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Товчрu спtво з облtе:лtсеtt о to Biltt о вiDальн ic пtкl кС П ЕКТР-АГ РОп
4>ittaHcoBa зrJiпlttictllt tta 3l еруdцл1 202() р. пtа за piK, tt1o закiнчtкlся. на tprl dапtу

Балаttс (Звiпl про QlittattcoBuй cпatt) на 3l еруdня 202() р.

/{aтa (piK, ьtiсяць, чrtсло)
пj____,__. __ _ товдрIлство з оБ1\,IЕ}кЕноlо вIдповIдАJIьllIстlо
l tlЛПРИ€]!lС lRО (с.пIa|t,I.|r_дгI,о) За С,ГlРПОУ

Тери,горiя пI. Обухiв за КОАТУУ
Оргаrriзаtцiйllо-пl)аRоI]а (loplIa гоопо:tа;)lоваrIllrl 1'ова1ll.tо,гво з oбirtclttctttlltl BiJLtloBiдa.llt,ttic.I-rrr за КоI'lФГ
Вил еконоп,tiчtкlТ дiялыrооr,i Оптова торгiвля хiплi'lltttлtи продукl.а]\tIl за I(BEI]
Середturкiлькiс,t,ьпрацiвtrtлltiвl 356
z\,rреса, rелс(lоtt

ОдиниtЦ випliру: r,ис. грн. беЗ деоrl1l(овогО знаку (oKpiпl розлi,llу IV Звirу прО (liHaHcoBi результатtr (Звiry прО сукулIIиЙ дохiд) (форNIа
N 2), грошовi показнI.lкtt якого IIаRодяIться в гр1.1в1.Iях з ltоlliйttапtи)

Складсно (зробити позначку <v> - у вiдповiлrriй клir.лrrrцi):

за t]oJlo)I(eHIlяN,lI,t (отагцlартаьtи) бухгалr.ерсыtого облiку
за мirItнаролttимI.1 с,l,аIIдаI)та]!tIi t!iHaHcoBoT звi.l-rrостi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 3l грудня 2020 р.

ФормаNl кодзадкуд Г 1s0100fl

3
БалаttС (Звiпl прО cPittaltcoBlt.Й сmан) слid чLrIl1апllt разом з прuJчlilпкамu, вuклаdенllмl,r на ctltopittKax I ]-45, якi е
скл аd ов о to ч ас l11 ч н oto ф i н а н с ов oi' зв iп1 I l о с п1 i

коди
2020 l2 31

збз48550

32 I l 600000

240

46,75

Актив Код
рядка

На 31 грулня 2019 р. На 3l грудня 2020 р. Припriтка

l 1 3 4

I. Необоротнi активи
Нематерiальнi aKTrtBtl l 000 l,820 l ,573 4

первiсна вартiо,гь 00l з,5 82 з,3l4
ttакопиtIеl Itl аNlор,г1,1зацiя 002 |.762) l 

"74l005 7 6,7 46 4
UcHoBHl засоOи l0 59,3 l0 6,7,469 4

перцlсна BapTlcтb 1l 83,008 95.689
Знос I2 (23,698) (28,220)

Довгострокова лебir,ороька заборI.овttt licr.b 040 2,440 2,з4з
В lдстроrIенl податковi активи 045 |,64l 1.298 |1
Усього за роздiлопt l l 095 65,2l l l49,429

II. Оборотнi активи
Запttсl,t l l00 l ,203,9l 6 l,366,399 5
IJIlробlIичi запаOи l l0l 50 4l8
Товари 1 104 l ,203.866 l,365,981 5
Щебiторська заборгованiсr.ь за продукцilо, товари, роботи,
послуг!l l l25 605,568 ,l4l,l5I

6
f{ебiторсь ка заборгованi сть зil розрахункаil,Iи:

за в1.1даниi\t и ilBal Iса]\{и l lзо 4з.з59 Iз7,62б 6
з бtодlIсетом 1 l35 9.()41 2,026
у т. ч. з IIодатку lIa пl)!lОуток l l36

55 58,787 96.921
рош1 та lx еквlваленти I65 6.39l 25,306 ,7

l 166 l l
Рахунt<и в банках | |61 6,390 2 5.305
lHItti оборо,гtti аl<,t,ивlл l lg0 l,85з 7,10
Усього за роздi.попr II l l95 l,928,92l 2,370,I99

lIl. Ilcrlбtllltrllli ltltlltlltt.lr1llttlvI}aIIi/1.Irt IIp(rlilr|i}t Ii|
груttIl вlrбут"гя l200

t 300 1,994,|32 2,5l9,628

Незавершtснi капiтапыti iнвестицii

THltla пtlTo.1Illt лебi t,l1rc1,1111,tltбonl oBaHic tb

l 0,1,1BKa

ьаланс



Пасив Код
Dядка

На 31 грудня 2019 р. На 31 грудня 2020 р. Примiтка
l 2 3 4

I. Власний капiтал
заресстрований (пайовий) капtтал l 400 q9 ]]ý 99.335 8
Капiтал у дtlоцiнt<ах 1 405 550 36l
ffодатl<овий капiта,гt 14 l0
Елriсiйltийr лохiл l4ll
Резервнlлй капiтал l4l 5
Нерозподiлен1.1й rrрибу,гок (ttепокритий збитоtt) l420 47.00з l44,628
Ilсоплачениr't кап i,t,ал l425
ВилучеIrиt-л капiтал l 430
Ittпli 1lсзсрвt.I l 4з5
}'cbolrl ,ra 

рсlзлi.ilопt I l 495 l46.888 244,324
ll. ЛовгостроIсовi зобов'язаllttя i зitбсзпе.tеttttя

в iдсr'llочеr r i l ltlлатковi зtlбов'ltзаl tняt 500 1,7

f{овгостроковi ttредIlтl,t баl tltiB l0 6,142 9
Iншi довгостроltовi зобов'язаttttя l5 80 |,622 9
f [овгостроковi забезtlеченttя 520
!овгос,rроковi забезпе.lсння виlDат llet]coHaJIv 52|
I {iльове dlirIaHсуBattrIя 525
БлаI,одiйна лоI Iо]\,|огаl 526
Усього за роздiлом II 595 6,222 |,622

III. ПоточlIi зобов'язаllня i забезпечеllня
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 600 654,88 l 329,000 9
По,гочна кредитороька заборгованiоть за:

доl]гостDокоI]IJill и зобов'язаннями l610 q 51я з,808 9
товари, роботи, послугlл l5 794.835 l ,320,09l
розрахуI Iкаfi.rи з бlодлtеr ом 620 l 8,(l34 30.268

у т. ч. з податку lla пDибутоl< 62l 18,242 29,554
розрахуllltаillи з! сlDахчl]аIIIIя 625
розрахункаl!1I.1 з oltltaтtl llDaцi з0 42з

Пото,lна крели го|)ська ,litборговitн icr ь ,Ja олер)(аниN| и
aBallcai\lIt l 635

l 75,53 5 4,7l,952
потtrч на кредиторська заборгованi cr.b за розрахунка]\.I и з
учасIlиI(аNtlл

l 640
51.463

I [о,го.rнt забезIlс.lеtlltя l 660 40,999 44,196 l8
IHllli поrочнi зобов'язаt,tltlt l 690 95. l з7 ,7з,944

Усього за роздi.пом III l б95 1.84l .022 2,273,682
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротниЙлr активамц

утримуваними для продажч, та грyпами вибчття l700
V. Чисl,а BapтicTb недержавпого пепсiйного фоrtдч ,,1800

l 00 1,994,|32 2.5l9.628

::эF

,ы

, IIto llopiB}IIoc 2,Z75,З04 тl.tся(lаNl гривень стаIIом на З1 грудня 2020 р.

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лобач Володимир Петрович

Рузiсва Свiтлана Петрiвна

Товарu сmво з обмеjлсеl! olo вidtl овi()алл,нiсmю кСПЕКТР-АГРО)
Фiнансова звiпlнiспlь на 3l zруdпя 2020 р. за piс, Ll|o закiнчuвся 1.1a L|lo dаlпу

Балtанс (Звiпl про фiнаtlсовuй сmан) на 3l zруdня 2020 р.
(проdовэtсення)

4
Баланс (Звim про сfliпансовuй ct?laIr) слiо чLlmапlч РLlзОЛl з прuлliпlкамu., вuкла()енuмч rta cl11opillQax l]-45, якi а
с K]l а d ов о ю |! а с п1 ll I r о ю сР i н а t t с сл в о i' зв i tll н сл с tll i

*Усього мае були poзpilxoвallo як
(3l грулня 2019 р.: 1,847 ,244 т,ися,tапl



Товорuсmво з обмеuсеною вiDповidальнiсmю кСПЕКТР-АГРОу
Фiнqнсова звimнiсmь на 3I еруdня 2020 р. mа за piK, uцo закiнчuвся на цю dаmу

Звim про фiнансовi резульmаmu (Звim про сукупнuй dохid) за 2020 piK

за 2020 piK

Форпrа N 2 Код за ДКУД

коди

2020 l2 зl

36з48550

r801003

L ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Ст,а,r-гя Код рядка
lJa звit,rrиi'r

перiоlt

За
аltалогiчний

перiод
попереднього

покч

Пршмiтка

l ) 3 4
ЧIiс,I,ий дохIд Rlд роалlзацii гtродукrцiТ (r.oBapiB, робir., lIоолчг) 2000 4322,405 4,5з0 

"731

l0
UоOtвартlсть реаJtIзоваIlоi пllолукrцiТ (1.oBapiB, робir.. tlослуг) 2050 (4,19I,106) (4, l 06.680)
Валовий:

Прибчток 2090 63 1.299 424,051
Збитоlс 2095

tншl операцlйнl доходи 2 20 7 5,4|1 б 1,899 l
Адм iнiстраr,ивl ti випlаr,и 2 30 (89.693) (9l,5,12) 3
Витрати на зб},т 2l50 (252.126) (251 ,61,7 4
llrIlll оIl9рацlйlll вIi,фа,г1.1 2 80 r57 ()]1) (з6.712, 5

у пtouy,lLlcJli:
Bl!l11paпll{ Bid зiltittч Ballпtocttti ctKпtttBiB, яtti оtlitttоlопtьсяза
сп раве dл u в о to ва р tlt i с ttt to 218l

Фiнаllсовиt'i резу.пьl,ат Bill olrcpaцiiiHoT дiялыrосr.i:
Ilршбуr,ок 2l90 306,364 l00.055
fOпток 2l95 с)

Цrrrri (lirraHcoBi лоходи 2220 42"748 7 |.044 l2
lншl дохоли 2240 1.584 1,556

RиlратI.1 2250 l72;/24\ (75.1 79) lб
tJтраl,и вlд учаOтl I] кап1,1,аJIl 2255
lншl виц)ати 2210 (I2l) (658)
(rilratlcoBtIй резу.пьта,I до оIlола,гкувilIlllrl :

П рибуr,ок 2290 l 77,85 l 96,8l8
:JOитоl( ,rоý (-) (_)

Лох!д (витраги) з податку на прибуток 2300 3 3,41 2) l9,146) l7
Чlrс,l,ий фilIallcoBlIii рсзу.пьта.l,:

Ilрибуr,ок 2350 l44,439 ,71,612

Збиток 2J55 (-) (-)

Звiпt про фi,нансовi резулыпапlu (Звiпl про сукупнuй dохid) слid Lruпl.апlll. раз()м з прuлriпlкамu, вuклаdенulиu на
спlорiнках ] 1-45, якi € склаdовою |lасl1.11.rною фiнансовоi'звilпt!оспli.

r-)



Генеральний диl)ектор

Головний бухгалтер

То в ар u ctltB о з 0 бме)лс е но to в id lt 0 в iD ол ь н i с пllo кС П Е КТР-Д Г РО >
4)iнансовq звiпllriспlь lta 3l zрус)ня.2020 р. пlа за piK, ulо закiнчttвсянаlр dашу

Звiпt про фittансовi резульlпапlu (Звim про сукуппuй dохid) за 2020 piK
(проdовэtсення)

lI. сукупнLIЙ дохlд

Лобач Володимир Петрович

Рузiсва Свiтлана Петрiвна

Звiп,l про фiнансовi резульп,lаlпu (Звim про сукупнuй dохid) слid чumапlч. разом з прuлtitt1кuлlu, вuклаdенu,цч наспlорiнках l ]-45, якi с склаdовоtо |lQсlпllноtо сРiнансовсli'звitllноспli.

)
Стаття код рялrса

за звiтltий
перiод

За
аналогiчний

перiод
попереднього

noKv

Примiтка

l 1 J 4
!ооцiнка (yLtiHKa; необоротtlих активiв 2400 (l89) 13
flооцiнка (yuirrKa) (lir,rансових iнсцrушtснтiв 2405
I,Iакопичеtri KypooBi рiзrrицi 24I0
частltа iпшого сукупно].о Доходу аооцiйоваlIl.iх та спiльнl.tх 24|5
[нtпий cyKyIltttlii ltохiд (зби.гок) 2445
Iнший сукупний лохiд (збиток) до оподаткувапня 2450 l 89) lз
податоtt на лрлtбуток, пов'язаrlлtй з itlrltипt сукуIIllип,I лоходопl 2455
Iнший сукупний дохiд (збиток) пiсля оподаткування 2460 (l89) 13
Сукупнийдохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 l44,250 77,685

II I. Елвм BI ITI,I ol IЕрr\щI l7I I I llX BI,ITP/\I.

Ilазва статгi Код рядка
за звiтний

перiод

За
аналогiчний

перiод
попередпього

покч

Примiтка

l 7 J 4
Ма,t,ерiалыri зацlатrr 2500 2I,969 28.420
Вtтrрати на опла,lу lrрацi 2505 I71,92з l 75.897
вiдрахування rla ссlцiа.гlы ti захолr.l 25l0 26.262 25,1бз
Знос та ап,tортизацiя 25l5 l 6,1 l9 l3,75l
IHпri операцiйrri виrратll 2520 l58.079 |42,670
Разом 2550 400,352 385,901

Iч. розрАхуНок покАзнЛlкlв прI,1БутковостI лt(I{IЙ

,llta l<illbKio,t,b просr,лlх alttliii

ЧIлстий прtлбуток (збиr.ок) IIа одltу лростч aKttilo
ltий .tllcTtlй гlрибуток (збиr.ок) на



ToBapu сmво 3 o(1,1le:ltcett ottl Biitt ов i dott ь н icпtttl к С П Е КТ Р-А Г РО)
(DittaHcoBa зBitllttictllb на 3l zpllDttst 2()20 1l. пlа за piK, rr1o закiнчurlся, на tlю daпl1l

Звiпt прсl Pyx.>pouloтllx tcottttttiB (за прялtuпt,лlепlоdом) за 2020 piK

llaTa (piK, iчtiсяць, число)

,l,оI}АрI,tстl}ОзоБрIвжЕttОIовIдllоl}IДАJIыIIсl,tО 
заСflРПОУ

Пiлприсмство (СIIЕItТР-АГРО))
( t tal"tпt etry Bar ll tя )

Звiт про рух грошових коIштiв (за прямим методом)
за 2020 pirc

коди

,orO-T-D-T-зr

з бз48550

Nз l80l004

Стаття Кол
рялка

За звiтний перiод
за аналогiчвий

перiод попереднього
року

l 7 J 4
l. l)yx коштiв у резу.пь,r,а,гi oIlcpaIliiiItoiiliяt.ttыtoc,Ti

IJадхолlrсснtlя Bi/(:

Реа;riзацii продукцiТ (ToBapiB, робir., пос,lrуг) 3000 2.868,793 2,4l9,46l
[_{iльового (liнансуваllня з0l0 883 615
I,Iадходlкенлrя авагrсiв вiл поltупt.цi в i запtовtlr,lкiв 301 5 2,844,092 2,1 57,000
I-Iадходкенltя вiд пtlверненrrя aBaHciB з020 3 6,283 9з,920
LIалхtlдittеtttlя вiл вiдссlr,кiв за залlIшкаNlI! KotrtTiB tIil по.IочIIIlх paxyllKilx з025 5,436 з44
Налхtut>кеlrrrя вiл Qорлсl tl.tKiB trеус,Irlйки (lIrцlа(liв, Ilet ti) з03 5 3.8 8з ,7.|9I

Надходlкенtrя B i/t опсllаt tiljt loi olleltдI,1 з()40
lttпti налхолrItеlrня 3095 ,74,4з4

l 1,562
Виr,рачаttня на oIlJIary:

ToBapiB, робiт, послуг
3 100 (з,l2з"756) (з 

"l76,8,74)Працi 3 05 ( l з7,600) ( l l5,049)
Вiдрахуваtlь rra соцiальнi заходl,t з 0 (26,16l) (2з,5l l)
Зобов'язаttь з по2ца,гl<iв i збоlriв 3 5 (247,8з2) ( l 38,072)
I]итрачання IIа оплаlу з<lбов'я:занl, з IIода.1.1tу tla tlllибуr.ок 6 (2l ,151) (2,з29)
Влrгра.liltlttя tlа оllлаrу зобов'.яtзань з IIода.l-ку lla долаIlу Bapt.ioTb 3

,| (85,579) (

влпрачаrtttя на оплаry зобов'язаllь з itlшt,rх rlодатttiв i зборiв 3 8 ( l 40,496) (l з5,743
Влtтllачаttня на оплату aBattoiB з 5 (930, l 54) (7 86,з67
ВIл,грачаttIlя tla tlп.lIаry rювсрнеItttя aBatrciB J 40 (2 1,209) (32,90з)
Iншi влlтрачаtlня] з 90 (655,7 l 0) (252,297)
Чистий рух коштiв вiд операцiйшоiдiяльностi 3 95 690,782 (434.980)

IL I'yx кош,гiв у рсзулы.а,гi iнвестпцiГIllоiдiя.пьносri
надхолrttення вiл рсазliзацii:
t|irrансових iнвестr,Iцiй

з200
нсоборотних аlt,гивiв 3205 5,1 l7 2,з28
I-Iадход>кеt ttIя в iд о,грtльtаt tllx :

Вiдсоткiв з2l5 зз,4з2 21.51,7
l lалхоltlttеrtttя Bi/l tltlгatltcttt ut t tOз l,tlt 3230 3.43 8 79,048
l lрIiлOiщня lIeoбOpo1,1I1,1x а|(,гIlвll] з260 (l20.9] I (28,695)
Витрачання IIа надаliIlя позиI( з275 (40,1 07) ( l 8.946)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 l l9,091) 55,252

Звiпl про рух epouroBllx коtцпliв (за прямuм мепlоdох.l) слid чlrпlапllt разохt з пpu,uil]lаaщu, вuклаdенuмч на
clпopiHKax ] 1-45, якi е склаdовою llacпluHoto cPiHattcoBoi'зBitlэrtocllli,



пов'язани]\,tll с,lорона]\,1и у OyMi 53,400 тис. грн (20l9 р.: IlyJlb ,l.ис,

(20l9 р.: нуль,гис.грн.) за l)iK, що заt<ilt.tивоя 31 грудня 202О р.

То вор u с пtв о з о бм eJlce по lo в i dll о в il otl ь н ic пuо <l С П Е КТ Р-А Г РОл
Фiнаttсова Звiпlнiспlь tta 3] epydtut.2020 р, пlа за piK, tt1o закittчttвся llaL|lo dаtпу

Звiпl прrl рух ?роulовuх коLцпliв (за прямuм мепхоdом) за 2020 piK
(проdовэtсення)

',-, 
,1,1tc. грll. (lUll, р.: 232,46ь l,!lc. грll.), KopoTKooTpoKOBi опсрацii' ,

гlrн.), поверненlIя помилково отримаllltх кошtтiв у cyMi l0,2l0 тис грrr

Стаття Код
рялка

За звiтнrlri перiод
за аяалогiчний

перiод попереднього
року

llI. l)yx KolttтiB у рсзуль,гаr,i фillаttсовtliлiя.пыttlсгi
IlадхолlI<еlttlя вiл:
Власttого каlliталу 3300 99. l 35
Отрипtання позик 3 з05 2,78з352 2,888,38 l
Iншi надходlIсеltня 3340 5.435
Витрачання на:
погаtшеttttя позttк 3350 (3,20,7 

"768)
(2.545.,72о\

СпrIату lttлвiдеlrдiв 3355 (98,467)
Влtтрачання IIа спла1у BiдcoтltiB зз60 (з0,044) ({l3,083)
lншi плаl,еrкi 3390 ( l ,603) ( 1,63 l
tIистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi J395 (554,530) 382,517
Чц!цй рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 11,161 2,189
Залипrок Koшtl,iB t.ta поча,l,ок року ) 3405 6.39l ,7,449

з4 l0 l ,-154 (з,847)
1}а.ц и пr о к Kot tll,i в l l а lci,, с цu po,rЙtl-K р Ц tr аl}ч 34| 5 25,306 6,39l

Генеральний ди жжё Лобач Володимир ПетрOвич

Головний бухгалтер W _Ц:_Ецз tuЦдз 
"4 

П*рi""а

Звiпt прr,l рух epouloBux Kolull1iB (за прямuм ,меmоdом) слid чLll1lапlч разом з пpu}tirtlKaщlt, BrtK1tadertuMu на
спl ор i н ках l 1 -4 5, як i е скл аd ов оlо ч ас Il1Ll 11 ою Ql i н ан сов оi' зв i п1 l l оспl i,



товарuсmво з обмеаrcеною вidповidальнiсmю кспЕктр-Агро>
Фiнqнсова звimнiсmь на 31 еруdня 2020 р. mа за piK, uцo закiнчuвся на цю dаmу

Звim про власнuй капimал за 2020 piK

Пiдприспlство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (СПЕКТР_АГРО) за СДРПОУ

(най м eHyBar tl lя)

Звiт про власний капiтал
за 2020 piK

Форма N 4

Звim про власнuй капiпt_ал cltid чuпlапlu разом з пpuMilllKa,vtrt, вuклас)енttлttt tta спlорiнках I I-45, якi е
скл ad ов о to ч а сm 11 н oto ф i н ан с ов oi' зв i lп ll о спl i,

/{ата (piK, лriсяць, число) 2020 ltzlзl
36348 550

Код за Дкуд Г l80l0,i5 l

9

I lеllозttолiлеtttlй
прибч,гок

( t tcпoKpttTrtl"l
збlt,гок)

Скоригований залишок на початок року

tIttcTltii lt1lllбl,t olc за lBir llllt-t llellio/t

Ilttltltй cltclпlttlt"l дохi,t за lBitllllй tlcllirlл

f]ооцitlttа (уцiнка) необоротнrtх аmивiв

Частка ittшого сук),пllоI о дохол)
асоцiйованих i спiлыtих лiдприслrс,гв

Спрямування лрибутку ло заl)с€строl]?ltIого

Вiлрахуваllня ло резсрвttого кrлiталу

Сулtа чистого прибутку, належна до

Сума чистого прибу'гку на cTBopeI{tlrl
ооцiа:tыllлх (l1iльових) (lонлiв

викупJlенl{х акцiй (llacToK)

liя викуллеIIих ttкtliй (часrcr<)

Зменцlеllня номiншьноi ва1l.гос,гi акцiй

I)азолr зпlitt 1, KlttiTalri

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лобач Воцодимир Петрович

Рузiсва Свiтлана Петрiвна



ТОВарu спlво з tt б,tte;ltcettoto Biltl oBidolt btt i.cпtto кСП Е КТР-АГРо>
4)iHaHcoBa звiпlнiсtllь Hct 3l еруdня 2()20 р, пlа за piK, rLyo закiн,luвся. на tlto dап.tу

Звiпl про власнuй капiп,tал за 20l9 piK

Пiлприсмс,гво

flaTa (piK, мiсяць, число)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СПЕКТР_АГРО) за СflРПОУ

(найпленуваttttя)

Звiт про власний капiтал
за 2019 piK

Форма N 4

2019 l 12 lзl
36з48550

колзадкуд tls,цOoal

Нерозподiлений
прибуток

(непокритий
збиток)

Залtrrrtок rIi rIo.IlTOK pOlty

CKo1lIrгoBitrrIrt-l залIlшок llil поча] ol{ l)oI(y
(tte пiдляглло аулttту)

tIltc гtlI-t tt1lltбy гоtt зr звi t ltltй tlellit171

Iнший сукупний дохiд за ззilлr;1 n"oioo

Час,гка iнлlого сукупного лоходу
асоцiйоваtlих i опiльних пiдгtриспtств

Сума чистого прибутку, IlшсжIIа до

Сума чистого прибутку на cTBol)eIIIJrl
соцiальнlлх (чiльових) ttlоrrлiв

!икуллених акuiй (часr.ок)

Анулtованttя викуллених акцiй (часr.ок)

Змсншення uомiншьноi BapTocTi акuiй
lншi злtiltи в капiтruli

Придбаtttlя ( прода)() lleкolI] I)oJIboBaIIoj

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лобач Володимир Петрович

Рузiсва Свiтлана Петрiвна

Звiпl про власlluй l{апim,qл слid чulпаll1Lr рqзо.м з прuмiпlкамll, Blll{лaDet.шшu tla спlорillках ] 1-45, якi е
cK]l аd oBolo .! acl.J1l]l l olo ф i rt ан coBoi' зв i пlt l осп1 i.
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тоыt pu с mво з tlбм еuсе п rl ю в i d tto в i dпLt ь t t i с плtо к С П Е Кт Р-д Гро у
4liHaHcoBa :зrзiпlttiсt,llь на 3 ] ep)lc)ttst 2020 р. п1(l за piK, tt1o закitt,tuвся на lpo dапry

l'l 1эLtлt i пlкu d о ф i н а н с oBoi' зв i пlн ос tlli

Загальнi вiдомостi

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
ТовариствО з обмеженою вi,щIовiдаьнiстrо <Спектр-Агро> (да-гli по тексту <Товариство>) було
створене в 2009 р. у BiдIoBйHocTi до з€конодЕlвства УкраiЪи та зареестроване 11 rп.rстопада 2009 р.
ТовариствО едоdрнiМ пiдlриемством, що повнiстю належить ОскарАгроЛiмiтед@еликаБританiя).

основноЮ дiяьнiспО товариства е оптова торгiвлш засобами захисту росJIин та оптова торгiвлlя
сiльськогосподарською продrкцiею.

Юридтшrа аш)еса Товариства: 08702' YrcpаrHa" Киiвська обл., м. Обухiв' вул. Промислова, буд zo.

(б) Умови здiйснення дiяльностi в YKpaihi

ЩiяльнiстЬ ТоваристВа переваЖно здiйснюеться в YKpaihi. Вiдповiдно, на бiзнес Товариства
впливаютЬ eKoHoMiKa i фiнансовi ринки Украiни, яким притаманнi особливостi ринку, що
розвиваеться.

Полiтична i економiчна ситуацiя в YKpaiHi в ocTaHHi роки нестабiльна. Правова, податкова i
адмiнiстративна системи продовжують розвиватися, rrроте пов'язанi з ризиком
неоднозначностi тлумачення Тх вимог, якi до того х( схильнi до частих змiн, що ра:}ом a i"*"r,
юридичнИми та фiскальнИми пgрешкодами створюе додатковi проблеми дп" пiдпр"емств, якi
ведуть бiзнес в YKpaihi. KpiM того, збройний конфлiкт " окремих частинах Луганськоi та
.Щонецькоi областей, що почався HaBecHi 2014 РокУ, "е 

.апi,rr.ний; частини ,Щонецькоi i
Луганськоi областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, i yKparHcbKa
влада в даний час не мае можливостi повною мiрою забезпечити застосування украiнського
законодаВства на територii даних областей. У березнi 2014 року ряд подiй в Криму привiв до
приеднання Республiки Крим до Росiйськоi Федерацii, яке не було визнu"ь vuрчirою та
багатьма iншими краihами. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в kpaiHi пьв'язане з
ризиками, що е нетиповими для iнших краiъ. Пандемiя kopoHoBipycHoi iнфекцii також
збiльшила невизначенiсть умов провадження господарськоi дiялЪностi.
у 2020 роцi розпоч€lлося глобальне розповсюдження CovID-19, яке суттево вплинуло на
економiчне становище як Украiни, так i Товариства. На початку березня ZbZO року у вijповiдь
на значне зниження попиту, зумовленого необхiднiстю соцiального дистанцiювання,
карантином, наслiдками оголошення надзвичайноi ситуацii та закриттям кордонiв, пов'язаних
iз розповсюдженням COVID-19, значна кiлькiсть компанiЙ 

" 
*рuiЪi тимчасово призупинила

дiяльнiсть cBoik торгових пiдроздiлiв. Товариство на дату складання цiеi фiнансойi звiтностi
не зупиниЛо дiяльнiсТь жодного пiдроздiлу в областях Украihи.

[ля мiнiмiзацii ризикiв для працiвникiв в перiод глобальноТ пандемii COVID-19 Товариство
масово перевело cBoix працiвникiв на вiддалену роботу з дому до майбутнього повiдомЪення,
за виключенням осiб, якi необхiднi для запуску критично важливих сфер офiсних систем,
починаюЧи з 16 березнЯ 2020 року. Застосованi заходи не вплинули на зниження виручки i
обсягУ операцiЙ Товариства. Враховуючи високi ризики захворюваностi персоналу,^який в
межах посадових обов'язкiв був вимушений контактувати з громадянами Украrни, що
повертirлИся з-за кордону, Товариство покрие витрати на лiкування працiвникiв у разi ikзахворювання KopoнaBipycoM вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.
ТОРГОВi КЛiеНТИ ПРОТЯГОМ 2020 року зазнавали фiнансових складнощiв, пов'язаних з
погодними умовами та iншими чинниками, чия дебiторська заборгованiсть на дату фiнансовоiзвiтностi складала бYо вiд загальноi суми торговоi дебiторськоТЪаборгованостi, що дорiвнюе
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Товарuсmво з обмемсеною вiOповidалtьнiсmю <СПЕКТР-АГРО)
Фiнансова звimнiсmь на З l еруdня 2020 р. mа за piс, lцо зqкiнчuвся на цю dаmу

Прuмimкu 0о фiнансово| звimноспi

43,69l тис. грн., та звернулися з проханнями вiдстрочки платежу до |-2 кварталу 2021 року. В
2020 роцi сума резерву очiкуваних кредитних збиткiв не збiльшиться завдяки досягнутим
домовленостям та багаторiчнiй спiвпрацi з клiентом i сумлiнного виконання графiку
погашення заборгованостi.

товариство розумiс, Що бiзнес е рушiем у впровадженнi важливих kpoki3 подолання
негативнОго впливУ спЕrлахУ KopoнaBipycy COVID-l9. Товариством придбано засоби захисту
медичнi тазасоби дезiнфекцiiдля працiвникiв на суму 116 тис. грн. Товариство вважае, що
понесенi витрати i можливi майбутнi витрати, спрямованi на подолання негативного впливу
сIIалаху KopoHaBipycy COVID-19, не спричинятимуть суттевого впливу на фiнапсовий стан i
фiнансовi результати Товариства.

у 2020 р. нафав ,панностi зЕкон JФ46б так званий (податкова рево.lпоцiя>, жлtй BHic рдд змiн
стосовно оподаIкувантrя доходiв нерезидентiв, адлiнiструваннi податкiв та iнше. Закон суттево
змirпое iснуючi пiдходr до оподаткуваннrI, а в деяких випа-щах встановJIюе абсо.гшотно HoBi прtlвила
гри дIя бiзнесУ i громадян. Головним tlиHoм BiH направлений на деофшоризацiю, забезrrЬr""*
податковоi прозоростi та масrrrгабне впровадженIu{ в ykpaiHi положень Гlпану BEps.
НаЦiОНаrЬНиЙ банк високо оцiнюе шанси перегляд/ програми Starrd-By мiсiею МВФ.
11 сi,пlя 2021 року мiсiя МВФ поновиларобоry в Yrcpаrhi у.щrстанцiйному форматi. Радад.Iректорiв
мвФ 9 червнЯ 2020 рокУ затверд{ланову програму Stаrrd-Вудrя УкраiЬи, розраховану на 1ý Mic.шliB
iз зага.lьнlдд фiнансувшlняrл 5 млрд дол. Украihа 12 червня отримаJIа перrпий транш у розмiрi
2,1 млрЛ доларiв. Iншi мiжнародri фiнаrrсовi установИ також надаваJIи остаrrнiми рокаiчIи Ъ"а.пrу
технi,пту пiдтрr,мку з тим, щоб допомогти YKpaiHi реструкryрувати зовнirrпriй борг i здiйснити рiзнi
реформи, в тому,мслi рефорNry стосовно боротьби з корупцiею, реформу в сферi nopnop*r""o.o
црав4 земеJIьну реформу i посryпову лiбералiзацirо енергети.пrого сектора.

У березнi 2020 рокУ парлап4енТ проголосуВаз за вiдставку урящ/ та признаЧенrrя його нового скJIад/,
лсий стазить собi за мету продовжити реформування укранськоi економiки, стшчrуrповати
eKoHoMi.пre зростанrul та боротися з корупцiею.

У червнi 2020 року рейтингове агентство Moody's пiципшло lФед.lтний рейтинг Улсраihи до рiвняВ3 зi стабiльним прогнозом. Пода-ьша стабiлiзацiя eKoHoMi.дroi та полiтищлоi сиryацii.*"Ь*
великою мiрою вЙ цродовженшI проведенIUI урядом структурних реформ, продовженшI
спiвробiтництва з МВФ та рефiнансуваншI державного борry, якй ,riдл".ае iro.u-."rr. в наступнi
роки. У лп,rгшi 2020 року Верховна Рада Украiни проголосувала за вiдставц дiючого Голови
Нацiонаrьного баrrщу Уrgаhи та за поданIUIм Президеrrта Украни призначила нового Голову
Нацiонаrьного банку Украни.

представлена фiнансова звiтнiсть вiдображае точку зору управлiнського порсончlJIу щодо
впливУ умов ведення бiзнесу в YKpaihi на дiяльнiсть i фiнансове сrано"иЙе Товариства.
Подальший розвиток умов здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi може вiдрiзнятися
вiд оцiнки управлiнського персопалу.

Основа складання фiнансово[ звiтностi

(а) ПiдтвердженlIя вiдIrовiдllосr.i

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призIIаченшI, яка сформована з
метою достовiрttого подання фiнансового стаIIу, фiIrансових результатiв дiяrьностi та грошових
потокiВ 'fовариства д,ш задоволеншI iнформацiйних Ilотреб широкого кола користуваtliв при
прийняттi ними екоI{омi.пlих рilпень.

l/.



ToBttpucmBo з tl(liraлcetttlto BidtloBilcutbH icttllo к СП Е КТР-Д ГРОлl
Фiнансслвq звiпlнiспlь на Зl epydH;t 2020 р. пlа за piс, lцо закiнчuсся на tlto Dапlу

П 1эttM i пltttt d о ф i Hat tc oBoi' зв itllH ос tпi

концепryальною основою фiнаrrсовот звiтностi Товариства за pik, що закiнчився
31 грудня 2020 року, с Мiлtнаролнi стандарти фirrансовоi звiтностi (мсФз), вкJlючаючи Мiхснароднi
стандарти бухгалтерського облiку (мсБо) та ТJryмачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерськоI,о облirtу (рмсБо), в релакцii.мннiй rra 1 сi.rня 202О року,
rцо офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдас BciM
вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змit,l, внесених рмсБо, ло]римання яких забезпечус
достовiрне поданнr{ iнформацii в фiнансовiй звiтrrостi, а саме, доре.rноi, достовiрноi, зiставноi та
зрозумiлоi iнформацiТ.

При форМуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувzlJIося також вимогах4и нацiональнIж
законодавчих та нормативних akTiB rцодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та складання
фiнансовоi звiтlrостi в YKpaiiri, яtti не протирiчать вимогам МСФЗ.

(б) Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлеItа на ocHoBi припуtцення, що Товариство здатне продовжувати
cBoto лiяльнiсть на безперервrliй осlлtlвi, вiдповiлrrо /]о якого реалiзацiя активiв i погашенняt
зобов'язанЬ вiдбувасться в ходi зви.rайtrоi дiялъностi. Управлiнський персонал мае HaMip i в
подальшоМу розвиваТи дйльнiсть Товариства. На Думку керiвництва, застосуваннrI припУщенш{
щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi е адекватним,
враховуючи налелtний piBeHb достатностi його капiталу.

З riiнця 2019 року розпочаJIося поширення IIового KoporlaBipycy, який отримав назву CovID-19,
ЗДаlЧОГО ВИКЛИКаТИ Baxc<i наСЛiдки, що llризводять до загибелi лIодини. I-{a кiнець 2019 р. Всесвiтrrя
оргаrriзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обме)tене число випадкiв зарa>кеннrl COVID-19, але
31 сiчня 2020 рокУ оголосила надзвичайнУ сиryацirо в областi охорони здоров'я, а
11 березня 2020 року - про початок гIандемiiз зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в Свропi та
iншиХ регiонах. Заходи, ш{о в)IйваIоться по всьому cBiry з метою боротьби з lrоширенFUIм
COVID-19, призволять до необхiдtlос,гi обме}кеI{}Iя дi:lовоi ак,гивносl,i, lцо впливае на попит }Ia
енергоресурси та iIrrпy продукцiю, а також до необхiдностi профiлакти.lних заходiв, спрямованих на
запобiгання поширеншо iнфекцii. На тлi цих гrодiй вiдбулося iсто,гне падiння фондових ринкiв,
скоротилися цiни на сировиIlнi тоlзари, зокрема, icToTtlo знизиJIася цitlа на(lти, вiдбулося ослаблення
ytpaiHcbkoi гривнi до долара clIIA i Свро, i пiдвиrцилися ставки кредитування для багатьох
компанiй, що розвиваються. I,IезважаюIIи на те, що, на MoMetIT випуску даноi фirrансовоi звiтrrостi
сиryацiЯ все ще знаходитьСя в гlроцеСi розвитку, представлясться, що негативний вплив на cBiToBy
ettoHoMirty i невизначенiсть щодо подальп]ого економiчного зростанIUI Mo)IqyTb в майбуlньому
негативно позначитися на фir-rансовому становищi i фiнансових результатах Товариства.
керiвництво Товариства уважно стежить за сиryацiею i реалiзус заходи щодо зниженнrI негативного
впливу зазначених подiй на Товариство.

Фiнансова звiтнiсть не включае коригуванIu{, якi необхiлно було б провести в тому випадку, лсби
ТовариствО не моглО продов)Itити подаJIьше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервтrостi дiяльностi.

(в) Основа оцillки

I]я фiнанСова звiтнiСть була пiдготов.ltена на octroBi iсторичноi BapTocTi.
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(г) Функцiональна валюта i валюr.а представлеtIня

Функцiональною ваJIютою та ваJIютою представленrrя фiнансовот звiтностi Товариства с y11paigcbka
гривrU{. Фiнансова звiтнiсть представлена в украiнськiй гривнi i вся фiнансова iнформацiя в нiй
округлюеться до найблюI(Чоi тисячi, якщо не вказано iнпrе.

Курси обмiну гривнi по вiдгlоtttенпю до осFIовIIих ваJпот, якi застосовуваJIися пiд час сютадання цiсi
фiнансовоi звiтностi, були такими :

Валюта 31 грудня 2020 р. 31 грулня 2019 р.

!олари США

Свро

28.28

з4.,74

2з.69

26.42

На 31 березrrя 2027 р., дату виtryску цiсi фiнансовоi звiтностi, курс гривнi по вiдношенню до доларасшА становиВ 27.8852 грн. за 1.00о0 долар CIIIA, курс гривнi по вiдношIенню до Свро становив
З2,72ЗЗ грн. за 1.0000 Свро.

(д) Використання оцiнок, припущень та суджень

складання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз вимагас вiд управлiнського персонапу
формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiковоi
полiтики, на суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображаються у звiтностi, а також на
розкриття iнформаrдiт про непередбачегri активи ,га зобов'язаI]ня. Фактичrii результати мOжутъ
вiдрiзнятися вiд таких оlдitrок.

оцiнки та покладенi в ix основу припущення постiйгtо переглядаються. Результати переIпяду
облiкових оцiнок визнаlоться у перiодi, в якому вони переглядаIоться, u,ur,orri у Bcix 

"uaryпплперiодах, на якi впливаIоть TaKi оцitлlси.

Iнформацiя про cyTTeBi оцiнки, використанi при застосуваlrнi принципiв облiковоi полiтики, що
справJuIють найбiльшl зна,+rий вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, вкrпочена до таких
примiток:

' ПримiТка 20 (б) - ЗмеНшеннЯ корисностi дебiторськоТ заборгованостi за продукцiю (товари,
роботи, послуги).

. Примiтка 18 - Поточнi забезпеченrrя.

Оцiнка справедливоi BapTocTi

!еякi принципи облiковоi rtолiтики 1'овариства та праI]ила розкрит-гя iнформацii вимагають
оцiнювати справедJIиву BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язаrrь.

Оцiнюю,lи справедIIиву BapTicTb активу .ти зобов'язаЕIня, Товариство використовус, наскiльки це
мо)I{JIиво, вiдкритi ринковi данi. Оцirrки справедливоi BapTocTi вiдносятu." дЪ рiзних piBHiB iepapxii
справедлиВоТ BapTocTi залеrтснО вiд вхiдних даних, IIIo використовуIоться u purnu* вiдповiдних
методiв оцiнки:

, PiBeHb 1: оцiнка rрунтусться на котирувальних (не скоригованих) цiнах на активних ринках
для iдентичних активiв або зобов'язань.
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о PiBeHb 2: вхiднi данi, KpiM котируваIiЬ, Що увiЙшли до Рiвня l, якi с вiдкритими дляактиву
або зобов'язання або прямо (тобто як цiни), або опосередковано (тобто визначенi на oc'oBi
цiн),

о PiBeHb 3: вхiднi данi щодо активу чи зобов'язання, якi не грунтуються на вiдкритих
ринкових даних (закритi данi).

Якщо Bxiдli дfiIi, використанi дIя оцiнки справед]Iивоi BapTocTi ttктиву або зобов'язаншI, Mo)IcyTb
буп,l вiдrесенi до рiзних piBHiB iepapxii джерел визначенIш справед]IивоI BapTocTi, оцiнЬна
справедIиВа BapTicTb вiдноситьСя в повноМу обсязi до найнижчого рiвтrя iерархiiддерео u*"ar""*
спрЕlведJIивоi BapTocTi, л<лliт е сутгевим для Bciei оцiнки.

Товариство визнаеперемiщенrrя мiж рiвняrли icpapxii джерел визначеншI справедJIивоi BapTocTi на
кiнець звiтrrого перiоry, в якому вiдбулася така змiна.

Справедiп,Iва BapTicTb активiв не вiдрiзrrяеться суттево вiд балансовоi BapTocTi.

Стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi

ряд нових стаrцартiв вступulють в силу дя рi.*lих перiодiв, що починаються пiсля
1 сi,пrя 2020 року, з можrмвiстю дострокового застосувЕlння. Одrак Товариство не здiйсt*ова-по
достроковий перехiд на HoBi i змiненi стандарти при пiддотовцi цiеi фiнансовъi звiтностi.

(ф ОбТЯtКПИВi ДОговори - виц)ати на виконання договору (Поправки до мсФз (IдS) з7)

.щаrri поправки утоIIнюють, лсi витрати пiдlрисмство вкJIючае при визначеннi ве.штцани витрат на
виконанIUI договору дIя того, щоб оцiнити, Ilи е договiр обтяжш.rвип,r. 

'Щаrri 
поправки застосовуються

до рiцих звiтних перiодiв, що починаються 1 сi,мя2о22 року або пiсля цiсi дuоп, щодо договорiв,
-ш<i е на дату перШого застосУванIш попрtlвок. На дату першого застосуванIш сумарний ефекг вiд
застосуван}UI поправок ви3наеться як кориryван}UI зIIJIишку нерозподiленого прибупqу на початок
перiощ, або iнrrптх компонентiв власного кагriтагry вiдlовiдlпц чином. ПЪрiвнЙнi данi не
перерtжовуються. Товариство визначило, що Bci договори, на"шнi ст€lном на З1 грудля 2020 року,буryт" виконанi до всryпу поправок в силу.

@) Реформа базовоiпроцентнотставки - фаза 2 (fIоправки до мсФз (IFRS) 9о мсФз (IдS) з9,мсФз (IFRS) 7, мсФз (IF,RS) 4 i мсФз (IF,RS) 16

У поправках розглядаються питання, жi можуть впJпIIIути на фiнансову звiтнiсть в результатi
реформи базовоi процентноi ставки, вкJIючаючи впJIив змiн на логовiрнi грошовi потоки або
вцносини хеджуванIuI, що виникають при заlrлiнi базовоi процентноi стчlвки аJътернативною
базовою стtlвкою. Поправки передбачають пр€ктичне звiльнеrпrя вiд делсп< вимог мсоз (IFRS) 9,
МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 i МСФЗ (IFRS) 16, пов'язанихз:

, змiнаМи в ocHoBi визначення грошових потокiв передбачених договором за фiнансовими
активами, фiнансовими зобов'язаннями i зобов'язаннями з оренди;о облiком хеджування.

3lwiHa в базi dля вuзначення zроu,tовuх поmокiв

поправки потребують вiд пiдприемства враховувати змiну у базi для визначення грошових
потокiв, передбачених договором стосовно фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
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що с необхiдним у звlязку з реформою базовот вiдсотковоi ставки, шляхом поновлення
ефективноi вiдсотковоi ставки фiнансового активу або фiнансового зобовlязання.

ТоваристВо не очiкУс суттсвоГо впJIивУ на фiнансову звiтнiсть вiд реформи IBOR.

Облiк хеdжування

Поправки передбачають виклIочення з ряду вимог ло облiку хеджування, Зважаючи на
вiдсутнiсть облiку хеджування Товариство не очiкуе впливу у зв'язку iз переходом на IB9R.

Розкрummя

ПОПРаВКИ ПОТРебУЮТЬ вiд Товариства розкриття додатковоi iнформацii щодо схильностi
пiдприемства до ризикiв, що виникають в результатi реформи базових вiдсоткових ставок i
вiдповiдноi дiяльностi iз управлiння ризиками.

Перехil

група планус застосування поправок з 1 сiчня 2021 року. Застосування не вплине на суми,
вiдображенi в звiтностi за 2020 piK або попереднi перiЬди.

Iншi стандарти

наступнi поправки до станлартiв i роз'яснення, як очiкусться, не матимуть значного впливу на
фiнансову звiтнiсть Товариства:

- Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiсю COVID_19 (Поправка до мсФз (IFRS) 1б.)

- OcHoBHi засоби: надходження до використання за призначенням (Поправки до мсФз (IдS)
1 6) к OcHoBt ti засобu>).

- Посилання на Концептуальгli основи фiнансовоi звiтностi (поправки до МСФз (IFRS) з)

- КласифiКацiя зобоВ'язанЬ як коротКострокових або довгострокових (Поправки до МСФЗ
(IAS) 1.

мсФЗ (IF,RS) |7 KCtпpaxrlBi Kortmpaltml.tD.

3 OcHoBHi принципи облiковоi полiтики
ПринципИ облiковоi полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися при складаннi цiеi
фiнансовоi звiтностi на лату та за роки, tцо закiнчились 3 1 грулня 2О2О та20 i9 рр,

(а) OcIloBHi засоби

0 Вuзнання mа оцiнксt

Первiсна BapTicTb осI{оl]них засобiв оцirrtосться на ocHoBi фактичtlих витрат на ix придбанrrя, щовключають BapTicTb гlридбаtrня, У Тому числiторговi податки, п(о не пiдпяiаrоть вiдшкодуваннIо, та
будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з приъеденш{м активiв в ik робочий стан та доставкою домiсця дrя цiльового використанIш.
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Пiсля визнаншI активом, об'скт основних засобiв облiковусться за iсторичною вартiстю за
виключенt{ям суМ подалыпоi накопиLIеноi амортизацii та подальших накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.

Визнання об'скту основних засобiв припиняеться пiсля вибуття або коли не очiкусться
отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд подальшого використання активу. Будь-який
ПРИбУТОК абО ЗбИТОК, ЩО ВИНикае при вибуттi об'скта oa,ro"nr" засобiв, 

"raпuчuur"ся 
як

рiзниця мiж надходженнями вiд продатсу та ба,rансовоIо BapTicTto активу та визнасться у складi
прибутrсу або збитку.

(il) Знос

Амортизацiя визнасться таким чином, пдоб списати BapTicTb активiв за вирахуванIшм ix залипlковоТ
BapTocTi протягом строку ik корисного використан[Iя за прямолiнiйним методом. Нарахування
амортизацii основних засобiв починасться з моменту, коли актив готовий до використанIfi iоб'сктзнахомться у мiсцi призначеншI та cTaHi, необхiдному л:rя його виtсористанrш iз запланованою
метою) та припи}u{сться на одну з двох дат, що сталася ранiше:
о Но дату, З якот актив класифiкують як утримуваний для прода}ку;

о но дату, з якоI припиняють визIIання активу.

Знос на землю не нараховуеться.

Оцiно,пli cTpolЙ корисноi служби, заJIишкова BapTicTb та метод амортизацii переглядаються
наприкiнцi кожного звiтного перiоду, а результат буль-яких змiн в оцi,rпu* облiковуеться на
перспективнiй ocHoBi за такими строками корисного використанFUl:

Булiвлi

Машини та обладнання

Транспортнi засоби

Iнструменти, прилали

Iншi ocHoBHi засоби

20 poKiB

2-5 poKiB

5 poKiB

4 poKiB

12 poKiB

(iii) Поdальtui вumраmu

Подальшi витратИ капiталiзуrоться тiльки, якпlо icHye висока ймовiрнiсть того, що вони приtsедуть
до отриманrrя Товариством додаткових економiчних вигод в майбутньому.
витраги на повсякденне обсл5uговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у 

.rоiчtу
перiодi, в якому вони були поrrесенi.

(б) Нематерiальнiактиrзи
(i) Вuзнсtннst mа оцiнкп

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання, що придбанi окремо,
вiдображаються. за первiсlrою BapTicTto, .i u"pu*y"ur*п,l накопиченоi амортизацii та накопичених
збиткiв вiд знецiнення.

(i.) Знос

АморlизаUiя розрахОвуетьсЯ За ПРП,tОЛiнiйним методоМ протягом очiкуваних cTpoKiB корисноi
служби, Оцiно,шi строки корисноi сrryжби та метод аrrлортизацii переглядаються наприкitщi
звiтного перiо.ry, а резуJьтат будь-яких змiн в оцiнках облiковуеть"" nu .r.рaп.*""нiй ocHoBi за
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такими строкаN4и корисного виItористання (якrцо менший TepMiH не визначено у
правовстановлюючих документах такого активу):

. Праванакомерцiйнiпозначення 8-10 poKiB

. ABTopcbKi права та cyмiжHi з tlими права 5-10 poKiB

. Програмнезабезпечення 2-5 porciB

(iit) Прuпuнення вItзнання

Визнання немагерiального активу припишIсться при вибуттi або коли вiд використанIU{ або вибутrя
не очiкуеться майбутltiх економiчних вигiд. Прибутки або збитки вiд пъипинення визнання
нематерiального активУ визIIаLIаIоться як рiзниrц мiж .rистоIо вируLIкоrо uiд вибутгя активу i
балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi про прибуrп" iu збитки та iнший сукупний
дохiд у момент списання з балаrrсу такого активу,

(в) Оренда

Товариство здiйснило лочаткове застосуваI{ня МСФЗ 16 кОрuйау з 1 сi.ня 2018 р. МСФЗ 1б
запроваджУ€ сдинУ моделЬ облiкУ ореIrдарями договорiв оренди, яка передбачас ix вiдобраrкення на
балансi орендаря. В результатi цього Товариство як орендар повинно визFIавати актив у формi права
користуваннrI, що являе собою право використоВувати базовий актив' i зобов'язаншI з оренДИ, Що
явJU{е собою обов'язок здiйспюват, ор"uдпirrлатежi.

0 Вuзн.пчення оренdu

Товарис,гво оцiнюс, ,пт договiр е орендоIо, чи мiстить оренлу, виходяLIи з визначення оренди"
ВiдповiднО до МСФЗ 1б договiр е чи мiстить оренду, яюцо договiр передас право контроJIювати
користування iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмi*, nu,.оr.r"нЬацiю.
При першiй оцiнцi або пiсля переоцiнки договору, що мiстить компонент оренди, Товариство
вiдносить винагороду у KoHTpaIOi на кожний компонент оренди та компоненти, lцо не вiдносяrъgя до
оренди, на ocHoBi ik вiдносних iндивiдуальних цiн. Однак в разi оренди нерухомого майна, в яких
воно € орендарем, ТовариствО вирiшило не вiдокремлювати компонентИ, Що FIe нале}кать до оренди,
та буде замiсть цього облiковувати компоненти оренди та Ti, що до неi не належать, ,к сдиний
компонент оренди.

ТовариствО не мае зtIаLших домовJIеI{остей, в яких воно висT пас як орендодавець.

(il) Товорuсmво як opeHdap

ТОВаРИСТВО В ОСНОВНОМУ оренду€ примiщення дтя зберiганшI продукцiт та автомобiлi.
ТовариствО визнае актиВ у формi права користуваIIIU{ та зобов'язання з оренди на дату початку
оренди, Актив у формi права користуваI]ня спочатку оtдiнtосться за собiвартiстrо, u ..одо* .u
собiвартiстю за вирахуванням накопичених амортизацiИ"r, вiдрахувань та збиткiв вiд зменшення
корисностi та кориryсться для IIевних переоцiнок зобов'язань a ор"rrдr.
товариство подае активи у формi права користуванIш у скJIадi основних засобiв, тобто за тим же
рядком, заяким воно подае налех<нi йому базовi активи аналогi.lного характеру.
первiсна оцiнка зобов'язанttя з оренди злiйсшоеться за теперiшtrьоtо вартiстю, дисконтованою за
процен,гноЮ cTaBKoIo, заIOIаденоIо ло договору оренди, або, якшlо lIя ставка IIе може бути визначена,
за ефективною процеIIтною ставкою Товариства на позиковий капiта,r. Яrt правило, Товариство
використовус свою ефективну ставку I{а позиковий капiта,r як ставку дисконту.

18



Товарuсtпво з об,цееrcеною вidповidмьнiсmю (<СПЕКТР-АГРО>
Фiнансова звimнiсmь на 3l zруdня 2020 р, mа за piK, tцо закiнчuвся на цю dаmу

Прuмimкu do фiнансовоi звimносmi

Воно збirьпIусться на велиtIину процентних витрат за зобов'язаншIм з оренд,I та зменпIуеться на
веJIиtмЕу здiйснених орендшх платежiв. його переоцiнка здiйсшоеться тодi, коJIи мае мiьце змiЕа
мйбутнiх орендних плате}кiв у результатi змiш,I iндексу tIи ставки, змiни оцiнки суми, Що, Ж
оdкусься, пiдrrшатшrле сплатi за гараrrтiею лiквiдацiйноi BapTocTi, або, коли це доречно, змiни оцiнки
BиKoHtlHIUI Можлrрrвостi придбаrrня об'екry оренд.I або подовженнrI договору оренд.I, якuIо орендар
обrрунтовано впевнений у тому, що BiH скористасться тЕкою можIIивiстю, або обrрунтовано
впевнений у тому, що BiH не скористасться мохсгплвiстю припиненшI оренд{.

товариство вiдображае зобов'язаннJI з оренд{ у статгi <iншi довгостроковi зобов'язаннrD) та
(moTotlнa частина довгостроКових зобов'язаць)) у звiтi про фiнансовий стан, зЕrлежно вИ i'x cTpolry
погашеншI.

(г) Зменшеннякорисностi

(l) Нефiнансовах акmuвiв, окрiпt запасiв mа вidсmроченuх поdаmковuж акmuвiв

на кожну звiтну даry Товариство проводить перевiрку ба_пансовоi BapTocTi cBoik матерiаrьних та
нематерiа"tьних акгивiв, щоб визначити, чи е ознаки того, що цi активи зЕlзнаJIи збиткiв ви
знецiнеtшЯ. У разi на.шностi таких ознак провод.Iться оцirп<а BapTocTi вiдпкодовуваншI активу з
метоЮ визначенIUI розмiру збитку вiд знецiнеrпrя (.шсщо е). Якщо неможJIиво оцiнити BapTicTb
вiдпкодовуванIUI окремого активу, Товариство оцiнюе BapTicTb вiдlкодуваншI од,Iницi, що генеруе
грошовi коцIти, до якоi нале}кить tжтив. Коли молша визначити обцрунтований та послiдовний мgгод
розподiлry, корпоратиВнi активи також розподiллоться на oKpeMi одинlлдi, що генеруютъ грошовi
кошIти, або в iншому виIIадку вони розподiллоться на найrценшi одатпlцi, що .""aруоr" грошовi
одинlлli, Товариства, дIя яких можна визнатIити обгрунтований та постiйrий мсгод рЪзподiлу.
HeMaTepia-TbHi активи з необмеяtеним строком корисного використанrUI та HeMt}TepiarbHi активи, лсi
ще не досryпнi дJIя використaIннrI, перевiрлоться на пред\dет знецiненrrя принаймнi щороку, а тaкож
ко.тпа iснують озн€lки можIIивого знецiненлrя активу.

BapTicTb вiдпкодlванIUI е бi.гьшою з.щох сум: спрЕlведллвоi BapTocTi, за вирахуванюIм витрат на
продa)к, та BapTocTi викорисТання. При оцiнцi BapTocTi використання очiкуванi мйбутнi грошовi
потоки д{сконтуються до iх теперiшньоi BapTocTi з використанrшм ставку д{сконтування до
оподаткуванIUI, яка вiдобраясае пoTo.rrri ринковi оцiнки часовоi BapTocTi грошей та ризикiв,
характерних дUI цього tктиву.

Якщо BapTicTb вiдrлсодовув€шIUI tктиву (або оданицi, що генеруе грошовi кошти) оцiтпосься нижче
за його ба-шаrrсову вартiстъ, балансова BapTicTb чктиву (одrншдi, що генеруе грошовi коrrrги)
змешIIуеться до BapтocTi його вiдlпсодrван}Ul BapTocTi. Збиток вiд знецiненIUI визнаеться негайно узвiтi про прибутки та збитки, kpiM випа7цсiв, коJIи вiдцrовiдrий актив не вiдображасться за
переоцiненою ср{ою, у такому разi збиток вiд знецiненIUI вва}каеться збитком вИ Iiереоцiнки та
вiдображаrоться у сукупному доходi.

якщо збиток вiд знецiненшI згодом сторнуеться, балансова BapTicTb активу (оданицi, що генеруе
грошовi коrrrп,I) збi.гьпryеться до переглянутоi оцiнки 

"apтocri 
його вiдшкодовуваннJI, ЕuIе таким

Iином, щоб збirьшена балапсова BapTicTb не перевипIувала балансовоi BapTocTi, ou бупu б визначена9
я<би У попередri роки Ее визнававсЯ збитоК вц знецiненнrl tктивУ (одштrацi, що ..t.pyu грошовi
копrги). Сторнування збигку вiд знецiненшI визнаеться негйно y.ui.l гlро прибутки та зоий, щрiмвипадtiв, коrпл вi,щtОвiдrиЙ актиВ не вiдобраЖаетьсязаrтереоцiненою aу*о., утакомуразiзбитоквiд
знецiнеrлrя ввФкаеться доходом вiд переоцiнки.

19



Товарuсmво з o(t,lte;ltcetttlпl BiittoBiiaлbtticmю < СП Е КТР-Д ГРОу
q)illaпcoca звiп111iспlь tta 3l еруdttя 2020 р. пlсl зсl pil<, ulо закiнrtttвся. на l|to dап1))

l l pu л,t i пl Ktt d о сР i н ct н с о в oi' зв i пt t t ос ttl i

(д) Запаси

У бУХГалтерсЬкоМу облiку MaTepiaлbнi цiнностi оприбутковуються за фактиIfiими цiнаI4и придбання
з ypaxyBaн}ulМ витрат на транспортування вiд постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi
плате)Id.

Запаси, в бiльшiй Mipi, складаються з:

. Сировини i матерiалiв;

. Малоцiнних i tлвидкозношуваних предметiв;

. ToBapiB.

ЗапасИ вiдображаЮться за меншоЮ з двоХ величин: собiвартiстю та чистою вартiспо реалiзацii.
собiвартiсть розраховуеться за методом ФIФо: <собiвартiсть перших за часом над(оджень запасiв>.
чиста BapTicTb реалiзацii визначаеться виходячи з розрахунковот tдiни реалiзацii, за вирахуванIu{м
ycix очiкуваних витрат, пов'язаних з доведенням продукrtii до готовностi та ii реа_lriзацiею.

(е) Фiнаllсовiillструменти

0 Вuзнання mа оцiнка

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства, коли
товариство стае стороною договiрних положень iнс,груменry (коt.tтрактних зобов'язань стосOвно
даного iHcTpyMeHry).

(i0 Класuфiкацiя mа поdальtuа оцiнка - фiнансовi акmuвu

Класифiкацiя фiнансових активiв визначасться на пiдставi :

. моделi бiзнесу дш управлirrrrя фiнансовими ак.гивами;

. хараI(Tеристик контрактних грошових потокiв фirrаtrсовоt-о активу.

Бiзнес-моделЬ це мета утриманнr1 групи фiнансових активiв, яка визначасться вищим
управлiнсЬким персОн€lJIоМ Товариства. Бiзнес-модель визFIаLIасться на piBHi групи фiнансових
активiв, якi об'еднанi з метою досягнення визIIаLIених цiлей бiзнесу. Бiзrrес - модель описуе, яким
чиFIом Товариство здiйснtос kepyBaнIm своiми фiнансовими активами з метою реалiзацii грошових
потокiв.

Згiдно мсФЗ 9, класифiкацiя при первiсному визнаннi визначаеться на ocнoBi бiзнес-моделi, згiдно
з якою управJuIються цi iнструменти:

, iнстрУменти, якi утримуються з MeToIo отриманш{ передбачених договором грошових потокiв,
оцiнютоться за амор.lизованоIо собiвартiстю;

, iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв та
продаяý/, оцiнlоютьСя за справедIIивоЮ вартiстЮ через iнший сукупний дохiд (CBIC!);

о iнструменти, якi утримуються цlя iнших цiлей, оцiнtоються за справедJIивою вартiстю через
прибуток або збиток.

На пiдставi характеристик контрактIlих грошових потокiв фiнансового активу Товариство аналiзус,
'Па ОбУМОВЛПОЮТЬ ДОГОВiРНi УМОви фiнансового активу отримання у вказаtri д-, .ро-ових потокiв,
що € виключно платежами в рахунок ocHoBHoi суми борry i процентiв на непогашеIIу частину
основноi суми борry.

Фiнансовi активи Товариства включають торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, а також
грошовi кошти та iх еквiваленти, та класифiкуIоться як фiнансовi активи в категорii за
амортизованою вартiстю. I_{i активи у подальпrому оцiнюються за амортизованою вартiстю з
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Використанням метод} ефективноi процентноi ставки. Амортизована BapTicTb зменшуеться на
суму збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових
рiзниць та зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки. Буль-який
прибуток або збиток при припиненнi визI-Iання визна€ться в rrрибутку чи збитку.

Грошовi кошти та ix еквiва,rенlи вкJпочаIоть заJIишки гроIпових коштiв на рахунках у банках.

(ii\ Прuпuненнявuзнання

Фiнансовi активи

Припинення визI-Iання фiнаIлсового активу (або частиllи фiнансового активу чи частини групи
ана_погi.*лих фiнансових активiв Товариства) вiдбуваеться у разi, якщо:

. закiIr.rився строк дiТ прав на отримання грошових потокiв вiл фiпаrrсового активу;
о Товариство зберегло права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяло на себе

КОНТРакТне зобов'язання перерахувати ik у IIовному обсязi без сутгевоi затримки третiй cTopoHi
на умовах ((транзитноi угоди>;

О ТОВаРИСтвО передаJIо права на отримаI{FIя гроtrlових надходжень вiл ,гакого активу та або (а)
ПеРеДаJIО ПРакТиЧНо Bci ризики та вигоди, пов'язаtri з активом, або (б) не передало i не зберегло
практиLшо Bcix ризикiв та вигiд, пов'язаниХ з актиtsом, rшс передаJIо контроль над цим аIстивом.

(iч) З"меншення корuсн.осплi

Фiнансовi активи i активи по договору

Товариство створюе резерв IIа покриття очiкуваних кредитних збиткiв (ОКЗ) вiд:

о фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю;
о контрактних аIстивiв (як визначено в МСФЗ 15).

Товариство оцiнюе резерв I{a покриття збиткiв за сумою, шlо дорiвtлtос cyMi безстрокових ОКЗ, за
винятком за,тишкiв на банкiвських рахунках, дJIя яких креди,гний ризик (тобто ризик невиконання
зобов'язань протягом очiкуваного TepMiHy обiry фiнансового iHcTpyMeHry) пiслrя первiсного визнанIUI
суттево не збiльшився, якi оцitлюються як ОКЗ за 12 мiсяцiв.

резерви на покриття збиткiв за торговою дебiторськоIо заборгованiсrrо та контрактними активами
зав}кди оцiнюються сумою, rцо дорiвнюс cyMi очiкуваtrих кредитних збиткiв за весь строк дii
iHcTpyMeHTa.

При визначеIlнi того, чи дiйсно кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM зазнав значного
зростаIIIШ з моменlУ первiсrrогО визнаIIня) та прИ оцiIrtованНi оItз, Товариство бере до уtsаги
обlрунтоваrry та пiдтверлrIсену iнформацiю, яка е аIOуаJIьною та була отримана без невиправданих
затрат або зусиль. l{e вютrочае в себе як lсiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а такоrlt результати
аналiзу, Lцо фунту€ться на попередньому 21освiдi Товариства та iгrформованiй оцiнцi кредитноi
якостi, включаючи прогнозну iнформацiю.

Товариство припускае, Iцо знаLше зростання кредитного ризику за фiнансовим активом вiдбулося,
якщо кiльКiсть дriВ прострочеНоi заборгоВаностi за фiнансоВим активом перевиIIryс 3б5 днiв.
Фiнансовий актиВ вiдноситься Товариством /{о фiнансових активiв, за якими HacTaJIa подiя дефолry,
якщо:

о малоймовiрно, що кредиТнi зобов'язання постачаJIьника перед Товариством будуть погашенi в
повному обсязi без застосування Товариством таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його
гrаявностi);або
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. якщо кiлькiсть днiв простроченоi заборгованостi за фiнансовим активом перевиlцу€ 7з0 днiв.

ОКЗ за весь строк дii iHcTpyMeHTa - це очilryванi кредитнi збитки, що виникають внаслiдок ycix
мо)I0Iивих випадкiв дефолту протягом усього очilсуваного строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa.

Очiкуванi IФедитнi збитки за 12 мiсяцiв -.tастина очiкуваних кредитних збиткiв, що виникають
внаслiдок подiй дефолту, мо)I0Iивих протягом 12 мiсяцiв пiс"тtя звiтноi дати (або бiльш короткого
перiоду, якlцо очiкуваI{ий строк дiТ фiнаrлсового iHcTpyмeнry стаIIовить менш 12 мiсяцiв).

Максимальним перiодом при оцiнцi ОКЗ с максимальний перiод за договором, протягом якого
Товариство нарalкаеться на кредитний ризик,

ОКЗ яв.tlлоть собою розрахункову оцiнку кредитних збиткiв, зважених за ступенем ймовiрностi
настання дефолrу. Itрелитrri збитки оцirтюються як теперiпrня BapTicTb ycix очiкуваних недоотримань
ГРОШОВИх кОштiв (тобто рiзниця мiж грошоI]иN{и потоками, rr{о IIаJIежать Товариству вiдповiдно до
договору, i грошовими потоками, якi Товариство очiкуе оrримати).

Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуIоться за ефективною ставкою вiдсоrка фiнансового активу.

На KorrcHy звiтну даry Товариство оцiнtос, чи с кредитно-знецirтеними фiнансовi активи, що
облiковуються за амортизованоIо BapTicTto. Фiнансовий актив е <с(редитно-знецiнений>>, коltи
вiдбУвасться одна або кiлька подiй, шIо чинять llеlаt,ивний вплив Ila оцiненi майбутнi грошовi потоки
за TaIMM фiнансовим активом.

Що доказiв кредитного знецiнення фiнансового активу вiдtrосяться, зокрема, TaKi вiдкритi данi:

о зна.rнi фiнансовi труднощi у позичальника,
. порушення дого]]ору, наприклад, дефолт або простроLIення, яке тривае бiльtпе, Hix< 3б5 днiв;
. ресТрУкryризацiя заборгованостi або aBatrcy Товариством на умовах, яrсi Товариство не

розгJIядало б за iнших обставиlr;
о Ймовiрнiсть оголошення позиччLльником банкрутства або iншоi фiнансовоТ реорганiзацii;. ЗникненIuI активного ринку дпя цiнного паперу в результатi фiнансових трулнощiв.

СУМИ РеЗервiв пiд збитки за (liгrансоl]ими активами, IIIo tlIliHtoToTt cя за амортизованою вартiстю,
вираховуються з Ba.lloBoi балансовоi BapTocTi активiв.

Валова балансова BapTicTb фiнансового активу списусться (частково або повнiстrо) у тiй Mipi, в якiй
вiдсУтня реальна перспектива вiдшкодування його BapTocTi, Яrс правило, це вiдбуваеться, коли
товариство з'ясовуе, що боржник не ма€ атстивiв або дхtерел доходу, якi б були здатнi генерувtiти
достатнi грошовi лотоки, щоб погасити суми, що пiдлягають списаннrо. Проте на фiнансовi активи,
ЩО СПИСУЮТЬСя, все ж може бути звергrене с,гrIгIlеннrI /ця виконаt,Iня процелур Товариства щодо
вiдшкодування сум заборгованостi.

(") Фiнаrrсовiзобов'язаrrня

Фiнансовi зобов'язанrrя r<ласифiкуються як оцiненi за амортизованоIо вартiстю. Вони згодом
оцiнюютl,ся за амортизованою BapTicTto з використанIIям метолу сdlективt,tот процеttтнот ставки.
процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць визнаються у звiтi про прибутки та
збитки. Будъ-якиЙ прибуток або збиток при припиненнi визнання визнаеться в прибутку.и збитку.

Кредит,орська заборгованiсть визIIасться як зобов'язаIIня тодi, коли Товариство ста€ стороною
договорУ та, внаслiдок цього, набувае юридиLпlе зобов'язання сплатити грошовi кошти.

пото,tнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдаrоть однiй або лекiльIсом iз нихtчеIIавелених
ознак:

о КерiвництвО Товариства сподiваеться погасити зобов'язанrrя або зобов'язанrrя пiдлrягае
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiс.пя звiтного перiоду;
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. Керiвництво Товариства не мае безумовного права вiдстро.мти погашення зобов'язання
протягом щонаЙменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Пото.шi зобов'язанFIя визнаIоться за умови вiдповiдностi визна.IенLIIо i критерiям визнання
зобов'язань.

Пото.пri зобов'язання оцiнюються у подаJIьшому за амортизованою BapTicTIo.

Потошlу IФедиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiлсотка Товариство оцiнIое за сумою
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттевим.

Припинення визнання фiнансового зобов'язанrrя вiдбувасться у разi виконанrш, аtryлювання чи
закiнчення строку дiТ вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов'язанrrя iншим зобов'язаншIм перед тим самим кредитором на суттсво вiдлiнних умовах або в

разi внеоення суттевих змiн до умов iснуючого зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмаеться з

облiку, а нове вiдобраrкаеться в облiку з визнаI{}шм рiзницi у балансовiй BapTocTi зобов'язань у звiтi
про прибутки та збитки.

(i) Взаемозсtлiк

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань з вiдобрarкенням лише чистого сальдо у звiтi про

фiнансовий стан здiйснюеться тiльки за HaJIBHocTi законодавчо закрiпленого права здiйснювати
згортання або Halrlipy решriзувати актив одночасно з погашенням зобов'язаншI. IJe, як правило, не
виконусться стосовно генераJIьних угод про згортаЕIня, i вiдповiднi активи та зобов'язання
вiдображаються у звiтi про фiнаlлсовий стан в повнiй cyMi.

(ж) Поточнiзабезпечеrrrrя

Забезпе.Iення (резерв) визнасться, коли в резуJIьтатi подiТ, що сталася у минулому, Товариство мас
поточне юридич]е або конструктивне зобов'язання, rrlo може бути оцiнеrIе достовiрно, i коли icrryc
ймовiрнiсть того, що погашенIuI цього зобов'язаншI призведе до зменшеннrI eкoнoMi.rHoi вигоди.
Сума забезпечення визначаеться IIIJuIxoM дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових
потокiв з використанIшм ставки без ура,хування оподаткування, пlо вiдобралtае поточнi ринковi
оцiнки BapTocTi грошових ttоштiв у часi i, t<оли це доречно, ризики, властивi конкретному
зобов'язаплпо. Вивiльнення дискон,ry визнаетьоя як фirrаrrсовi витраги.

(з) flохiд вiд реалiзацii продукrцii (ToBapiB, робiт, llослуr,)

Товариство застосуваlIо МСФЗ 15 к!охh Bid c)ozoBopiB з юiенmа"л4,u) для облiку доходiв вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послryг).

МСФЗ 15 встановлюе загаJIьну концептуаJIьну ocEIoBy дJIrI визпаLIеIIIIя того, чи мас бути визнаний
дохiд (виру.шса), в якiй cyMi та в яIмй момент.

Згiдrrо з МСФЗ 15, дохiд (виру.тка) визнасться тодi, коли покупець отримуе контроль над товаром чи
послугою. Визна.Iенrrя часових рамок передачi коIlтроJlю -у певний момент часу або протягом часу

- вимагае застосуваI{ня судження.

Дохiд оцiнrоеться на ocHoBi виIIагороди, з€lзI{аLIеноi в KoHTpaKTi з t<лiснтом, i виlспlочае суми, отримаIлi
вiд iMeHi TpeTix cTopiH. Товариство визнае дохiд, коJIи передас контроль над продукцiею або
послугою клiснry.

(i) Реалiзацiя проdукцii

ДОхiд Оцiнюеться на ocHoBi винагороди, зазначеноi в KoHTpaKTi з t<лiентом, i викrпочае суми, отриманi
Вiд iменi'гретiх cTopiH. Товариство визIIас лохiл (виру.псу), коли воно rIередас контроль над пocJlyl,orс)
клiснту. .Щоходи llредставлеtii за виражуваIIшlм вiдшксlлувшIь,[а зIIижок t<лiснтам.
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Момент передачi ризикiв та вигод заложить вiд конкретних умов договорiв Igrпiвлiпродалсу.

У ходi бiльшостi cBoik операцiй з продФкiв Товариство передае KoHTpoJъ та визнае реалiзацiю у
момент, коJIи товари, розмiщенi натериторiiТовариства" було передано урозпорядженнrI покlrпцевi,
пiсля чого покупець несе Bci витрати та ризики, повlязffIi з tими товараI\.{и. Сума винагороди,
отршчrшrоi Товариством, та дохИ вiд реалiзацii не вкгпочаrоть arri перемiнних компонеrrтiв, aHi iнпшоr
зобов'язанъ з виконанIUI.

.Щля пропrозуванIuI обсягiв поверненшI реалiзованих ToBapiB у момент реалiзацiТ використовуеться
накоIIи.IениЙ ранiше досвiд таких пов9рн9нь з використilнIUIм мотоду прогнозованоi BapTocTi.
Оскiльки обсли поверненоi проryкчii рока},Iи заJIиш€шися незначними, icнye веJIика йпловiрнiсть
того, що значного cTopHyBElHюI сукупного дохоry вiд реа.пiзацii не стаrтgгься. Справеллrrrвiсть даного
приtryщеншI та прогнозна веJIиЕIина повернень продrкцii перевiрлоться на кожну звiтrry лаry.

(it) Робоmа mа послуzа

Зага-rьна веJIиIIина винЕгороди за договораN4и наданнJI робiт та посJrуг буле розподi.тlятися на Bci

роботи та посJryги, що надаються, на ocHoBi цiн ik вiдособленого прод{Dку. Цrни вiдокремленого
продахry визначаються, виходячи з цiн за прейскураrrтом, за якими Товариство надаJIо б данi роботи
та посJIуги olФeMo. Виходящд з оцiнки Товариствц справедJIива BapTicTb та цiни окремого прода{су

робiт та посJtуг в цiлоIчry подiбнi. Дохц визнаеться протягом часу коJIи роботи та послуги надаються
кгriекry.

(iil) Компоненmu фiнансування
Товариство оdкуе, що воно не матиме договорiв, за якими контрактнtй перiод мiж передачею
обiцяrих ToBapiB або послуг покупцевi та ik оплатою покупцем становитиме бirьше одIого року.
Внаслiдок цього, як прtжти[Iне звirьненrrя, Товариство не вносить кориryвань щодо цiн операцiй з

урахуванIIfi\л вIIJIиву суттевого компоненту фiнансуванIuI, якщо Товариство очiкуе, на дату
закJIюченняI контракту, що перiод мiж передачею обiцяних ToBapiB та посJryг за контрактом клriснry
та оплатою за цi товари та послуtи буде менше HirK один piK.

(и) Перерахунок операцiй в iноземних валютах

ФУнкцiона.lьною ваJIютою та ваJIютою представлення фiнансовоi звiтностi Товариства е украiнська
гривIuI. Ще ваrпота основного економi.дrого середовищ4 в якому Товариство здiйснюе свою
дiяьнiсть. Операцii, вираженi у ва.rпотi, що вiдрiзrrясться вiд фуrпсцiона"гьноi ва-lпоти (iноземнiй
ва-lпотi), первiсно вiдображаються у гривIuD( за обмiннlлr,t щурсом на дату операцii; встановленим
Нацiона.lьншrл банком УIgаihи (далi <НБУ>). Монсгарнi аюиви i зобов'язаншI, вираженi в iноземнiй
ваlпотi, перераховуються у гривнi за офiцifoiшrл цурсом НБУ, що дiе на звiтну даry. HeMoHeTapHi
Статгi, шсi оцiнюються за первiсною вартiстю в iноземнiй ваrпотi перераховуються в гривнi за
обмiннlдrл курсом, що дЬв на дату первiсноi операцii, HeMoHeTapHi статгi, лсi оцirпоrоться за
СПраВеДIмвою BapTicTro в iноземнiй ваlпотi, перерilховуються за обмiнншrц курсом, що дiяв на дату
ВиЗнаЧеншI справедIIивоi BapTocTi. Yci реаrriзованi та нереалiзоваrтi прибутки та збитки, ясi
виникЕtютЬ внаслiдок курсових рiзниць вкIIючаIоться до скIIадtУ звф про фiншлсовi резуJъташ (звrту
про сукупний дохiд) за перiод.

(к) Процентнi кредити та запозичення

ПРОцентrri кредити та запозиtIення первiсно визнаються за справедливою BapTicTlo отрtшланоi суми
бОРry За ВирахуванЕям витрат, безпосередньо пов'язаних з його отриманшIм. Результати вiд
визнанrUI за справедIIивою вартiстю процентних кредитiв та зiшозиtlень, .шсi отримано за ставка]\4и,
якi вiдрiзнлоться вiд риrпсових, визнЕlються у складi звф про фiнансовi резуJIьтати. Пiсля первiсного
ВИЗНаНIбI ПРОцентнi креlити та запозиtIеншI облiковуються за аivlортизованою BapTicTro з
використаншIм методц/ ефективноi ставки вiдсотка. Прибутки та збитки за зобовоязtlнlulми
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вiдобрахсаrоться у звiтi про сукупний дохiд у разi припинення визнання зобов'язанtul, а також в

процесi Його амортизацiТ.

При первiсному визнаннi процентних кредитiв та запозичень, п{о отриманi вiд учасникiв Товариства
за ставкаN4и, якi вiдрiзняються вiд ринкових, рiзниця MiiK справедливою та HoMiFIaJlbHoю вартостями
даних кредитiв та запозиLIеIiь визнаеться у складi Llистих активiв, що вiдносяться до учасникiв.

(л) YMoBrli зобов'я:заrIня та активI{

YMoBHi зобов'язанIuI не визнаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Вони розкриваються у
примiтках до фiнансовоi звiтностi, KpiM тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вибутrя pecypciB, яId
втi.tпоютl, у собi еtсономiчl-1i вигоди, с FIезначною.

YMoBHi активи [Iе визнаIоться у фiнансовiй звiтнос,l,i Товариства, Еulе iнформацiя про них
роЗкриВастЬся у примiтках у тому випадку, якшlо icHyc зFIаLIIла Ймовiрнiсть одержаIillя економi.шоi
вигоди.

(м) Виплати працiвrrиrсам

Облiк виплат персонаlгу в Товариствi та розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi, а також
формування забезпечень по виплатам персоналу здiйснюеться у вiдповiдностi до
МСБО 19 кВuплаlllu працiвltul{а.лl) -га МСБО З7 кЗа(лезпеч,еtlllrL, у,urлыi зобов'язаlпlя пла yл,toBtti
al{muBuD.

Витрати на виплати IIерсонаIу вiдобраrкаlоться в облiку та звiтностi вiдповiдно до принциllу
вiдповiдностi, тобто вiдповiдають тому перiоду до якого вони вiдносяться.

Що виплат працiвникам Товариства вiдносяться :

. ItopoTKocTpoKoBi виплати працiвlликалл - це виплати працiвникам (oKpiM виплат при звiльненнi
працiвникiв), що, як очiкуеться, будуть сп;rаченi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв
пiсля закiнченtш рi.rного звirного перiоду, у якому працiвники надають вiдповiднi послуги,

. Iншi довгостроковi виплztти працiвникам - це виплати працiвникам (oKpiM виплат по закiнченнi
трУловоТ лiяльпостi та виIIлат при звiльненнi), якi lte пi;цягають сплатi в повному обсязi протягом
ДВаItаДцяти мiсяцiв пiсля закiнченFIя перiоду, в,IKoMy праlдiвники нiцають вiдповiднi послуlи,

о Виплати при звiльненнi.

Bci Винагороди працiвникам в Товариствi облiковутоться як пото.tнi, вiдповiдно до
МСБО 19 кВuплаmu пpatliBltLtliaлD), В процесi господарськоТ дiяльностi Товариство сплачуе
ОбОв'язковi cTpaxoBi внески в бюджет за cBoik працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством
УКРаiЪи. Внески розраховуIоться як певний встановлений законодавством вiдсоток вiд загальноi
СУМИ Заробiтноi плати. Товариство не мас aHi юридичного aHi конструктивного зобов'язання
ЗДiЙСНЮвати поДальшi внески щодо заробiтноi плати. Зобов'язаIrня за внесками виникас разом iз
зобов'язанням з заробiтноi плати. Вказанi витрати за внесками вiдtlосяться до того яt перiоду, що й
вiдповiдна сума заробiтноТ плати.

(н) Процен,гlli доходи т,а tIpoцeнTlri витрати

Щля Bcix фiнансовиХ iHcTpyMetrTiB, визначених за амортизова[Iою вартiСтю, процентнi доходи .п.t

витрати вiдображаються за еdlективноIо ставкою вiдсотка, п{о е ставкою, яка точно дисконтуе
очiкуванi майбутнi виплати та [Iадходження протяlом о.riкуваного строку служби фiнансового
iHcTpyMeHTa чи бiльш короIкого перiоду, де це е застосовним, до чистоТ балансовоi BapTocTi
фiнансового активу чи фiнапсового зобов'язанIIя.

(о) Податки

Пото,пri податковi аItтивИ та зобов'язаFIня за поточний i попереднiй перiоди оцitлоються за вартiстю,
що о,liкусться до вiдшtсодування податковими оргаI]ами або до сплати податковим органап4, згiдно з
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украiнським податковим законодавством. Ставки полаtку та податкове законодавство, Iцо
використовуються дIя розрахунку цiеi суми, * с TaKi, що були офiuiЙно ча фактично приЙнятi на
звiтIIу дату.

вiдстрочений податок на прибуток нараховусться за методом зобов'язань станом на дату складання
звiry про фiнансовиЙ стан по Bcix тимчасових рiзницях MirK податковоIо базою активiв i зобов'язань
та ik балансовою BapTicTIo, вiлобрa>кеноIо для lliлей фiнансовоi звir,ностi.

Вiдстроченi податковi зобов'язання, суми податку на прибуток, якi пiдrлають сплатi в майбутнiх
ПерiоДах, визнаються за Bciмa оподатковуваними тимчасовими рiзницями.
ВiДСтроченi податковi активи, суми податку наприбуток, якi пiлtягають вiдшкодуванню в майбутнiх
перiода,ч, визнаIоться за BciMa неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i невикористаним
податковим кредитом i податковими збитками, перенесеними на наступнi перiоди, якщо icHye
ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна застосувати
НеОПОДаТКОВУВанУ ТиМчасоВУ рiзltицю, а також податковиЙ кредит та невикористанi податковi
збитки.

Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядасться на дату сIшадаtrня балансу i
зменшуеться, якII{о бiльшrе не icrlye ймовiрностi отримання дос"гатнього оподатковуваного прибутку,
яtмй дозвОлив бИ реалiзуватИ частинУ або Bclo суму такоГо вiдстроченого податкового активу.
Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi аItтиви переоцiнюються на дату балансу i визнаються тодi,
коли виникае вiрогiднiсть отриманrrя в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дае мохtливiсть
реалiзувати вiдстрочений полатковий актив.

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язан}ш визI{ачаIоться за ставками пOдатку, застосуваI{Iш яких
очiкусться при реалiзацiТ активу або погашеtlнi зобов'язання, на ocHoBi податкових ставок (i
положень податкового законодавства), що прийнятi на звiтну даry.

Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдпягають взаемозалiку за
наявностi повного Iоридиц{оГо праI]а зарахувати пото.пri податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до полаткiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'скт господарIоваI,I}rI.

(п) Власний капiтал

Стаryтний капiтал включао в себе внески учасникiв.
Товариство нараховус дивiденди yLIacFIиKaM, i визнае ix як зобов'язання на звiтну дату лише ts,rOму
випадку, якщо вони були оголошенi до звiтноi дати вклlочно,

Порядок розподiлу накопиченого прибутrсу визначаеться зборами учасниtсiв.
I{ласuф i кац i,st в t te cKiB учасl tuKiB

Змiна KФiHartcoBi iHcmpy,l,tutmu з правом dосmроково?о по?аluелtня mа зо(лсlв'яза1tнst, Lцо
Bu,Ltu.l{шomb прu лiквidаtli|>, оприлюднена в лютому 2008 рокУ, внесла змiни до Мiжнародного
стандарту фiнансовоi звiтностi мсБО З2 KcDiltaHcoBi irtсmрул,tенmLt; поdаlлltя> та Мiжнародного
стандартУ фiнансовоi звiтностi мсБО 7 кПоdаltltя фilпltсовоi' звim,rtосmi>. Змiни набули
,lинностi для рiчниХ звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2009 року або пiсля цiеТ дати.
!о внесення змiни мсБо З2 вимагав, щоб частки акцiонерiв в товариствах з обмеженою
вiдповiдальнiстто к"rrасифiкувалися як зобов'язання, оскiлькй Taki пiдirрисмства зобов'язанi
виплатити акцiолlерам, що вибуваIоть, Тх .IacTtcy LIистиХ активiв пiдприсмства. Пiсля зазначеноi
змiни мсБО 32 вимагае, щоб TaKi частки були класифiкованi як власrrий капiтал, а не
зобов'язання, якщо, за умови такоrt вiдповiдностi iншим критерiям, загаJIьний очiкуваний
обсяг грошових потокiв, який MoiltHa вiднести до цього iнсiрумЪнту протягом строку його
чинностi, переважно базусться на прибутках або збитках, змiнi у визнаних LIистих активах або
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на змiнi справедливоi BapTocTi визнаних i невизнаних чистих активiв протягом строку чинностi
iHcTpyMeHTy, а також якпIо вiдсутнi буль-яrсi iншi випуrшенi iнструменти, грошовi потоки яких
Значним чином залежать вiд загалыrого гроцIового потоку зазначених статеЙ, або мають вплив
у виглядi cyTTeBoгo обмехtення або фiксацiТ заJIишкового прибутку для утримувачiв
iHcTpyMeHTiB з правом дострокового погашення.

(р) Сегмеrrти
У зв'язку з тим, що Товариство займаеться одFIим видом дiяльностi, сегменти не видiляIоться.

(с) Змiни об.пiковоi полiтикlл, облiкових оrцilrок та змirlи у полаllIli
Протягом 2020 року змiн облiковоi полiтики та облiкових оцiнок, якi мали б суттсвий вплив
на фiнансову звiтнiсть Товариства, не було.

ПРОтягОм 2020 року Товариство прийняло рiпtення про змiну у поданнi заборгованостi за
КРеДИТОМ вiд пов'язаноi сторони з метою ii достовiрноТ презентацii. Заборгованiсть тепер
ВiДОбРаяtаються у складi iнших поточних зобов'язаttь. Ранiше зобов'язання за кредитом
вiдобраiкались у складi короткострокових кредитiв банкiв. Порiвняльнi показники станом на
31 ГРУЛНя 2019 року, не були виправленi з урахуванням змiни у поданнi. Якби вони були
СКОРеГОВанi з метою вiдповiдностi подантrю поточного року, то KopoTкocTpoKoBi кредити
баНКiВ ЗМеншиЛися б, а iнтпi псlточtti зобов'язання збiльшилися б на 192,881 тисячу гривеItь,
вiдповiдtло.

протягом 2020 року Товариство прийняло рiшення про змiну у поданнi фiнансових витрат з
метоЮ ix достовiрноi презентацii. Презентацiя фiнансових витрати тепер розширена i
розкривае фirrансовi витрzlти IIо векселям, гарантiям та акредитивам, Ранiше у фiнансових
витра,гах irrформацiя вiлобра)Itалась згорнуто з витратами за проLцеI{тними кредитами та
кредитниМи лiнiями. Порiвняльнi показлtики станоМ Tra 31 грулrrя 20l9 року, були виправленi
з урахуванням змiни у подаtrнi.
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Необоротнi активи
OcHoBHi засоба

Станом на 31 грудня 2020 р. у Товариствi вiдсутнi ocHoBHi засоби, щодо яких iснують
передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження,
вiдсутнi ocHoBHi засоби виведенi з експлуатацii для продапry.

Первiсна BapTicTb основних засобiв оцiнюеться за фактичними витратами на придбання, якi
ВКЛЮЧаюТь BapTicTb придбання основних засобiв, податки на придбання, що не
вiдшкодовуються, а також прямi витрати, пов'язанi з доставкою до мiсця iх використання iз
приведенням у робочий стан.

Машини
та IHcTpy- fuшi

обладнан- Траспорт менти, ocHoBHi
ня -Hi засоби прилади засби Всього

Земельнi
дiлянки Будiвлi

9,01з 4,808 4,621 40,120 1,040 574 б0,182

(404) (1,710) (11,4,7з) (592) (336) (14.515)

9,013 4,404 2,917 28,647 448 238 45,66,|

3,08 1

(469)

596

( l ,593)

(417)

21,807

( 6,195)

( 1 0,1 64)

187

(25)

11

(157)

(9)

25

2,4|9 28о946

(38) (6,727)

- 607

(1,145) (13,280)

- (426)

38 4,523

(у пluсst.чах zрч.вен ь)
На l сiчня 20l9 р.

Первiсна (переоцiнена)
BapTicTb
Накопичена амортизаtliя
,ra знецiнення

Балансова BapTicTb
змiни балансовоi
BapTocTi у 20l9 р.

1lадходlttення

Вибуття

Щооцiнка

Амортизацiя нарахована
Коригування
накопиченоТ амортизацii

Вибуття амортизачii

На l сiчня 2020 р.
Первiсна (переоцiнена)
BapTicTb
Накопи.lена амортизацiя
та знецiненttя

Балансова BapTicTb
змiни балансовоi
BapTocTi у 2020 р.
Надходrкення

Вибуття

Амортизацiя нарахована

Вибуття амортизачiТ

На 3l грулня 2020 р.
Первiсна (переоцi нена)
BapTicTb
Накопи,tена амортrtзашiя
та зlrецiнелtня

Балансова BapTicTb

9,013 6,260 7,8з5 55,1з2 |,2|з 2,955 83,008

- (625) (J.287) ( l7.6I0) (7зз) ( 1.44з) (2J,69s)

9,0lз 5,635 4д48 38,|22 480 1,5t2 59,310

(222)

9,013 6,260

- (847) (4,699) (20,43_5) (89l) (1.348)

1,038

(240)

( l,615)

20з

8,633

2з,642

( 12,539)

( l2,б l9)

9,194

66,835

55

(20)

(178)

20

1,248

7 ?ýо

(1,505)

(1,124)

|,2|9

3,700

26,985

(14,304)

(15,758)

11,236

95,б89

(28.220\

9,0lз 5,4ц 3,934 4б,400 357 2,352 67,469

Iншi ocHoBHi засобИ включаюТь активи з права користування майном, якi складаються з права
орендного користування нежитловими примiщеннями, площею 3,752 кв. м. й приведеною
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ВарТiстЮ активу 2,90З тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 2,1,З4 тис, грн), амортизацiйнiвiдрахуtsання
rцодо активiв з права користування за класом базового активу сIшадають - 1,0б3 тис. r.pg. за
2020 piK ( 2019р,: 1,058 тис. грн) та 939 тис. грн, станом на 31 грулня 2020 р, (31 грулня 2ОI9.:
1,058 ТИс. Грн).Середнiй залипlковий строк дiТ прав кориOтуван}Iя нежитловими
примiщеннями - З роки. На 31 грудня 2020 р. цi активи було протестовано на знецiнення.
Знецiнення не було виявлено.

BapTicTb основних засобiв представлених автомобiльFIими транспортними засобами
ОфОРмлениМи у заставу станом на З1 грулня 2О20 р. стаFIовить 19,З88 тис. грн., станом
на З 1 грудня 2079 становить 25,49З тис. грн. (Примiтка 9),

(i0 Незаверulенi Kctпiпlaltblti ittBectltuцi|

ПрОтягом 2020 року Товариство здiйснювало iнтенсивне будiвниц,гво першого сервiсного
центру, запуск якого заплановано на початок 2021 року. Величина витрат понесених на
бУДiвництво станом на З1 грудня2020 року складас7б,746 тис.грн. (в 2019 роцi: не було).

(iii) Немаmерiальtti акпlltв.t

Права на
ABTopcbKi

права та(), пlu ся,tах еlэttв el t ь)

Первiсгrа BapTicTb cTaIloM на
1 сiчня 2019 р.
Накопичена ап,Iортизацiя на початок року
Балансова BapTicTb на початок року
Змiни балансовоi BapTocTi у 2019 р.
Надходltiення
Вибуття
Переоцiнка
Амортизацiя нарахована
Вибуття амортизацii
Первiсна BapTicTb станом на
1 сiчня 2020 р.
Накопичена амортизацiя на початок року
Балансова BapTicTb на початок року
Змiни балансовоТ BapTocTi у 2020 р.
Надходrкення
Вибуття
Амортизацiя нарахована
Вибу,гтя амортизацiТ
Балансова BapTicTb
Первiсна BapTicTb станом на
З1 грудня 2О2Ор.
Накопичена амортизацiя на кiнець року
Балансова BapTicTb станом на 3l
грудня 2020 р.

Iншi
комерцiйнi сумiжнi з нематерiальн
позначення ними права i активи Всього

10
(5)

21з
(41)

3,38з
(1,269)

3,606
(1,315)

5 l72 2,114 2,29l

(1) (29)

9
(48)

15

(465)
48

9
(48)

15
(495)

48

10
(6)

2lз
(70)

] l5g
(1,686)

з,582
(1.7 62)

4 l43 1,673 1,820

24

(1)

з4
(7)

90
(382)
(зз2)

з82

з,067
(1,636)

(2 s;

2lз
(98)

ll4
(382)
(361)

382

3,3l4
(1.74ll.

27 l l5 1,431 1.573
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ToBupuctttBo з o(l,tteatceHoпl BidtloBiicutbtticmю <С П ЕКТР-д гро>
q)iHqHcoBa звiпlнiспlь tla 3l epyd16 2()20 р, пlа за piK, ulо закirtчuвся, Ila L|lo Оаmу

П р u Lt t i tll Kt t d о Ql i t t ct tl с о в o| з с i tll t t о с пt i

5 Запаси

За 2020 та 20|9 рр. уцiнка запасiв до ix
1,627 тис. грн., вiдповiдно.

Товари представленi наступним tIином :

(у muсstчах epuBeHb)

Засоби захистч l)oclll.{t{

I lасirrlrя
-I'cxtlitill

Заt t,t ac,t,tl t t t,l с i.lt bcbt<tl t,clcl tолtrlrс ь lti

М i r,r,,tобр и B..t

М iкро,rобllива

L' iJI bcl, li(| l,()c I lo Il; ll)c Lliil l llrO,L), |iI tirI

l}cbclгo ltclrlriclla ваp,r ic,I,t, -trltla1ritз

' Г;lа t tc псlрr,нсl-:заг(lr.i tle.ll ь rt i в rlTpa,l.t,l

l'c lclrtg l til Il()].l(Jl l l ltc,ll le l li t tcl l t tll

'll ltt;tttttt tti. t t 11lg,1 11,1;1,11 t,t l l t tti tl

[lсыl t о ба"llit llсtrtза ва р r.iс,гt, 
.rrl lra 1li tr

чистоi реалiзацiЙноi BapTocTi скJIаJIа 466 тис. грн. та

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р.

511^406

411,012

171,905

1.5,8_59

t4,786

|2,41\

|.704

l,2l 1,2()3 1,390,tj 12

696,526

450,2|2

l60,078

20,920

18,408

44,(164

4

6,441

( l,б27)

,7 )\l

(46б)

(12,15l) (31,616)

6

1,20J,8(lб I.J(l5.98l

!ебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги у cyмi ,74|,|51тис. 
грн,

605,568 тис. грн. вiдповiдно на 31 грудня 2О2О та 2019 рр. предст;влена дебiторськЪю
заборгованiстю вiд покупцiв. Щебiторська заборгованiсть .u 

"йдu""ми 
авансами у cyyi

Iз],626 тис. грн. ,га4з,з59 тис. грн. вiдповiдно на 31 грудня 2О2О та2019 рр. предстЬвлЬна
авансами виданими постачальникам за товари.

Грошовi кошти та ix еквiваленти

Станом на 31 грудня2020 та2О79 рр. грошовi кошти та iх еквiваленти в cyмi 25,З06тис. Грн.,
б,391 тис. грн., вiдповiдно були представленi грошовими коштами нарахунках в банках. Змiни
в грошових коштах вiдповiдно до МСБо 7 представленi у звiтi про рух грошових коштiв.

власний капiтал

товариство було зареестроване як товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, що передбачае
юридично забезпечене право кожного учасника на вилучення своеi частки з капiталу
товариства, У такому разi Товариство зобов'язане виплатити суму частки, що вилучаеться,
протягом два}Iадцяти мiсяцiв з моменту отримання вiдповiдноi вимоги.

(а) Статутний капiт:rл

Станом на З1 грудня 202О р. та2Оll9 р. статутний капiтал становить 99,335 тис. грн. На
31 грудня 2020 та 2019 рр. 100% статутного капiталу Товариства належить Оскар Дгро

7

8
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(DiHctHcoBa звill1нiспlь на 3I еруdня 2020 р. пlа за piK, Lцо закiцllllвся на цlо dапlу

IL рuлt i пlKtt d о cfl iHaHc ов o| зв i пtн ос пt i

Лiмiтед. Статутний капiтал сформований в повному обсязi, змiн у cyмi статутного капiталу в
2020 р. не вiдбувалось.

(б) Дивiденди

Товариство оголосило виплату дивiдендiв в cyмi 4],00З тис. грн. вiдповiдно до письмового
РiШеНня Оскар Агро Лiмiтед вiд 5 червня 2020 р. (20 1 9 р. : оголошенi дивiденди склали 5 1 ,4бЗ
тис. грн.).

(в) Полiтика управлiння капiталом

ТОВаРиСтво не мас офiцiйноi полiтики з управлiння капiталом, однак керiвництво вживас
ЗаХОДiв для забезпечення tlалеrкноi довiри з боку iHBecTopiB, кредиторiв та iнших учасникiв
ринку, а тако)t для забезпеLIення сталого розвитку господарськоi дiяльтrостi у майбутньому.
товариство прагне досягти ефективного управ-llitlня грошовими коштами, постiйного
монiториНгу доходiВ та прибуткiв або збиткiв КомпанiI та довгострокових iнвестицiйних
планiв.

9 Кредити та оренднi зобов'язання

щовгостроковi кредити та оренднi зобов'язання представленi наступним чином:

(у пчсячах epl,tBettь)

flовгостроковi зобов'язання (кредити баrrкiв)

Оренднi зобов'язання

Iншi довгостроковi зобов'язання

Усього

(у mчсячах epuBettb)

Кредити банкiв
Процен,гний кредит вiд опосередкованого учасгIика
Товариства

поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Оренднi зобов'язання

Усього

31 грулня 2019 р. 31 грудня 2020р.

6,1 05

80

5l

1,622

KopoTKocTpoкoBi кредити та оренднi зобов'язання представленi наступним чином:

6,222 1,622

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020р.

462,000 з29,000

192,881

8,594

944

55,583

з,474

зз4

664,419 388,39l

кредитна лiнiя за процентним кредитом вiд опосередкованого учасника Товариства sumitomo
Corporation Capital Еurоре, plc яку було отримано за заявкою вiд 18 грудня ZOZO р. з TepMiHoM
погашення кредиту - до 05 сiчня 202l р. була пролонгована останньою заявкою вiд
26 березнЯ 202lp. дО 06 квiтня 202Т р. Вiдсоткова ставка за користування кредитом становить
вiдсоткову ставку LIBOR+Mapжa 0,8Оlо. Проценти розраховуються *ru o."o"i днiв, якi минули
та 360-денного року, взаемно погодженого сторонами.
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Товорuспtво з tt(lllte:ltcettoKl Bi dttoBii)пLtbtticmю <СПЕКТР-Д ГРОу
cDiHaHcoBa звiпlнiспlь на 31 еруdtя 2020 р. пlа за piс, tцо закiнчuвся на tlto dаmу
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У цiй примiтцi надана iнформацiя про умови кредитiв згiдно з договорами. Бiльш детальна
iнформацiя про процентний i валютний ризики викладена у Примiтцi 20.

На З1 грудня 2020 р. умови та строки погашення креl(итiв tlредставленiтаким LIином:

Валюта
договору

Ефективна
вiдсоткова

ставка*

Строк Строк погашення
погашення до вiд одного до
одного року п'яти poKiB

Усього
(у muсячах ерuвень)

АТ <Укрсиббанк>>

Sumitomo
Corporation
Capital Еurоре, plc
(Великобританiя)
АТ <Кредi
Агрiколь Банк>
Усього

Гривня

€вро

Гривня

Валюта
договору

4r75О/о

_0,5767l+
0,8Уоl0,95

6,99-|2,29О/о

329,000

ý5 ýя]

з,414

329,000

55,583

3,474

388,057
* Ефективна ставка дорiвнюе номiнальнiй ставцi вiдсотка.

На 3 t грудня 2019 р. умови та строки погашення кредитiв tlредставленi таким чином:

388,057

(у muсячах epuBeHb)

АТ <Укрсиббанк>
Sumitomo
Соrроrаtiоп Capital
Еurоре, plc
(Великобританiя)
АТ <Кредi
Агрiколь Банк>
Ат
<<ПрокредитБанюl
ТОВ <Порше
МобiлiтЬ>
Усього

Гривня

€вро

Гривня

Гривня

Гривня

|1,7sYo

-0o5l442+
0,8Уо

бо99-
12r29o/o

16-17o/o

18,99o/o

462,000

192,881

5,885

,1,lo

з,71*

4,998

1,107

эl

4б2,000

192,881

10,883

3,446

408

663,476 6,|42 бб9,618
*!oвгoстpoкoBiкpеДИTИ.aЛеtlaзl,|2.2Olqp...
одного року
** Ефективна ставка дорiвнюе номiнальнiй ставцi вiдсотка.

ЗабезпеT енЕIями за кредитами наданими Surnitorrro Соrроrаtiоп Capital Еurоре, рlс с гарантii
Sumitomo Corporation в cyMi вiдповiдного кредитного договору тоВ <Спектр-Агро)), при
цьому заборгованiсть за такими гарантiями не перевищус суму фактичноТ заборгованостi, що
станом на 31 грудня 2020р. в еквiвалентi нацiональноi валюти становить 55,583 тис.грн.
(31 грулнЯ 2019 р.: 192,881 тис. грн), Sumitomo Corporation випустив фiнансову гарантiю,
щодо кредитiв наданих ТоВ кСпектр-Агро) у розмiрi 329,000 тис.грн. АТ <Укрсиббанк>
(31 грудня 2019 р,: 4б2,000 тис, грн).

BapTicTb основних засобiв представлених автомобiльними транспортними засобами
оформленими у заставу станоМ на 31 грудня 2020 р. становить 19,з88 тис. грн., станом на
З l грудня 2019 становить 25,49З тис. грн, (Примiтка 4 (i)).
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Звiрка змiн грошових потокiв вiд фiнансовоiдiяльностi за 2020 та 2019 роки :

зобов'язання

товп рu спtво з обм eltcett о kl Bi d ttoB i dtut ь t t i сmю к С П Е Кт Р-д Гро l
(Diнuнсовq звimнiсtllь на 3l еруdня 2020 р, пlа за piK, tr1o закiнчttвся на tlю dапlу

ГI puil,t i пl Kt t d о Ql i н а н с ов oi' з в i пl t t о с ttl i

Позики, отриманi вiд Кредити та оренднi
повОязаних cTopiH зобовrязання(у пuсячах epuBeHb)

Залишок на 1 сiчня 2019 р.

Змiна грошових потокiв вiд фiнансово'i
дiяльностi
виплата позик

Отримання позик

проценти та koMiciT сшlаченi

Всього грошових цотокiв вiд фiнансово'i
дiяльностi

Чистi збитки вiд KypcoBo'i рiзницi по iнших
зобов'язаннях

Iншi змiни

пов'язанi iз зобов'язаннями

процентнi та комiсiйнi витрати

Усього iнших змiн, пов'язаних iз
зобов'язаннями

Залишок на 31 грудня 2019 р.
Залишок на 1 сiчня 2020 р.
Змiна грошових потокiв вiд фiнансово'i
дiяльностi
виплата позик
Отримання позик
Проценти та KoMicii сплаченi
Всього грошових потокiв вiд фiнансово'i
дiяльностi
Чистi збитки вiд KypcoBo'i рiзницi по iнших

зобов'язаннях
Iншi змiни
пов'язанi iз зобов'язаннями
Процентнi та комiсiйнi витрати
Усього iнших змiн, пов'язаних iз
зобов'язаннями
Залишок на 31 грулня 2020 р.

l92,88l

(269 

"749)48з,780

( 1,780)

332,8б5

(2,2,7 5,97 |)

2,404,600

(61,303)

2|2,251 6,1,з26

(21 ,15 l )

з,|4,7

78l 1з,398

78l 13,398

192,88l 4,76,736

4,16,736

(874,96 1)

ýg5 ?ý,
(2,3з2,801)

2,188,100

р!69) (20,515)

(2,/9,709) (l44,707)

142,9|9
4,0з2 5,6l9

12,з20 16,991

l2,320 l б.99l
62р74 334,064

20l9 2020
4,486,714

1,554
42,469

4,812,564
1,19,7

8,644

10 Чистий дохiд вiд реалiзацil продукцiI (ToBapiB, робiт, послуг)
(у пttсячах epuBeHb)
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ ToBapiB
Чистий дохiд вiд реалiзацii робiт
чистий дохiд вiд реалiзацii послуг
Всього _ 4,5J0.7J7 4,822,405
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11 Iншi операцiйнi доходи

Iншi операцiйнi доходи за2020 та 2019 рр." основному представленi доходами вiд безоплатно
одержаних оборотних активiв, крелит-нот нерезидентiв та знижками.

Iншi фiнансовi доходи

Iншi фiнансовi доходи за 2020 р. в основному представленi доходами вiд вiдсоткiв за
КОРИСТУВання поЗикою 1,70б тис.грн., вiдсоткiв товарного кредиту у cyMi 4I,042тис. грн.
(2019 р.: в основному представленi доходами вiд курсових рiзниць на HeTTo-ocHoBi у cyMi
38,530 тис. грн. та доходами вiд вiдсоткiв за користування позикою, вiдсоткiв товарного
кредиту у cyMi 32,5|4 тис. грн.)

л.Адмrнrстрати BHl витрати

Адмiнiстративнi витрати за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представленi наступним
чином:

13

(у muся.,tах zpttBeHb)

Витрати на оплаr,у працi
Резерв вiдпусток

BapтicTb професiйних послуг
Амортизацiя

Орендна плата, вiдшкодуванIrя комунальних витрат, електронна
обробка даних
Плата за розрахунково-I(асове обслуговування й iншti послуги
банкiв
Послуги зв'язку та iHTepHeTy
lншi витрати
Всього

(), пlttся,t ах zpztBe rt ь)
Витрати на оплату працi, в т. ч. нарахування

Витрати логiстики
Витрати по залученнIо клiснтiв
Iншi витрати на збут

Всього

20l9 2020

39,063

4,9,50

1,4,314

4,342

4,1 08

) s6)
729

21,,504

58,449

3,843

6"796

4,68 8

5,500

2,096
1,390
6,931

9|,S72 89,б93

14 Витрати на збут

Витрати на збут за piк, що закiнчився 31 грудня 2О2О р., представленi наступним чином:

20l9 2о2о
1 51 )))
68,057

1 8,1 04

18,2з4

144,0зз
,74,|8,7

9,890

24,6|6

257,617 252,726
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15 Iншi операцiйнi витрати

Iншi операцiйнi витрати за piк, що закiнчився 31 грудня 2020р., представленi наступним
чином:

(у tпttсячах zрuвень)
Витрати на створення резервiв
Витрати на купiвлю-продаж, курсову рiзницю iноземноТ в€цюти
Iншi витрати
Всього

Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати за piк, що закiнчився 31 грудня 2020р., представленi наступним чином:

20l9 2020
q 5ý1

4,085
2з,0,74

9,28]
|8,-]2|
?q q?5

36,7|2 57,933

1б

(у mu.ся,,t ах epu.BeH ь)
Витрати вiл курсових рiзниць на HeTTo-ocHoBi
Прошентнi витрати за кредитами та кредитними лiнiями
Фiнансовi витрати за векселями, гарантiями та акредитивами
Вiдсотки за зобов'язаннями з оренди
KoMicii за обслуговування кредитiв
Витрати за позиками, вiдображеними за амортизованою
вартiстю
Всього

20l 9 2020

4s"ls;
10,971

404
|2,7]6

2,244

142,9|9
18,614
10,6з7

403
91

l7 Податок на прибуток

Компоненти витрат з податку
наступним чином:

(у тисячах гривень)

Витрати з поточного податку
Змiна вiдстроченого податку

Рух вiдстрочеЕого податку

75,1,79 112"724

на прибуток станом [Ia 31 грудня 2020р., представленi

20l9 2020
17,42,|

815

904

з2,013
1,056

з4з
Усього витрат (лохолiв) з податку на прибуток

[iюча ставка податку на прибуток в YKpaiHi

|9,146 33,412

за перiод 2020 та 2019 рр. - l8%.

(а) Узгодження дiючоi ставки податку на прибуток
РiЗниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, розрахованою iз
ЗаСТОСУВанням дiючоi ставки податку на прибуток до прибутку до оподаткування, i фактичною
СУМОЮ ВиТраТ З податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грулня 2020 та 2019 рр.,
представлена таким чином:

з5



Товарчс mво з o(l,ueltcetto to Bid ttoBid tut ь н ic mю < СП Е КТ Р-Д Г РО >
(DittaпcoBa звitllttiспlь на 3l zруdнгL 2020 р. па за piK, tцо закiltчttвся на tl.to dаtп1l

П puM i пlкtt d о сР i н al t с ов oi' звitllн ос tlti

20l9(у muсstчах epuBeHb)

Прибуток до оподаткування

Витрати з податку на прибуток за дiючою ставкою

оподаткуваI{Ijя
витрати, що не класиtрiкуlоться як ви,грати для цiлей

розрахунку податку на прибутоrс

Доходи, що не класифiкуються як доходи для цiлей

розрахунку податку lra прибутоlt
Змiна в невизнаних вiдстрочеrtих податках

Витрати (дохiд) з податку на прибуток

о//о2020о//о

96,818 l00% 177,851 100%

17,42,/

521

1,198

|8%

1,%

1%

32,01з

1,286

113

18%

0"7%

0,1%

19,146 20оh 33,412 l9Yo

(б) Визнанi вИстроченi податковi активи та зобов'язання

Змiни визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за20|9 р., представленi
таким чином:

(у tlluclL,t ах epu.BeH ь)

Необоротнi активи
Знецiнення запасiв
Резерв сумнiвних боргiв
Резерв гарантiйного
обслуговування

Резерв iнших витрат

Усього

Змiни визнаного вiдстроченого
таким чином:

Сальдо на визнано у
31 грудня 2018 прибутку або

р. збитку

Актив Вигода
(Зобов'язання) (Витрати)

(5)

40
2,5 10

- 111

-95

Визнано Сальдо на
безпосепелньо

у "пuЙо*у 
31 грулня 2019

капiталi р'

Вигода Актив
(витрати) _ (Зобов'яrr"?i],

25з
1,,22|

: ,;1

(34)
21з

( 1 ,289)

2,545 (904) - 1,64l

lrодатку затипами тимчасових рiзниць за2020 р., представленi

(у tlluся,t ах epuBet t ь)
Необоротнi активи
знецiнення запасiв
Резерв сумнiвних боргiв
Резерв гарантiйного
обслуговування

Резерв iнших витрат

Усього

Сальдо на

31 грудня 2019 р.

Актив
(Зобов'язання)

(39)
25з

1,22|

111
95

-6
- (209)
- 1,з7 6

l22
з

45
(462)

155

11

(92)

l,641 (343) _ l,298

зб



Товпрuс mво з обм eucelto to Bi d ttoB i d att ь н i сmю кС П Е КТ Р-А Г РО >

ФittaHcoBa звiпхнi.спlь на 3l еруdня 2020 р. пlа за pit, лцо закiнчuвся на цtо dапэу
II puM i пlкtt 0 о rР iH а н с ово| зв i пt tl ос tlt i

18 Поточнi забезпеченIIя

Поточнi забезпечення представленi наступним чином:

(у пп,tсstчах epuBeHb)
Забезпечення на виплату вiдпусток
Забезпечення виконання гарантiйних
зобов'язань
Забезпе.lення iнших витрат i платежiв
Забезпечення пiд мотивацiйнi виплати
працiвникам
Всього

Забезпечення на виплату вiдпусток у
станом на 31 грудня 2020 р. складають
грн., використано 14,0б1 тис. грн.

3I грудня 20l9 р. 31 грчдня 2020 р.
,7,|,/2

619
524

5,661,

1,294
540

з2,684 36,701
40,999 449196

cyмi сформованого зобов'язання перед персоналом
5,бб1 тис.грн. - за 2020 piK сформовано 12,550 тис.

19 Операцi[ з пов'язаними сторонами

У вiдповiдностi до МСБО 24 <Розкриття iнформацii щодо пов'язаних cTopiн), пов'язаними
вважаються сторони, одна з яких мае можливiсть контролювати або у значнiй Mipi впливати
на операцiЙнi та фiнансовi рiшення iншоi сторони. При розглядi кожного можливого випадку
вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична
форма.

(а) Операцiiзуправлiнським персоналом

(у пluсячах elэuBeHb)

Поточнi виплати (Фонл оплати праrri)

Всього

20l9 2020
1,361 9,842

7,367 9,842

(б) Операцii та залишки за розрахуцками з iншими пов'язаними сторонами

Залишки за операцiями Товариства iз пов'язаними сторонами, якi представленi суб'ектами
господарювання пiд спiльним контролем, представленi таким чином:

(у muсячах ерuвень)
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020р.

,Щебiторська заборговаt-tiс,гь за товари, роботи, IlосJlуги

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, посJIуги та
iншi поточнi зобов'язання

KopoTKocTpoKoBi кредити

Iншi поточнi зобов'язання

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

lнша поточна кредиторська заборговаttiсть

25,|84

192,881

4,0з4

15 ýq,

\25

49,0|,7

55,583
,7,з91

226

зl



То ва рu с mво :з tlбLуt eltcett о ttl в i d tt ов i d ал ь t t i с mю кС П Е КТ Р-А Г РО >
(DiHaHcoBct звitllttiспlь ttcl 3l epyc)Hst 2020 р. па за piK, tt/o закi.нч.u.вся на L|lo аапlу

Гl р tt,t t i пt кLt d о rf l i t t а н с ов o| з в i пl н ос tll i

Умови найбiльш значних кредитiв Говариства, отриманих вiд пов'язаI{их cTopiн розкритi в

Примiтцi 9.

Операчii Товариства iз пов'язаними сторонами, якi представленi суб'сктами господарювання
пiд спiльним контролем, представленi таким чином:

(у muсячах epuBeHb)

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

Придбання ToBapiB, робiт, послуг

Iншi операцiйнi доходи

Фiнансовi витрати

20 Управлiння фiнансовими ризиками
(а) Огляд

2019 2020

2,078

1 66,41 8

6,154

2,950

103,178

12,з20

У зв'язку з використанням фiнансових iHcTpyMeHTiB у Товариства виникають TaKi ризики:
. кредитний ризик
о ризик лiквiдностi

. ринковий ризик.

У цiй примiтцi представлена iнформацiя про piBeHb зазначених ризикiв у Товариства, про цiлi,
полiтики та проLIеси оцiнки i управлiння ризиками Товариства, Бiльш детальна кiлькiсна
iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiсТ фiнансовоi звiтtrостi.

Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння
ризиками i здiйснення нагляду за нею.

ПОЛiТИКи управлiння ризиками розроб"lrяIоться з MeToIo виявленlIя i аналiзу ризикiв, з якими
СТИКаСТЬСЯ ТОВаРиство, встаI-Iовлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними,
мОнiторингу ризиrсiв i лотримання лiмiтiв, Полiтики i системи управлiння ризиками регулярно
ПеРеГЛЯДаЮТЬся З метою вiдобраiкення змiн ринкових умов i дiяльностi Товариства.
Застосовуючи засоби навчання i стандарти та процедури управлiння, Товариство прагне
СТВОриТи Таке дисциплiнуюче i конструктивне середовиrце контролю, в якому Bci працiвники
розумiють своТ ролi i обов'язки.

Учасники Товариства здiйснюють нагJIяд за тим, як управлiIlський персонал контрOлюс
ДОТРиМання Товариством полiтики i процедур управлiння ризиками i перевiряс адекватнiсть
СТРУКТУРИ Управлiння ризиками тим ризикам, якi виникають у Товариства.

(б) Кредитний ризик
КредитниЙ ризик являе собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi
невиконаI{ня клiснтом або коIIтрагеI{том за фiнаrlсовим irrструментом своiх зобов'язань за
договороМ. Кредитний ризик виIIикас переважIIо у зв'язку з дебiторською заборгованiстю
клiентiв.

Балансова BapTicTb фiнансових активiв являс собою максимальний кредитний ризик.
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Товарu сmво з о (lлteltceH tl to в i i по Bidalt ь п i сmю к С П Е КТ Р-А ГРО >

4)iHaHcoBa звi.lпнiспхь на 3l ерlлdня 2020 р. mа за pi<, tL1o закiнчuвся на L|lo dаlпу
П рuлl i mкч d о с! i н ан с ов oi' зв iпlt t ос пli

Максимальний piBeнb кредитFIого ризику на звiтну /IaTy представJIеIIий таким LIином:

(), пluсяч qх zpLtB е l t ь)

Щебiторська заборговаIliсть за товари, роботи, послугIJ

Грошовi коштLI та iх еt<вiвалентll у банttах

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Всього

3l грулня 20t9 р.

605,568

6,391

5t],787

3l грудня 2020р.

,7 
4\ ,151'

25,з06

96,921'

670,746 8б3,378

(i) /{ебimорська зttборzованiсmь за mоварu, робоmu, послуzu

PiBeHb кредитtIого ризику Товариства заJtежить, гоJIовним чином, вiд iндивiдуальних
характеристик кожного клiента. Однак управлiнськиЙ персонал враховуе також фактори, якi
можуть спричиняти вплив на кредитний ризик, пов'язаний з клiснтською базою Товариства,
включаючи ризик дефолту в галузi та в Kpaiнi, в якiЙ здiЙсt-tюють свою дiяльнiсть клiенти,
особливо у перiод погiршення економiчноТ ситуацii.

Щля своiх дебiторiв Товариство використовус матрицю коефiцiен,гiв очiкуваних кредитних
збиткiв в розрiзi перiоду прострочки. В ocHoBi ii розрахунку ле)Itить оцiнка iсторичного вiдсотка
збитку вiд списання дебiторськоi заборгованостi.
'rовариство не вимагас застави по дебiторськiй заборгованостi за продукцiю, товари, роботи,
послуги, передоплатi та iншrих фiнансових iHcTpyMeHTax.

У наступнiй таблицi представлена iнформацiя про piBeнb кредитного ризику та очiкуванi
кредитнi збитки вiд дебiторськоi заборгованостi за продукцiю, товари, роботу, оцiнюваноi у
сукупностi, на 31 грудня 2020 р.:

Валова 7о Резерву пiд
балансова збитки
BapTicTb

Резерв пiд
збитки

Кредитно-
знецiнена

заборгованiсть
(у mlt сst,чах zlэuBet t ь)

Непрострочена
Прострочена по вiдсоткам товарного
кредиту на 18l-З65 днiв
Прострочеlrа на 181-365 днiв
Прострочена бiльш нiж на 365 днiв
Прострочена бiльш rriж на 730 днiв
Всього

535,699 |%

|2,481
191,802

40,959

5%

11%

зз%

з,749

591

21,90з
13,541

Hi

Hi

Hi
Так
Так44,21,9 1оо"^ 44,219

8?5,1б0 l0'/о 84,009

з9



То варu с пtво з обмеаrcеп о Kl в i i tto Bi i utt ь t t i с пtto < С П Е КТ Р-Д Г РО >

ФittattcoBa звil11lliспlь на 3I zрус)ня 2020 р. mа за piK, Lt1o закiн,tuвся на L|ю dапlу
ГI рu.lt i пlкtt d о с! iH а н с ов oi' зв i tllH ос tlt i

У наступнiй таблицi представлена iнформацiя про piBeнb кредитного ризику та очiкуванi
кредитнi збитки вiд дебiторськоi заборгованостi за продукцiю, товари, роботу, оцiнюваноi у
сукупностi, на 3 1 грулня 2019 р.:

Валова 7о Резерву пiл 
резерв пiд Кредитно-

балансова збитки - --r- ---- знецiнена
BapTicTb ЗОИТКИ 

заборгованiсть
(у muсячах zрuвень)

Непрострочена
Прострочена по вiдсоткам товарного
кредиту на 181-З65 днiв
Прострочена на 181-З65 лнiв
Прострочена бiльш rriж rrа З65 днiв
Прострочена бiльш HirK на 730 днiв
Всього

з4,7,192

9,945
212303

1 l,706

|% 2,4з0

\4%

10%

з4%

|,42,7

),7,75\

3,968

Hi

Hi

Hi
Так
Так50,408 100% 50,408

б91,554 l2o/o 85,986

Станом на 31 грудня 2020р. фiнансова система в краiЪi та на дату пiдготовки цiеi фiнансовоi
звiтностi працюе вiдносно стабiльно, але Товариство розробляс оцiнки на ocнoBi найкращоi
доступноi iнформачii про минулi подiТ, поточнi умови та прогнози економiчних умов, оцiнюю.il.I

умови прогнозування та враховуе, наскiльки можуть бути глобальнi наслiдки <covid-l9>, так i
cyTTcBi заходи державноТ пiдтримки, якi вживаються. МСФЗ 9 вимагае застосування судження,
а також вимагае i дозволяе субlектаtrл господарювання коригувати свiЙ пiдхiд до визначення ОКЗ
за рiзних обставин. В цей час, складно включити KoHKpeTHi наслiдки <Covid-l9> та державноi
пiдтримки на обгрунтовано необхiдних та пiдтверджуваних пiдставах. Товариство вiдслiдковус
змiни в економiчних умовах та плануе вiдображення в макроекономiчних сценарiях, що
застосовуються Товариством, та у показниках ix зваження. Наразi вплив KCovid-l9> неможливо
вiдобразити у моделях, середовище швидко змiнюеться та оновленi факти та обставини
Товариство продовжуе вiдслiдковувати по Mipi отримання HoBoi iнформацii. Товариствоуважно
стежить за ситуацiею i реалiзуе заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiЙ на
Товариство.

Рух очiкуваних кредитних збиткiво розрахованих вiдповiдно до МСФЗ 9 за piK 2020z
Резерв

счмнiвних
u muсячqх zрuвенq

боргiв
Всього на 1 сiчня 2019 р. 7g,lg2
Нараховано за 2019 р. 7,249
Рекласифiковано з paxyнt<y З84_u/ч товарFIого крелиту

Використано резерву

Зменшено резерв

I}сього lra l сiчняl 2020 р,

Нараховано за 2020 piK

Використано резерву

Зменшено резерв

Всього на 3l грулня 2020 р.

|75

(2,78)

(з52)

85,98б

8,578

(10,555)

84,009

40



Товаlluсmво з o(lлte;ltcettoпl BidtloBiltutbHicmю кСПЕКТР-ДГРОлl
Фiнансова звimнiспlь на 3l еруOня 2020 р. пlа за piс, ttyo закiнчлtвся, на цю dашу

П puM i п,tKtt d о фl iHaHc oBoi' зв i пt н t_lc пt i

(it Грошовi кошmu mа i'x еквiваленmu

LIa 31 грудня 2020 та 2019 р. Товариство мало грошовi кошти та iх еквiваJIенти на суму
25,З06 тис. грн. та б,39i тис. грн..

Станом на З1 грудня 2020 та 2019 р. грошi та iх еквiваленти представленi банкiвсьttими
балансами, якi не с знецiненими або простроченими.

Зменшення корисностi грошових коштiв та ix еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй
було оцiнене на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв за 72 мiсяцiв як несуттсве, i воно
вiдобра>rсае KopoTKi строки позицiй, що зазнають ризику, у зв'язку з чим Товариство не
вiдобразило в облiку резерв пiд збитки вiд зменшення корисностi на 3 1 грулня 2020 та 2019 рр.
Товариство вважас, що наявнi у нього грошовi коLIIти та ix еквiваленти та поточнi фiнансовi
iнвестицiТ мають низький кредитний ризик.

(в) Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi полягас у тому, що у Товариства можуть виникнути труднощi у виконаннi
його фiнансових зобов'язань (в т.ч. за розрахунками по нарахованих вiдсотках по кредитах)
роЗрахУнки за якими здiЙснrоються шляхом передачi гроIlIових коrптiв або iншого фiнансового
аКТИВУ. Пiдхiд Товариства до управлiтIня лiквiдпiстю передбачас забезпеLIення, наскiльки це
МОЖливо, постiЙноТ наявностi лilсвiдлtостi, достатньоI для виконання зобов'язань по Mipi
НаСТаННя cTpoKiB iх погашення як у звичаЙних умовах, так i у надзвичаЙних ситуацiях, уникаючи
ПРи цЬоМУ неприЙнятних збиткiв чи ризику нанесення шкоди репутацii Товариства.

В оДночас, слiд врахувати, що ризик лiквiдностi виникас в результатi несвосчасного виконання
фiнансових зобов'язань одним або декiлькома контрагентами i (або) виникнення
НепередбаченоТ необхiдностi негаЙного i одноразовоТ виконання'Говариством cBoix фiнансових
зобов'язань.

Строlси погашенFIя непохiдних фiнансових зобов'язань згiдно з очiкуваними термiнами,
включаюLIи виплати процентiв (недисконтованi грошовi потоки), представленi таким чином:

Балансова Гроulовiпотоки !о одного Вiд одного до Вiд трьох до
(), пluсяч ах ерuвеп ь)

На 3l грулня 2020 р.
Кредити та оренднi
зобов'язання
Кредиторська
заборгованiсть
за товари, роботи,
посJlуги

Iншi поточнi
зобов'язання
в T..l. вiдсотки

BapTiqTb за договорами року трьох poKiB п'яти poKiB

390,0 13 391,079 з89,45,7 1,622

8,982 8,982

1,320,091

18,3б l

1,з20,091

18,361

1,320,09l

l8,361
8,982

1,728,465 1,729,531 1,727,909 1,622
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Балансова Грошовiпотоки {о одного Вiд одного до Вiд трьох до

BapTicTb за договоDами рокY трьох poкiB п'яти poKiB(у muсячах ZpuтeHb)

На 3l грулня 20l9 р.
Кредити та оренднi
зобов'язаIJня

Кредиторська
заборгованiсть
за товари, роботи,
послуги
Iншi поточнi
зобов'язання
в т,ч. вiдсотки
Поточна кредиторська
заборгованiсть за

розрахунками з

учасниками 51,463 51,46з

670,64l

194,8з5

95,1з,7

9,208

61з,,709

"/94,8з5

95,\з1
9,208

666,641

194,835

95, l з7
9,208

51,463

7,062

1,612,076 1,6l5,144 l,б08,082 7,062

Sumitomo Corporation, Японiя випущенi гарантii щодо кредитiв ТОВ <Спектр-Агро) вiд АТ
кУкрсiббанк), АТ <Креди-Агрiколь банк> та АТ кIнг банк>) на загальну суму еквiвалентну
2,827,460 тис.грн., також гарантiI щодо кредиторськоi заборгованостi Товариства перед
постачальниками на загальну суму еквiвалентну 1,980,939 тис.грlл. станом на 31 грудня2020
року. TaKolIc Товариству наданi гараI-IтiТ банкiв АТ <Крелi Агрiколь Банк> в cyмi 14,Зб3
тис.грн, АТ (УКРСИББАFIIО) в cyмi 145,000 тис.грFI. щодо кредиторськоi заборгованостi
Товарис,гва перед постачальниками.

(г) Рипковий ризик

Ринковий ризик полягас у тому, що змiни риllкових KypciB, таких як ваJIютнi курси, процентнi
ставки i курси цiнних паперiв, булуть впливати на доходи або на BapTicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB Товариства. Метою управлiння ринковим ризиком с управлiння i контроль рiвня
ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацii доходностi.

(i) Вuлtоmпuйlltt:зttл<

У Товариства виникае валютний ризик у зв'язtсу з продажами, закупками, зiulишками коштiв у
банках та кредитами, деномiнованими в iноземних валютах. Валтотами? в яких, головним чином,
деномiнованi цi операцii, е долари США та свро. Законодавство Украiiли обмежуе можливiсть
Товариства хеджувати валютний ризик, отже,'Говариство не хеджуе свiй валютний ризик.

Що стосуеться монетарних активiв та зобов'язань, .ценомiнсlваних в iноземних валютах, то
'Iовариство в}кивас заходiв спрямованих на те, пlоб iJ чистий piBeHb вulJIютного ризику
утримувався на приЙнятному piBHi, шляхом придбання LIи продажу iноземних валют за спот
курсами, якщо це необхiдно для усунення короткострокових дисбалансiв.
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PiBeHb валютного ризику представлеIIий таким чином:
(у mucst,tax zрttвень)

3l грудня 2020 р.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Кредити
Кредиторська заборговаlliсть за товари) роботи, послуги
Iншi поточlлi зобов' яза[lllя

Чиста коротка позицiя

3l грулня 20l9 р.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти

.Щебiторська заборгованiсть за продукцitо, товари, роботи, послуги

Кредити
Кредlлторська заборгованiсть за товари, робоr,и, lIосJlуги
Iншi поточнi зобов'язаtIня
LIиста коротка позицiя

(), пl.ч ся,,t. ах е ptt в е t t ь)

,Щолар США
Свро

Долар США €вро

19

119

(-)

(54,049)
(7,39l )

11

(55,583)

(44,462)

(б1,302) (100,034)

(24,256)

з,996

(192,881)
(9 1,1 82)

1з

а4а4, а80,067)

20О/о ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до наведених у наступнiй таблицi валют на
31 грудня 2020 та 2019 рр. призвело б до зменшення нерозподiленого прибутку та чистого
прибутку за роки, що закiнчилися 31 грулня 2020 та 2019 рр. на з€вначенi нижче суми. При
цьому припускаеться, що Bci iншi змiннi величини, зокрема, процентнi ставки, залишаться
постiйними.

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р.

(3,976)
(45,9з 1 )

( 1 0,054)
( 16,406)

справило б рiвний,
що Bci iншi змiннi

20% змiцнення курсу грив}Ii по вiдноlпенню до наведених у таблицi валют
аJIе протилеяtний за значенням вIlлив на наведеI{i виulе суми, за умови,
величини залишаються постiйними.

(i0 Пpoцett.ttlttttti 1ltt:lttK

Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i позики шляхом змiни ix
справедливоi BapTocTi (заборгованiсть за фiксованою cTaBKoIo) або майбутнiх грошових потокiв
(заборгованiсть за змiнною ставкою). Управлiнський персонал не мас затвердлtеноi офiцiйноi
полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Товариства за фiксованиN,Iи
ПРОЦеНтними ставками i заборгованостi за змiнними процентними ставками. Однак, при
ОтРиманнi нового фiнансування, управлiнськиЙ персонал користуеться своiМи суд)tеннями,
щоб приЙняти рiшення щодо того яка процентна ставка - фiксована чи змiнна - буде бiльш
вигiдною для Товариства протягом очiкуваного перiоду до строку погашення заборгованостi.

Товариство мас кредит вiд гtов'язаноi сторони з плаваючою вiдсотковою ставкою (Примiтка 9).
За ОЦiНКОЮ Товариства, змiна плаваючих вiдсоткових ставок не призводить до суттевого впливу
на прибуток Товариства за роки, що закiнчилися З1 грудлrя 2020 р. та 31 грудня 20l9 р.

(д) Справед.пивавартiс,гь

ОЦiНеНа Справедлива BapTicTb фiнансових активiв 1^а зобов'язань була визначена iз
ЗаСТОСУВанням iснуючоТ ринковоi iнформацii та наJтежних методологiй оцiнки BapTocTi. Однак
ДЛЯ ОЦiнки сПраведливоi BapTocTi необхiдно суттсвим чином проаналiзувати ринковi данi. OTllce,
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оцiнки не обов'язково вказуIоть суми, якi могли б бути отриманi на ринку у даний час.

Використання рiзних припущень cTocoBllo ринку таlабо методологiй оцiнки моЖе МаТи СУТТеВий

вплив на оцiнену справедливу вартiс,гь.

Оцiнена справелJIива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнаLIасться з використанням

ринкових дисконтованих грошIових потокiв та iнших вiдповiдних методологiй оцiнки BapTocTi

на кiнець року i не вiдображас справедливу BapTicTb цих iHcTpyMeHTiB на дату складання та

розповсюдItенItrt цiсi фiнансовоТ звiтностi. I_{i розрахунки не вiдображають будь-яких премiй
або дисконтiв, якi можуть виникнути внаслiдок пропозицii на продаж одночасно Bcici суми
певного фiнансового iHcTpyMeHTa, що належить Товариству. Оцiнка справедливоi BapTocTi

rру}Iтусться на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних
економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iHcTpyMeHTiB та iнших факторiв.

Оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунтусться на iснуtочих фiнансових
BapTocTi очiкуваноi майбутньоi дiялыtостi та оцiнки активiв та зобов

фiнансовими iнструментами.

iHcTpyMeHTax без оцiнки
'язань, що не вважаються

Балансова BapTicTb Bcix фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнюе iх
справедливiй BapTocTi на 3 1 грудня 2020 р.,3 1 грулня 2019 рр.

2l Непередбаченi зобов'язання

(а) YMoBHi податковi зобовОязання

Товариство здiйснюе бiльшу частину операцiй в YKpaiHi i тому мае вiдповiдати вимогам

украiнського податкового законодавства. ,Щля украiЪськоi системи оподаткування характерним
с наявнiсть численних податкiв i законодавство, що часто змiнюсться, яке може застосовуватися

ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках с суперечливим. Нерiдко
виникають протирiччя у TpaKTyBaHHi податкового законодавства Mixc мiсцевою, обласною та
державними податковими службами та мiж MiHicTepcTBoM фiнансiв та iншими державними
органами. Податковi декларацii пiдлягають перевiрчi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз
законодавством уповноваженi застосовувати cyBopi штрафнi санкцii, а також стягувати пеню.
Податкова звiтнiсть за piK пiдлягас податковiй перевiрчi протягом наступних трьох календарних
poKiB, але за деяких обставин такий перiод може бути подовrкений.

I]i факти створюють значно серйознiшi податковi ризики, HirK Ti, якi е типовими для KpaiH iз
бiльш розвиненими системами оподаткуваI{ня. Управлiнський персонал вважае, виходячи зi
свого тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, пдо

податковi зобов'язання були I{,L,IежFIим чиFIом вiдображенi в обrriку.

(б) Суловi процеси

У ходi звичайноi дiяльностi Товариство бере участь у рiзних судових процесах та скаргах.
Управлiнський персонал вважас, пIо, ймовiрно, 'Говариство tle IIонесе сутт€вих виплат або
втрати активiв в результатi таких судових процесiв, i тому на звiтнi дати не було створено
вiдповiдний резерв у фiнансовiй звiтtлостi Товариства,
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22 Подii пiсля звiтноi дати

Пiсля звiтноi дати не вiдбулося жодних подiй, якi б потребува:rи внесення змiн до фiнансовоi
звiтностi станом на кiнець дня 3 1 грулня 2020 р.

Кредитна лiнiя за процентним кредитом вiд опосередкованого учасника Товариства Sumitomo
Corporation Capital Еurоре, plc., яку було отримано в 2020р. з TepMiHoM погашення кредиту до
05 сiчня 2021 р, була пролонгована заlIвкою ъiд 26 березня202|р.до 06 квiтня 2021 р.
Протягом 1 кварталу 202l р. Товариство отримало додаткову позику у 6,350 тис. свро та
12,000 тис. дол. що у гривневому еквiвалентi складас 216,190 тис.грн. та ЗЗ5,239 тис. грн,
вiдповiдно, за кредитними лiнiями Sumitomo Corporation Capital Europe, plc з TepMiHoM
погашення 06 квiтня 2021 р.
Заборгованiсть за кредитною лiнiею за процентним кредитом вiд АТ <Укрсiббано станом на
31 грулня 2020 р. була повнiстю погашена у першому кварталi 202| р. Також Товариство
отримало додаткову позику вiд АТ <Укрсiббанк> у 413,100 тис.грн, що була частково
погашена у cyMi 381,100 тис.грн. протягом першого кварт€rлу 202| р.

Вiд iMeHi керiвництва Товариства за

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лобач В. П.

Рузiсва С. П.
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