання

Транспортні
засоби

Офісне та
інше
обладнання

213 284
38 705

43 704
3 549

51 880
4 479

5 168
2 225

314 036
48 958

878
(7 279)
245 588
19 805
(534)

1 644
(314)
48 583
2 120
(71)

(1 232)
55 127
9 029
(582)

930
(1 259)
7 064
1 419
(2 262)

3 452
(10 084)
356 362
32 373
(3 449)

4 180
269 039

1 387
52 019

8 053
71 627

6 221

13 620
398 906

Накопичена амортизація
на 31 Грудня 2017
Амортизація за період
Вибуття
на 31 Грудня 2018
Амортизація за період
Вибуття
на 31 Грудня 2019

(7 607)
(7 406)
882
(14 131)
(8 069)
28
(22 172)

(3 123)
(5 705)
76
(8 752)
(6 050)
26
(14 776)

(6 896)
(7 241)
297
(13 840)
(9 850)
216
(23 474)

(2 151)
(2 600)
1 235
(3 516)
(1 030)
2 251
(2 295)

(19 777)
(22 952)
2 490
(40 239)
(24 999)
2 521
(62 717)

Чиста балансова вартість
на 31 Грудня 2017
на 31 Грудня 2018
на 31 Грудня 2019

205 677
231 457
246 867

40 581
39 831
37 243

44 984
41 287
48 153

3 017
3 548
3 926

294 259
316 123
336 189

Первісна вартість
на 31 Грудня 2017
Надходження
Трансфер з капітальних
інвестицій
Вибуття
на 31 Грудня 2018
Надходження
Вибуття
Трансфер з капітальних
інвестицій
на 31 Грудня 2019

Разом
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість повністю замортизованих об’єктів, які ще
використовуються, становила 1 602 тисяч гривень (на 31 грудня 2018 року: 2 239 тисяч гривень).
Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються,
становила 341 тисяча гривень (на 31 грудня 2018 року таких основних засобів не було).
Сума матеріалів, капіталізованих до складу вартості основних засобів станом за роки, що закінчилися 31
грудня 2019 та 31 грудня 2018, складала 16 822 тисяч гривень (2018: 28 033 тисячі гривень).
Нарахування амортизації, визнане у складі витрат за звітні періоди представлене наступним чином:
2019
Амортизація основних засобів
Амортизація інвестиційної нерухомості
Амортизація нематеріальних активів

(24 999)
(727)
(132)
(25 858)

2018
(Не підлягало
аудиту)
(22 952)
(682)
(99)
(23 733)

16. Інвестиційна нерухомість
Автоналивний
пункт

Залізничний
наливний
пункт

Первісна вартість
на 31 Грудня 2017
Надходження
на 31 Грудня 2018
Надходження
Трансфер з капітальних інвестицій
на 31 Грудня 2019

2 661
2 661
20
2 681

13 291
1 192
14 483
17
14 500

15 952
1 192
17 144
17
20
17 181

Накопичена амортизація
на 31 Грудня 2017
Амортизація за період
на 31 Грудня 2018
Амортизація за період
на 31 Грудня 2019

(83)
(90)
(173)
(91)
(264)

(222)
(592)
(814)
(636)
(1 450)

(305)
(682)
(987)
(727)
(1 714)

Чиста балансова вартість
на 31 Грудня 2017
на 31 Грудня 2018
на 31 Грудня 2019

2 578
2 488
2 417

13 069
13 669
13 050

15 647
16 157
15 467

Усього

17. Інші необоротні активи
Станом на 31 Грудня 2019 року інші необоротні активи представлені передоплатою з податку на прибуток.
18. Виробничі запаси

Запасні частини
Будівельні матеріали і комплектуючі
Брухт
Паливо
Інші запаси

31 Грудня
2019
10 765
1 262
904
773
729
14 433

31 Грудня
2018
12 532
2 257
804
2 230
825
18 648
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ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» та його дочірня компанія
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
19. Дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи та послуги та інша
дебіторська заборгованість
31 Грудня
31 Грудня
2019
2018
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
8 768
25 815
Очікувані кредитні збитки
(1 115)
(6 989)
7 653
18 826
Фінансова допомога видана
2 659
1 098
Інша дебіторська заборгованість
229
477
Очікувані кредитні збитки
2 888
1 575
Всього фінансових активів у складі дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої
поточної дебіторської заборгованості
10 541
20 401
Фінансова допомога видана представлена короткостроковими безпроцентними позиками наданими третім
особам, нефінансовим установам.
Група застосовує спрощений підхід, передбачений МСФЗ (ІFRS) 9, для оцінки очікуваних кредитних
збитків, при якому використовується оцінний резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї
дебіторської заборгованості з основного виду діяльності та іншої дебіторської заборгованості.
Для оцінки очікуваних кредитних збитків дебіторська заборгованість з основного виду діяльності та інша
дебіторська заборгованість була згрупована на підставі загальних характеристик кредитного ризику та
кількості днів прострочки платежу.
Рівні очікуваних кредитних збитків ґрунтуються на графіках платежів по продажам за 12 місяців після 31
грудня 2019 року та аналогічних історичних кредитних збитках, понесених за цей період. Рівні збитків за
минулі періоди не корегуються з урахуванням поточної і прогнозної інформації про макроекономічні
фактори, так як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають короткостроковий характер і вплив
корегувань не є суттєвим.
Оцінний резерв під кредитні збитки дебіторської заборгованості з основного виду діяльності та іншої
дебіторської заборгованості визначається відповідно до матриці резервів, представленої в таблиці нижче.
Матриця резерву заснована на кількості днів прострочення активу.
на 31 Грудня 2019 року
Загальна
балансова
вартість
Поточна заборгованість
із затримкою платежу до 30 днів
із затримкою платежу 31-90 днів
із затримкою платежу 91-365 днів
із затримкою платежу більше ніж 365 днів
Усього фінансових активів у складі торгової та іншої
дебіторської заборгованості
Очікуваний резерв під кредитні збитки
Усього фінансових активів у складі торгової та іншої
дебіторської заборгованості (балансова вартість)

10 624
8
1
922
101

Очікувані
кредитні
збитки за
весь строк
(92)
(922)
(101)

11 656
(1 115)
10 541
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ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
на 31 Грудня 2018 року
Загальна
балансова
вартість
Поточна заборгованість
із затримкою платежу до 30 днів
із затримкою платежу 31-90 днів
із затримкою платежу 91-365 днів
із затримкою платежу більше ніж 365 днів
Усього фінансових активів у складі торгової та іншої
дебіторської заборгованості
Очікуваний резерв під кредитні збитки
Усього фінансових активів у складі торгової та іншої
дебіторської заборгованості (балансова вартість)

19 934
7 456

Очікувані
кредитні
збитки за
весь строк
(3)
(6 986)

27 390
(6 989)
20 401

У таблиці нижче пояснюються зміни в оцінному резерві під кредитні збитки для дебіторської заборгованості
з основного виду діяльності та іншої дебіторської заборгованості згідно зі спрощеною моделлю очікуваних
кредитних збитків, що відбулися в період між початком і кінцем річного періоду.

(6 989)
5 847

2018
(Не підлягало
аудиту)
(11 236)
370

5 847

370

27
(1 115)

3 877
(6 989)

2019
Залишок на початок періоду
Зміни в оцінках і припущеннях
Разом зміни, що впливають на відрахування в оцінний
резерв під кредитні збитки за період
Використання резерву
Залишок на кінець періоду

20. Розрахунки за виданими авансами
Станом на 31 Грудня 2019 року та на 31 Грудня 2018 року розрахунки за виданими авансами в основному
представлені авансами постачальникам за постачання електроенергії.

21. Розрахунки з бюджетом
31 Грудня
2019
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Інші податки до відшкодування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом:
Податок на прибуток
Рентна плата
Інші податки до сплати

31 Грудня
2018
-

-

5 204
96
5 300

6 586
140
6 726

(120)

(201)

(1 147)
(667)
(1 934)

(3 133)
(557)
(3 891)
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За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
22. Грошові кошти та еквіваленти
31 Грудня
2019
3 653
674
4 327

Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті (USD)

31 Грудня
2018
5 938
20 635
26 573

23. Інші оборотні активи
Інші оборотні активи представлені залишками технічного ПДВ, що виникли в результаті застосування
правила першої події до виданих та отриманих передплат при визначенні податкових зобов’язань та
податкового з податку на додану вартість.
24. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи, утримувані для продажу, представлені частинами трубопроводу, використання яких в
операційній діяльності, за оцінками керівництва є недоцільним. Відповідно, було прийнято рішення про
пошук покупців та відчуження таких необоротних активів.
Через низьку активність ринку керівництво оцінює що період, необхідний для реалізації таких основних
засобів перевищить календарний рік, однак продовжує їх послідовну класифікацію як утримуваних для
продажу, оскільки реалізація є основним джерелом надходження очікуваних економічних вигід від таких
активів.
25. Зареєстрований (пайовий) капітал

Учасники
Анатолій Шефер
International Trading Partners
AG
Виробниче унітарне
підприємство «Нафтобітумний
завод»

31 Грудня 2019
31 Грудня 2018
Доля
Доля володіння Доля володіння, Доля володіння
володіння, %
тис. грн.
%
тис. грн.
1%
1 056
1%
1 056
48%

50 670

99%

104 507

51%

53 837

0%

-

100%

105 563

100%

105 563

26. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість станом на 31 Грудня 2019 року в основному представлена
заборгованістю за інспекційні, аудиторські послуги та запчастини.
Станом на 31 Грудня 2018 року поточна заборгованість була представлена заборгованістю за інспекційні
послуги.
27. Розрахунки за одержаними авансами
Станом на 31 Грудня 2019 року та 31 Грудня 2018 року у складі статті було визнано передоплати за
транспортування нафтопродуктів.
28. Поточні забезпечення
Резерв невикористаних відпусток
Резерв під витрати на проведення аудиту
Резерв під судові справи

31 Грудня
2019
(7 755)
(1 398)
(675)
(9 828)

31 Грудня
2018
(7 232)
(7 232)
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За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
Рух по резерву невикористаних відпусток за роки, що закінчилися 31 Грудня 2019 та 31 Грудня 2018 року,
представлений наступним чином:
2019
Залишок на початок періоду
Нарахування
Використання резерву
Залишок на кінець періоду

(7 232)
(8 770)
8 247
(7 755)

2018
(Не підлягало
аудиту)
(4 613)
(11 731)
9 112
(7 232)

Рух по резерву під витрати на проведення аудиту за роки, що закінчилися 31 Грудня 2019 та 31 Грудня
2018 року, представлений наступним чином:
2019
Залишок на початок періоду
Нарахування
Використання резерву
Залишок на кінець періоду

(1 398)
(1 398)

2018
(Не підлягало
аудиту)
-

Рух по резерву під судові справи за роки, що закінчилися 31 Грудня 2019 та 31 Грудня 2018 року,
представлений наступним чином:
2019
Залишок на початок періоду
Нарахування
Використання резерву
Залишок на кінець періоду

(675)
(675)

2018
(Не підлягало
аудиту)
-

За позовом до Офісу великих платників ДФС про скасування податкового повідомлення-рішення
Керівництво оцінювало на звітну дату ймовірність задоволення позову як малоймовірну, ймовірність
програшу в суді – більше 50%. Витрати на створення резерву під судові справи включені до складу Інших
операційних витрат (Примітка 10).
29. Інші поточні зобов’язання
31 Грудня
2019
(41 264)
(433)
(41 697)

Фінансова допомога отримана
Інша кредиторська заборгованість
Інші поточні зобов’язання

Фінансова допомога отримана
материнської компанії.

представлена

короткостроковими безпроцентними

31 Грудня
2018
(655)
(700)
(1 355)
позиками

від

30. Розкриття інформації по операціях з пов’язаними сторонами
Відповідно до існуючих критеріїв визначення пов'язаних сторін, пов'язані сторони Групи діляться на
наступні категорії:
1. Материнська компанія
2. Компанії, що знаходяться під спільним контролем кінцевих бенефіціарів
3. Ключовий управлінський персонал
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Придбання запасів від пов'язаних сторін і продажу готової продукції, товарів та надання послуг пов'язаним
сторонам здійснюється на умовах, аналогічних умовам угод на комерційній основі. Надання позик та
отримання здійснюється на умовах, відмінних від операцій з третіми особами. Інформація про операції та
розрахунки між Групою та пов'язаними сторонами розкрита нижче:
31 Грудня 2019
Материнська
компанія
46
46

Інша дебіторська заборгованість
Інша кредиторська заборгованість
Заборгованість за розрахунками з учасниками

Кінцевий
бенефіціар
-

(42 455)
(2 323)
(44 778)

(310)
(310)

31 Грудня 2018
Материнська компанія
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша дебіторська заборгованість
Очікувані кредитні збитки за весь строк

91
4
95

2019
Материнська
компанія
Виручка
Інші доходи
Доходи від списання кредиторської
заборгованості
Реалізація необоротних активів

239
626
-

2018 (Не підлягало аудиту)
Компанії, що
знаходяться під
Материнська
спільним
компанія
контролем кінцевих
бенефіціар
193
3 198

14 442
-

Винагорода ключового управлінського персоналу

5 132
1 095

2018 (Не
підлягало
аудиту)
4 472
1 322

16

18

2019
Заробітна плата
Внески на соціальне страхування
Середня чисельність
31. Управління фінансовими ризиками

Основні ризики, присутні діяльності Групи, пов'язані з кредитним ризиком, ризиком ліквідності та ризиком
зміни валютних курсів.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – Групі властивий кредитний ризик, тобто ризик того, що одна сторона фінансового
інструменту не зможе погасити зобов'язання і зумовить фінансовий збиток іншої сторони.
Схильність Групи до кредитного ризику щодо торговельної дебіторської заборгованості в першу чергу
залежить від конкретних особливостей кожного клієнта. Політика Групи з управління кредитним ризиком
передбачає систематичну роботу з боржниками, яка включає: аналіз платоспроможності, визначення
максимальної суми ризиків, пов'язаних з одним клієнтом або групою клієнтів і контроль за своєчасністю
погашення заборгованості.
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(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
При укладанні угод з новим контрагентом Група оцінює кредитоспроможність потенційного контрагента і
визначає кредитні ліміти, індивідуальні для кожного контрагента. Кредитні ліміти контрагентів регулярно
переглядаються як мінімум на щорічній основі.
Кредитний ризик по рахункам в банках управляється фінансовою дирекцією Групи. Договори на вклади
надлишкових коштів заключають тільки з затвердженими контрагентами і в межах кредитних лімітів,
призначених кожному контрагенту. Ліміти встановлюються таким чином, щоб знизити концентрацію ризиків
та фінансові втрати в результаті потенційної нездатності контрагента здійснити платіж.
Максимальна схильність Групи до кредитного ризику представлена нижче:
31 Грудня 2019
42
7 653
2 659
229
4 327
14 910

Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Фінансова допомога видана
Інша дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти

31 Грудня 2018
49
18 826
1 098
477
26 573
47 023

Грошові кошти та еквіваленти
Станом на 31 грудня 2019 року Група розмістила 2 372 тисяч гривень на банківських рахунках (31 грудня
2018: 21 375 тисяч гривень). Грошові кошти та їх еквіваленти розміщені в банках з кредитним рейтингом
від AA до AAA відповідно до даних рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг».
Ризик концентрації
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 217 513 тисяч гривень або 85% від загальної виручки Групи
отримано від операцій з реалізації продукції одному основному покупцю (2018: 274 014 тисяч гривень або
85% від загальної виручки).
Заборгованість, що приходилась на одного покупця станом на 31 грудня 2019 року становила 6 708 тисячі
гривень або 88% від загальної суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (станом на 31
грудня 2018 року – 12 408 тисячі гривень або 66% приходилось на одного покупця).

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності являє собою ризик нездатності Групи виконати свої фінансові зобов'язання на дату
погашення. Підхід Групи до управління ліквідністю – це забезпечення, наскільки можливо, постійної
наявності достатньої ліквідності Групи, щоб виконати свої фінансові зобов'язання в установлені строки (як
в нормальних умовах, так і в нестандартних ситуаціях), уникаючи неприйнятних збитків або ризику шкоди
репутації Групи.
Відповідно до планів Групи, її потреби в оборотному капіталі забезпечуються грошовими потоками від
операційної діяльності, а також за рахунок використання кредитів, якщо грошові потоки від операційної
діяльності є недостатніми для зобов'язань, що підлягають погашенню.
Розподіл фінансових зобов'язань за строками погашення представлено наступним чином:
на 31 Грудня 2019 року
за
вимогою
Поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи,
послуги
Інша кредиторська заборгованість

до 30
днів

від 30
до 90
днів

від 90
до 180
днів

від 180
до 360
днів

Усього

5 488

199

274

-

-

5 961

5 488

199

274

-

41 264
41 264

41 264
47 225
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(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше)
До складу кредиторського заборгованості за вимогою станом на 31 грудня 2019 року в основному входять
заборгованості за інспекційні, аудиторські послуги та за постачання запчастин. На основі аналізу
погашення заборгованостей після звітної дати, штрафи за прострочення заборгованості не
нараховувались.
на 31 Грудня 2018 року
за
вимогою
Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша кредиторська
заборгованість

до 30
днів

від 30
до 90
днів

від 90
до 180
днів

від 180
до 360
днів

Усього

1 231

830

-

-

-

2 061

-

655

-

-

-

655

1 231

1 485

-

-

-

2 716

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе три типи ризику:
ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари. Фінансові інструменти, яким
властивий ринковий ризик, включають в себе кредити і позики, а також дебіторську заборгованість.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься в зв'язку зі зміною
валютних курсів. Група здійснює певні операції в іноземній валюті. Група не використовує похідні фінансові
інструменти для управління валютним ризиком, в той же час керівництво Групи встановлює ліміти щодо
рівня валютного ризику.
Нижче представлений аналіз чутливості прибутку/(збитків) Групи до оподаткування до можливих змін
валютних курсів. Ці показники чутливості представляють оцінку менеджменту обґрунтовано можливої
зміни валютних курсів. Цей аналіз заснований на припущенні, що всі інші параметри і процентні ставки
зокрема, залишаються незмінними.
Чутливість прибутку до оподаткування до зміни курсу долара США на 31 Грудня 2019 року:
Зміна
Вплив на
Вартість
курсу
прибуток/збиток
фінансового
іноземної
до
інструмента
валюти,
оподаткування
%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
6 770
20
(1 354)
послуги
(5)
339
Кредиторська заборгованість за товари,
(2 128)
20
426
роботи, послуги
(5)
(106)
Інша поточна кредиторська заборгованість
(20 665)
20
4 133
(5)
(1 033)
Ефект від зміни валютного курсу
(16 023)
20
3 205
(5)
(800)
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Чутливість прибутку до оподаткування до зміни курсу долара США на 31 грудня 2018 року:

Вартість
фінансового
інструмента

Зміна
курсу
іноземної
валюти,
%

Вплив на
прибуток/збиток
до
оподаткування

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

13 338

10

1 327

Грошові кошти та еквіваленти

20 489

(5)
10
(5)

(663)
2 049
(1 024)

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

(1 896)

10

(190)

Ефект від зміни валютного курсу

31 931

(5)
10
(5)

95
3 186
(1 592)

Чутливість прибутку до оподаткування до зміни курсу євро на 31 грудня 2019 року:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

Вартість
фінансового
інструмента

Зміна
курсу
іноземної
валюти,
%

Вплив на
прибуток/збиток
до
оподаткування

99

20

(20)

(5)

5

20

261

(5)
20
(5)
20
(5)

(65)
4 120
(1 030)
4 361
(1 090)

(1 303)

Інша поточна кредиторська заборгованість

(20 599)

Ефект від зміни валютного курсу

(21 803)

Чутливість прибутку до оподаткування до зміни курсу євро на 31 грудня 2018 року:

Вартість
фінансового
інструмента

Зміна
курсу
іноземної
валюти,
%

Вплив на
прибуток/збиток
до
оподаткування

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

418

10

42

Ефект від зміни валютного курсу

418

(5)
10
(5)

(21)
42
(21)

Оцінка очікуваних кредитних збитків
Група застосовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (ІFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних
збитків, при якому використовується оцінний резерв під очікувані кредитні збитки за весь термін для всієї
торгової та іншої дебіторської заборгованості, та активів за договорами.
Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова та інша дебіторська заборгованість була згрупована на
підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів прострочення платежу. Інформація про
рівні очікуваних кредитних збитків за торговою та іншою дебіторською заборгованістю представлені в
Примітці 19. Для визначення ймовірності дефолту Група визначає дефолт як ситуацію, коли схильність до
ризику відповідає одному або декільком з нижчеперелічених критеріїв:
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- прострочення позичальником передбачених договором платежів перевищує 90 днів;
- позичальник відповідає критеріям вірогідної неплатоспроможності, зазначеним нижче:
•
неплатоспроможність клієнта;
•
поява ймовірності банкрутства клієнта.
32. Управління капіталом
Група управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити діяльність Групи в майбутньому при
максимальному прибутку власників за допомогою комбінації позикового і власного капіталу. Керівництво
Групи аналізує структуру капіталу на регулярній основі. За результатами цього аналізу, Група вживає певні
заходи, щоб збалансувати загальну структуру капіталу шляхом залучення позикових коштів або погашення
існуючої заборгованості.
33. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активних ринках на кожну звітну дату
визначається відповідно до ринкових котирувань. Для фінансових інструментів, що не обертаються на
активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки.
Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року балансова вартість фінансових інструментів
Групи приблизно рівна їх балансовій вартості.
34. Умовні активи та умовні зобов’язання
Операційне середовище
Група здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона
продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією
та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі.
Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні
залишається нестабільною. У 2019 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну програму
структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах
та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з метою забезпечити умови для
відновлення економіки в країні.
Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає уряд,
та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних
фінансових установ.
Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні.
Протягом 2019 року офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України
зменшився на 13% з 27,6883 гривень за долар США на 1 січня 2019 року до 23,6862 гривень за долар США
на 31 грудня 2019 року. Протягом 2019 року Національний банк України знизив облікову ставку з 18,0% до
13,5%.
Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику зменшення валютних
обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень
від 50% до 30%, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року.
У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 році), а зростання реального ВВП,
становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на продовольчі товари, а також
зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який утримувався впродовж
переважної частини 2019 року.
Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний рейтинг України до рівня В.
Агенції відзначили суттєве покращення макроекономічної ситуації, відповідальну фіскальну та бюджетну
політику, а також появу «вікна можливостей» для здійснення економічних реформ. Наприкінці 2019 року
міжнародне рейтингове агентство Moody 's Investors Service підтвердило суверенний кредитний рейтинг
України в національній та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило стабільний прогноз на позитивний.
При складанні цієї консолідованої фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати
вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності Групи у звітному періоді.
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Оподаткування
Українські податкові органи все частіше звертають свою увагу на ділові кола. У зв'язку з цим, місцеве і
національне податкове середовище в Україні постійно змінюється, і є об'єктом непослідовного
застосування, тлумачення і дотримання. Недотримання українських законів і нормативних актів може
привести до накладення суворих штрафів і пені. Майбутні податкові перевірки можуть відноситись до
положень або оцінки, що суперечать відображеній інформації в документах Групи. Такі оцінки можуть
включати в себе податки, пені та штрафи, і ці суми можуть виявитися істотними. Хоча Група вважає, що
працює відповідно до податкового законодавства, існує значна кількість нових податкових актів і пов'язаних
з ними правил, прийнятих в останні роки, які не завжди чітко сформульовані.
Правові спори
Група бере участь у судових справах, а також інших претензіях, які виникають в ході звичайної
підприємницької діяльності. Керівництво вважає, що рішення таких питань не зробить істотного впливу на
її фінансове становище і результати діяльності.
За позовом до Офісу великих платників ДФС про скасування податкового повідомлення-рішення
Керівництво оцінювало на звітну дату ймовірність задоволення позову як малоймовірну, ймовірність
програшу в суді – більше 50%. Решту позовів на дату балансу, визначено Керівництвом, як такі,
ймовірність програшу в суді по яких на звітну дату оцінюється менше 50%.
Капітальні зобов’язання
Станом на 31 грудня 2019, відповідно до укладених угод Група мала капітальні зобов’язання з придбання
основних засобів на загальну суму 1 072 тисяч гривень (31 грудня 2018: 9 412 тисяч гривень).
35. Події після звітної дати
31 грудня 2019 року Всесвітній організації охорони здоров’я було повідомлено, що у Вухані, Хубей, було
виявлено обмежену кількість випадків пневмонії, невідомого походження. 7 січня 2020 року влада Китаю
визначила причину нового типу коронавірусу (COVID-19). Починаючи з 31 грудня 2019 року, розвиток та
розповсюдження COVID-19 призвело до безлічі пов’язаних з цим подій.
Початок 2020 року
характеризувався поширенням пандемії, що породжується коронавірусом COVID-19. Перший випадок
коронавірусу був виявлений в Україні 3 березня.
Щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19 в Україні, у березні 2020 року уряд України запровадив
тимчасові обмеження на державному кордоні, забезпечив скасування регулярного транспорту та ввів інші
обмеження на період загальнодержавного карантину. Залежно від подальших розробок, пов'язаних з
пандемією, обмежувальний захід може бути скасований або продовжений.
Не можна виключати, що це може вплинути на економічне уповільнення з потенційними наслідками, які ще
не піддаються кількісній оцінці, а також і на прибутковість Групи, в основному через вплив на операційний
дохід та витрати пов’язанні з ризиком ризику.
Після спалаху COVID-19 Група продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних заходів
відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та місцевих органів влади.
Керівництво заявляє, що ніяких інших істотних подій, які могли б суттєво вплинути на консолідовану
фінансову звітність Групи, після звітної дати не виникало.
В період із січня по квітень 2020 року Група отримала безпроцентну поворотну фінансову допомогу від
компанії, що володіє долею в статутному капіталі - International Trading Partners AG, загальною сумою 361
тисяча євро та 1 060 тисяч доларів США, що станом на дату затвердження звітності до випуску є
еквівалентом 14 801 тисяч гривень та 33 579 тисяч гривень.
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