Титульний аркуш
27.10.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1283
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Дубiна Микола Iванович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "СЛАВУТСЬКИЙ
СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377733
4. Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, б 43
5. Міжміський код, телефон та факс: (03842) 7-06-91, 7-15-71
6. Адреса електронної пошти: RBeliy@soufflet.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.malthouse.km.ua

28.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрена суб'єктом аудиторської дiяльностi.
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X
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"
2. Дата проведення державної реєстрації
15.01.1996
3. Територія (область)
Хмельницька обл.
4. Статутний капітал (грн)
6176480
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
87
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.06 - Виробництво солоду
01.64 - Оброблення насiння для вiдтворення
46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням та кормами для тварин
9. Органи управління підприємства
Наглядова рада В складi 3-х осiб Жан-Мiшель Суффле, Гiйом Кутюр, Стефан
ПаярДирекцiя
В складi 5 осiб
Дубiна Микола Iванович - Генеральний директор,
здiйснює загальне керiвництво пiдприємством, веде стратегiчне планування та звiтнiсть,
розподiляє обов'язки мiж членами дирекцiї та керiвниками структурних пiдроздiлiв,
персонально керує вiддiлом продажiв та закупками сировини, дiє згiдно Статуту;Бiлий Роман
Миколайович - Директор з адмiнiстрацiї, систем безпеки та якостi, вiдповiдає за кадрову
полiтику, систему охорони працi, сертифiкацiю згiдно систем ISO з якостi, харчової безпеки,
навколишнього середовища та енергоефективностi та їх пiдтримку. Дiє згiдно генерального
доручення; Лозовягiн Дмитро Миколайович - Директор виконавчий, керує технiчними
службами та допомiжними пiдроздiлами, впроваджує iнвестицiйнi проекти по модернiзацiї та
пiдвищенню ефективностi виробництва. Дiє згiдно наказу генерального директора про право
пiдпису.Нiкiтiн Константiн - Директор з проектiв, контролює виконання iнвестпроектiв,
узгоджує їх на рiвнi головного офiсу, планує майбутнi iнвестицiйнi проекти. Права пiдпису
локальних документiв не має.Пасселанд Крiстоф - Директор фiнансовий. Здiйснює контроль
фiнансових потокiв, погоджує фiнансування iнвестицiйних проектiв на рiвнi головного офiсу.
Права пiдпису локальних документiв не має.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

АТ "Мiжнародна Компанiя Солодовень"
(Joint-stock company "Compagnie
International Malteries"

Францiя, Ножан-сюр-Сен,, Генерала
Саррай

419345228

ЗВФ ВАТ "IК Траст" "Кривбас-Траст"
ТОВ "Помпано Менеджмент груп
Ел-Ел-Сi"
ТОВ "Роял Капiтал"

50000, Днiпропетровська обл., Кривий
Рiг, вул К. Маркса,51
1591, США, Флорида р-н, Помпано Бiч, 3
оф.8
03150, Київська обл., Київ, вул.

23927314
00006281
34413203

Димитрова,5
0453, Київська обл., Київ, вул.
ТОВ "Планета-Брок"
Кудрявський Узвiз,7
98100, м. Феодосiя, вул. Десантникiв
ТОВ "Метiда-Капiтал"
Коробкова,7/13
ТОВ Iнвестицiйно-фiнансова компанiя
4050, Київська обл., Київ, вул.
"Профiнвест"
Бiлоруська,30
49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро,
ТОВ "Брукс"
вул. Ливарна,13
04108, Київська обл., Київ, вул.
ТОВ "Сфера Капiтал"
Тираспiльська,12
ТОВ "Iст Стратеджiкал Iнтернейшнл
1218, Київська обл., Київ, вул.
Секюрiтiс"
Набережно-Лугова,7
04071, Київська обл., Київ, Верхнiй
ЗАТ "ФОЇЛ СЕКЮРIТIЗ НЬЮ ЮРОП"
Вал,4А, 2 пов.
01032, Київська обл., Київ, блв.
ПрАТ "IВЕКС КАПIТАЛ"
Т.Шевченка,33 (лiтН)
ПрАТ Iнвестицiйна компанiя IТТ-iнвест
80000, Київ, вул Виборська,1
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Компанiя з
01030, Київ, вул. Б.Хмельницького,
управлiння активами та адмiнiстрування
буд.32, оф.49
пенсiйних фондiв "Актив Плюс"
Товариство з обмеженою
03150, Київ, Василькiвська,буд.64
вiдповiдальнiстю "Радамант Iнвест"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
65009, Одеська обл., Одеса, Генуезька,
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВЧАСНИЙ
буд.1/2
ЦВЯХ"
Приватне акцiонерне товариство
76019, Iвано-Франкiвська обл.,
"Прикарпатська iнвестицiйна компанiя
Iвано-Франкiвськ, вул. Василiянок,22
"ПРIНКОМ"
Європейський банк реконструкцiї i
Велика Британiя, Лондон, One Exchange
розвитку (European Bank for
Square, London EC2A 2JN
Reconstruction and Development)

19034102
34556818
33601866
24227872
31957509
24546778
30970210
21600862
23517763
32977421
42858775
40971686
20542223
BN

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
1 862
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614
2) IBAN
UA533006140000026000500294024
3) поточний рахунок
UA533006140000026000500294024
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "Кредi Агрiколь Банк", МФО 300614
5) IBAN
UA533006140000026000500294024
6) поточний рахунок
UA533006140000026000500294024

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Користування надрами

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
2
3
4
5
5697
09.01.2013 Державна служба геологiї та 09.01.2033
надр
термiн дiї лiцензiї буде продовжено
б/н
23.02.2017
Держлiкслужба України
23.02.2022

Опис
Придбання, зберiгання,
використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв
Опис
термiн дiї лiцензiї буде продовжено

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Генеральний директор, член дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дубiна Микола Iванович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
вища, Державна академiя водного господарства
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Славутський солодовий завод", Директор по виробництву
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Фiнансовий директор, член дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пасселанд Крiстоф
3. Рік народження
1965
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

д/в
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

1. Посада
Директор з адмiнiстрацiї,систем безпеки та якостi, член дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бiлий Роман Миколайович
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Служба в органах держбезпеки на посадах оперативного складу
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Виконавчий директор, член дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лозовягiн Дмитро Миколайович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища, Харкiвський авiацiйний iнститут
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Славутський солодовий завод", Iнженер з АСКВ
7. Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Директор з проектiв, член дирекцiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Нiкiтiн Константiн
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фiнансовий аналiтик Група Суффле (Францiя)
7. Опис
Призначений на посаду у звязку з перерходом Венсана Грай на iншу роботу.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства. Оплата працi згiдно контракту.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiн
у персональному складi посадових осiб на протязi 2020р. не було.

1. Посада
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Суффле Жан Мiшель
3. Рік народження
1957
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
13
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Є акцiонером Товариства. Володiє 0,00004% акцiй товариства

1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Паяр Стефан
3. Рік народження
1973
4. Освіта

вища Магiстр у Школа Бiзнесу ESCP
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Assystem" Францiя, Посад у товариствi не займав
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Акцiями товариства не володiє, є представником компанiї "МIЖНАРОДНА КОМПАНIЯ
СОЛОДОВЕНЬ" (COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES). Займає посаду
Головного юрисконсульта Групи Суффле

1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кутюр Гiйом
3. Рік народження
1974
4. Освіта
вища Paris IX Dauphine, 1998 рiк випуску, магiстр менеджменту; Ecole Centrale de Lyon,
1997 рiк випуску, магiстр iнженерiї
5. Стаж роботи (років)
7
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посад у товариствi не займав
7. Опис
Обрано за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2019р.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн в персональному складi посадових осiб протягом 2021 року не було.
Є Представником акцiонера ЄБРР, який володiє 24% акцiй

1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Петерс Брiс
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища IGIA IMIA (1996р. випуску), Магiстр мiжнародного управлiння харчової

5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в
7. Опис
Голова ревiзiйної комiсiї Петерс Брiс особисто акцiями не володiє, а є представником
АТ "Мiжнародна компанiя солодовень" яке володiє 72,61% акцiй товариства. Займає посаду
Головного фiнансового директора Солодового департаменту Групи "Суффле"
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Щур Тетяна Володимирiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Славутський солодовий завод", Старший економiст ВАТ "Славутський солодовий
завод"
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Левченко Олег Iванович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Вища: Нацiональний унiверситет "Острозька академiя"
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Славутський солодовий завод", начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй та

зв'язку
7. Опис
Звiльнений з посади начальника вiддiлу iнформацiйних технологiй та зв'язку 20.08.2021
р.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Прилуцька Марина Степанiвна
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища: Калузький технiкум харчової промисловостi 28.02.1987р.Подiльський державний
аграрно-технiчний унiверситет 2009р.
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Славутський солодовий завод", iнженер-технолог цеху основного виробництва
7. Опис
Змiн у персональному складi посадових осiб на протязi 2021р. не було.
Повноваження посадової особи згiдно Статуту Товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
фiнансовий короткостроковий кредит

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
441445

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

23.07.2021

441445

6

15.12.2021

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

274

X

X

X

0

X

X

X
X

51774
493493

X
X

X
X

Дата
виникнення

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

д/в

Дата
погашення
X

X

X

X

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
27.05.2010 16/22/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000071575

5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна

Додаткова емiсiя не проводилась та не планується.

Форма
існування та
форма
випуску
6
Бездокумента
рні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
0,25

8
24705920

9
6176480

10
100

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
Українська галузева компанiя по виробництву пива,безалкогольних напоїв та
мiнеральних вод "УКРПИВО"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
14297558
4. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул.Мала Житомирська, буд. 3-А
5. Опис
Емiтент володiє 4200 шт. простих iменних акцiй юридичної особи.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
22.04.2021

Найменування
уповноваженог
о органу, що
прийняв
рішення

3
Загальнi збори
акцiонерiв

Предмет
правочину

Дата вчинення
правочину

Дата розміщення
інформації про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних
паперів та фондового
ринку або через
особу, яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

6
59,65

7
Закупiвля
ячменю

8
22.04.2021

9
22.04.2021

10
http://www.malthouse.
km.ua/

2,06

Закупiвля
природного
газу

01.05.2021

22.04.2021

http://www.malthouse.
km.ua/

15.06.2021

22.04.2021

http://www.malthouse.
km.ua/

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношенн
я ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
491 032

5
823 163

URL-адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди на
вчинення значних
правочинів

Опис:
Договори купiвлi-продажу ячменю з ТОВ "Суффле Агро Україна"
Договори купiвлi-продажу ячменю з ТОВ СУФФЛЕ НЕГОС
2

22.04.2021

Загальнi збори
акцiонерiв

16 968,5

823 163

Опис:
Договори поставки природного газу з ТОВ "Енерджi Трейд Груп" та ТОВ "Укр Альянс Енерджi"
3
22.04.2021
Загальнi збори
458 867
823 163
55,74
Пролонговано
акцiонерiв
кредитних
угод
Опис:
Пролонгацiя кредитних договорiв з Райффайзен Банк та Укрсиббанк

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

00377733

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво солоду
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 84
Адреса, телефон: 30068 с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, б 43, (03842) 7-06-91
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

230
11.06

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

2

На початок
звітного
періоду
3

Код за ДКУД
На кінець
звітного
періоду
4

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1 100
1 965
( 865 )
4 653
175 670
373 092
( 197 422 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 006
2 019
( 1 013 )
290
164 398
378 327
( 213 929 )
0
0
(0)
0
0
(0)

192
863
( 671 )
4 956
121 836
186 445
( 64 609 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

4
0
6 226
0
0

4
0
7 111
0
0

4
0
117
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

129
187 782

489
173 298

1 070
128 175

Код
рядка

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

310 643
121 015
22 520
167 100
8
0
0
0

516 188
371 159
30 704
114 318
0
0
0
0

232 374
147 116
8 962
76 296
0
0
0
0

1125

275 727

229 684

182 501

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

31 299
16 037
0
5
0
51
0
11
0
11
1 608
0

3 598
43 137
0
0
0
45
0
81
0
81
1 346
0

24 447
26 821
2 676
0
0
4
0
899
0
899
469
0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183
1184
1190
1195

0
0
0
635 381

0
0
0
794 079

0
0
1 257
468 772

1200

0

0

0

1300

823 163

967 377

596 947

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

6 176
0
0
0
0
0
1 544
531 024
(0)
(0)
0

6 176
0
0
0
0
0
1 544
466 164
(0)
(0)
0

6 176
0
0
0
0
0
1 544
105 878
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1495

538 744

473 884

113 598

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
5 248
0
1 056
0
0
0
0
0

0
3 686
0
0
0
0
0
0
0

0
598
0
63 290
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
6 304

0
0
0
0
0
0
0
3 686

0
0
0
0
0
0
0
63 888

1600
1605

198 466
0

441 445
0

388 039
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

2 438
28 998
11 885
11 365
121
690
22 589
1 370
0
0
11 528
0
0
30
278 115

1 577
33 158
274
0
165
865
12
1 085
0
0
11 199
0
0
27
489 807

6 037
21 657
171
0
88
245
10
753
0
0
1 715
0
0
746
419 461

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

823 163

967 377

596 947

Керівник

Дубiна Микола Iванович

Головний бухгалтер

Щур Тетяна Володимирiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

00377733

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

803 475

1 037 518

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 682 610 )
(0)

( 801 501 )
(0)

2090

120 865

236 017

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 567

0
0
0
4 769

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 19 963 )
( 52 749 )
( 27 021 )

( 17 553 )
( 85 768 )
( 29 195 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

22 699

108 270

2195
2200
2220

(0)
0
1 887

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

53
0
( 14 108 )
(0)
( 82 )
0

58
0
( 22 708 )
(0)
( 1 628 )
0

2290

10 449

83 992

2295
2300

(0)
-449

(0)
-11 352

2305

0

0

2350

10 000

72 640

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
10 000

0
72 640

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
585 863
Витрати на оплату праці
2505
17 237
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 134
Амортизація
2515
16 749
Інші операційні витрати
2520
109 671
Разом
2550
732 654
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
24 705 920
24 705 920
0,404760

За аналогічний
період
попереднього
року
4
647 618
17 059
3 153
16 253
145 106
829 189
За аналогічний
період
попереднього
року
4
24 705 920
24 705 920
2,940190

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,404760

2,940190

2650

0,00

0,00

Керівник

Дубiна Микола Iванович

Головний бухгалтер

Щур Тетяна Володимирiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

00377733

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За дев'ять місяців 2021 року
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

938 428
16 000
16 000
362
0
12 047
5 155

1 158 073
0
0
379
0
29 874
685

3025

21

44

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
963
0
0
0
309

0
761
0
0
0
1 339

3100
3105
3110
3115
3116

( 836 063 )
( 14 157 )
( 3 150 )
( 70 098 )
( 17 524 )

( 647 617 )
( 14 093 )
( 3 168 )
( 64 679 )
( 18 318 )

3117

( 47 822 )

( 41 213 )

3118

( 4 752 )

( 5 148 )

3135
3140
3145

( 210 515 )
(0)
(0)

( 193 022 )
(1)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 11 447 )
-172 145

(0)
( 18 836 )
249 739

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 1 613 )
(0)
(0)

(0)
( 11 600 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-1 613

(0)
-11 600

3300
3305

0
1 327 451

0
376 292

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 1 076 612 )
( 75 143 )
(0)
( 1 868 )

(0)
( 586 846 )
( 27 393 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
173 828
70
11
0
81

(0)
-237 947
192
25
0
217

Керівник

Дубiна Микола Iванович

Головний бухгалтер
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Звіт про власний капітал
За дев'ять місяців 2021 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
6 176
0

4
0
0

5
0
0

6
1 544
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
531 024
0

4010
4090
4095

0
0
6 176

0
0
0

0
0
0

0
0
1 544

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
538 744
0

0
0
531 024

0
0
0

0
0
0

0
0
538 744

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-74 860

0
0

0
0

0
-74 860

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
6 176

0
0

0
0

0
1 544

-64 860
466 164

0
0

0
0

-64 860
473 884

Керівник

Дубiна Микола Iванович

Головний бухгалтер

Щур Тетяна Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1.

Звiтуюче пiдприємство

(а)

Органiзацiйна структура та дiяльнiсть

Приватне акцiонерне товариство "Славутський солодовий завод" (надалi - Товариство) створено
згiдно iз законодавством України та було засновано 25 грудня 1989 року як державне
пiдприємство. В 1996 роцi в результатi приватизацiї Товариство було реорганiзоване у Вiдкрите
акцiонерне товариство, а в 2011 роцi воно було перейменоване в Публiчне акцiонерне
товариство. В 2017 роцi Збори Акцiонерiв Товариства прийняли рiшення про перетворення
акцiонерного товариства з Публiчного на Приватне.
Основною дiяльнiстю Товариства є виробництво ячмiнного свiтлого пивоварного солоду.
Максимальна виробнича потужнiсть Товариства складає 160 000 тон солоду в рiк.
Товариство зареєстроване та фактично розташоване за адресою: 30068 Україна, Хмельницька
обл., Шепетiвський р-н., с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43.
(б)

Умови здiйснення дiяльностi в Українi

Дiяльнiсть Товариства переважно здiйснюється в Українi. Вiдповiдно, на бiзнес Товариства
впливають економiка i фiнансовi ринки України, яким притаманнi особливостi ринку, що
розвивається.
Полiтична i економiчна ситуацiя в Українi в останнi роки нестабiльна. Правова, податкова i
адмiнiстративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язанi з ризиком неоднозначностi
тлумачення їх вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн, що разом з iншими юридичними та
фiскальними перешкодами створює додатковi проблеми для пiдприємств, якi ведуть бiзнес в
Українi. Пандемiя короновiрусної iнфекцiї також збiльшила невизначенiсть умов провадження
господарської дiяльностi .
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору управлiнського персоналу щодо впливу
умов ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Подальший розвиток
умов здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi може вiдрiзнятися вiд оцiнки
управлiнського персоналу.
2.

Пiдтвердження вiдповiдностi

Ця фiнансова звiтнiсть складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
3.

Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства i
валютою, в якiй представлена фiнансова звiтнiсть. Вся фiнансова iнформацiя, що представлена в
гривнях, округлена до тисяч (якщо не вказано iнше).
Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. Вiдповiдно, будь-яке
перерахування сум в iноземнiй валютi у гривнi не повинно тлумачитися таким чином, що суми в

iноземнiй валютi були, могли бути чи будуть у майбутньому вiльно конвертованi у гривнi за
представленими курсами обмiну або за будь-якими iншими курсами обмiну.
4.

Використання оцiнок та суджень

Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу
формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової
полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, а також на
розкриття iнформацiї про непередбаченi активи та зобов'язання. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Оцiнки та припущення, на яких вони грунтуються, регулярно переглядаються. Результати
перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх
наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
5.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - дохiд вiд договорiв з клiєнтами, за
9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня, представлений таким чином:
(у тисячах гривень)

Чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї

2021

2020

765 117

Чистий дохiд вiд реалiзацiї запасiв

988 622
23 303

Чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт, послуг iнших 15 055

35 707
13 189

803 475
037 518

6.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 9 мiсяцiв,
що закiнчилися 30 вересня, представлена таким чином:
(у тисячах гривень)

2021 2020

1

Сировина i матерiали
Собiвартiсть реалiзованих запасiв

608 970

719 984

22 048 23 885

Амортизацiя

15 099

15 344

Заробiтна плата та вiдрахування
на соцiальнi заходи

11 547 12 957

Iнше

7.

24 946

29 331

682 610

801 501

Iншi операцiйнi доходи

Iншi операцiйнi доходи за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня ,
представленi таким чином:
(у тисячах гривень)

2021

Дохiд вiд сторнування резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв

60

2020

3 798

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв

844 659

Одержанi вiдсотки на рахунках банку

21 39

Перегляд нарахованого резерву претензiй

-

-

Одержанi штрафи

-

-

Iнше
273

642

1
567

4 769

8.

Адмiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати за 9 мiсяцiв , що закiнчилися 30 вересня, представленi таким чином:

(у тисячах гривень)

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи

2021

8 356 7 339

Професiйнi послуги
Послуги на обслуговування та ремонти
Матерiальнi витрати
Амортизацiя
388

2020

7 513
747

6 660

861
684 576
650

672

Податки
457
Банкiвськi комiсiї
284
Благодiйнiсть та фiнансова допомога
Послуги зв'язку
124
Iнше
332

546
480 248
134
465

19 963 17 553

9.

Iншi операцiйнi витрати

Iншi операцiйнi витрати за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня , представленi таким чином:

(у тисячах гривень)

2021

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей

21 344

2020

-

Штрафи та пенi сплаченi
28 075

1

Амортизацiя переданих в оренду основних засобiв

109

706

109

Сумнiвнi та безнадiйнi борги (нарахований резерв
та списання безнадiйної заборгованостi)

-

-

Резерв врегулювання претензiй

3 196

-

Iнше
666 1 011

27 021 29 195

За 9 мiсяцiв 2021 р Товариство сторнувало резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв на суму
60
.
10.

тис. гривень. Прибуток вiд сторнування резерву вiдображено у iнших операцiйних доходах
Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)
Витрати на виплату вiдсоткiв по банкiвських кредитах

2021
9 690 15 707

Витрати на платежi по гарантiям та комiсiї

4 310 4 361

Витрати вiд курсової рiзницi
2 441

-

Вiдсотки по актуарному розрахунку
довгострокової пенсiйної програми
Фiнансовi витрати з орендних зобов'язань
Витрати на виплату вiдсоткiв по кредитах,

2020

108

199

отриманих вiд пов'язаних сторiн

- -

14

108

22 708
11.

Витрати з податку на прибуток

Установлена законодавством ставка оподаткування Товариства становить 18%.
Витрати з податку на прибуток за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня , представленi таким
чином:
(у тисячах гривень)

2021 2020

Витрати з поточного податку

1 334 18 127

Витрати (вигода) з вiдстроченого податку

(885) (6 775)

Усього витрати з податку на прибуток

449

11 352

За облiковою полiтикою вiдстрочений податок на прибуток розраховується кожне пiврiччя.

12.

Незавершене будiвництво

Загальна сума статтi 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" на 30 вересня 2021 року
складається з капiтальних iнвестицiй у основнi засоби у сумi 290 тисяч гривень.
Незавершене будiвництво загалом включає нове обладнання, монтаж якого планується
завершити у 2021 роцi.
Впродовж 9 мiсяцiв 2021 року капiталiзованi витрати по кредитам, що пов'язанi з
квалiфiкацiйними активами, становлять 24 тисячi гривень (9 мiсяцiв 2020: 15 тисяч гривень).
Ставка капiталiзацiї становила 5,74 % (2020: 11,1%).
13.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 30 вересня 2021
року складає 229 684 тисяч гривень (30 вересня 2020 року: 275 727 тисяч гривень). Сума
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi станом на 30 вересня 2021 р. дорiвнює

0 грн , на 30 вересня 2020 року складала 0 гривень.

14.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi та
виданих авансiв
Резерв на покриття збиткiв на 30 вересня 2021 року включає резерв на покриття збиткiв за
дебiторською заборгованiстю за виданими авансами у сумi 145 тисяч гривень (30 вересня 2020
р.: 574 тисяч гривень).
Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi та
виданих авансiв за 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня , представленi таким чином:

(у тисячах гривень)

2021

2020

Залишок на 1 сiчня

211

4 393

(Сторнування) витрати, вiдображенi у складi прибутку або збитку
Використано резерву
(21)

Залишок на 30 вересня
574

(60)

( 3 798)
(6)

145

Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визнаються у складi iнших
операцiйних витрат чи доходiв через несуттєвiсть нарахованих витрат.

15.

Власний капiтал

(а)

Статутний капiтал

На 30 вересня 2021 та 2020 рокiв зареєстрований та випущений капiтал складається з 24 705
920 простих акцiй. Номiнальна вартiсть акцiї складає 0,25 гривень. Всi акцiї були повнiстю

оплаченi; станом на 30 вересня 2021 року та 2020 року Товариство виконує вимоги до розмiру
статутного капiталу акцiонерних товариств.
Станом на 30 вересня 2021 року та 2020 року частки в статутному капiталi Товариства
розподiлилися мiж акцiонерами наступним чином: АТ "Compagnie International de Malteries",
Францiя - 72.6%, Європейський банк реконструкцiї i розвитку (ЄБРР) - 24.0%, iншi юридичнi та
фiзичнi особи - 3.4%.
Фактичною контролюючою стороною Товариства є пан Мiшель Суфле.
Наступною вищою материнською компанiєю, що складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка
є загальнодоступною для користування, є Malteries Franco-Belges, Францiя.
(б)

Дивiденди

Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або
нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства.
За 9 мiсяцiв 2021 роцi Товариство оголосило нарахування дивiдендiв за результатами 2020
року у сумi 74 860 тисяч гривень, або 3.03 гривнi на одну просту акцiю.
У 2020 роцi Товариство оголосило нарахування дивiдендiв за результатами 2018-2019 рокiв у
сумi 107 471 тисяч гривень, або 4.35 гривнi на одну просту акцiю.

16.

Кредити та позики

Ця примiтка мiстить iнформацiю про умови кредитiв та позик згiдно з договорами.
(у тисячах гривень)
вересня 2020 р.

30 вересня 2021 р.

Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi забезпеченi банкiвськi кредити 441 445
184 610

441 445
184 610

30

Станом на 30 вересня 2021 року сума овердрафту в короткострокових забезпечених банкiвських
кредитах дорiвнює нулю (30 вересня 2020 року: нулю).
Станом на 30 вересня 2021 та 2020 року тiло кредиту та нарахованi вiдсотки вiдображенi в
звiтностi як поточнi зобов'язання, оскiльки строк погашення спливає менш нiж за 12 мiсяцiв вiд
звiтної дати.
(а)

Умови та строки погашення кредитiв та орендних зобов'язань

Умови та строки погашення iснуючих кредитiв та орендних зобов'язань на 30 вересня 2021 року
представленi таким чином:
(у тисячах гривень)

Номiнальна ставка вiдсотка

Рiк погашення

Балансова вартiсть

Банкiвськi кредити у гривнях

6.7% - 9,25%

2021

395 316

Банкiвськi кредити у доларах

3,7%

2021

1 541

Банкiвськi кредити в євро

3.3%

2021

44 588

Оренднi зобов`язання

5.5%

2022

1 577
443 022

Повернення кредитiв на загальну суму 441 445 тисяч гривень на 30 вересня 2021 року (30
вересня 2020 року: 184 610 тисячi гривень) гарантує компанiя ETC J. Soufflet SA., пов'язана
сторона .

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Торгова кредиторська заборгованiсть представлена таким чином:
(у тисячах гривень)

Торгова кредиторська заборгованiсть за ячмiнь
102
Iнша торгова кредиторська заборгованiсть
3 572

30 вересня 2021 р. 30 вересня 2020 р.

25 128

48
8 030

33 158
51 674

17.

Непередбаченi зобов'язання

(а)

Судовi процеси

Вiдсутнi
(б)

Непередбаченi податковi зобов'язання

Товариство здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам податкового
законодавства України. Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть
численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися
ретроспективно, мати рiзне трактування, а в деяких випадках є суперечливим.
Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою,
обласною i державними податковими службами та Мiнiстерством фiнансiв i iншими
державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади,
якi за законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати
пеню та вiдсотки. Податковий рiк залишається вiдкритим для перевiрок податковими органами
протягом трьох наступних календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути
продовжений.

Цi факти створюють бiльш серйознi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн
з бiльш розвиненими системами оподаткування. Керiвництво вважає, що податковi зобов'язання
визнанi у цiй фiнансовiй звiтностi є адекватними, грунтуючись на власнiй iнтерпретацiї
податкового законодавства, офiцiйних тверджень та рiшень судiв. Однак, iнтерпретацiї
вiдповiдних контролюючих органiв можуть бути iншими, а ефект на фiнансову звiтнiсть, якщо
такi контролюючi органи будуть успiшнi у застосуваннi своїх iнтерпретацiй, можуть бути
суттєвими.

Останнi змiни податкового законодавства стосувались бiльш жорстких вимог щодо операцiї з
нерезидентами пов'язаними особами, нерезидентами з реєстрацiєю в низькоподаткових зонах чи
певних органiзацiйно-правових форм за списком Кабiнету Мiнiстрiв, що може призвести до
збiльшення податкового навантаження на Товариство.

18.

Операцiї з пов'язаними сторонами

У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство проводить операцiї iз пов'язаними сторонами.
(а)

Операцiї з iншими пов'язаними сторонами

Iнформацiя щодо операцiй з iншими пов'язаними сторонами Товариства розкрита нижче.
(у тисячах гривень)
2020 р.

30 вересня 2021 р.

30

вересня

Пiдприємства пiд спiльним контролем
Звiт про фiнансовий стан:
Торгова дебiторська заборгованiсть
92
Торгова кредиторська заборгованiсть за ячмiнь
102

290
25 128

Iнша торгова кредиторська заборгованiсть

48

4 637

1506

Звiт про фiнансовi результати:
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1 101
Придбання товарiв i послуг протягом року
577 352

171 288
722 625

Штрафи та пенi сплаченi
Витрати на платежi по гарантiям та комiсiї
4 361

19.

4 310

Основа оцiнки

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi.

20.

Основнi принципи облiкової полiтики

Викладенi нижче принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв,

поданих у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а)

Доходи вiд основної дiяльностi

Товариство отримує дохiд вiд продажу солоду та ячменю, та супутнiх послуг пов'язаних iз
транспортуванням продукцiї покупцям та переробкою давальницького ячменю.
Товариство визначає договiр з клiєнтом як угоду мiж двома або бiльше сторонами, яка створює
права та обов'язки, забезпеченi правовою санкцiєю, де клiєнт - це сторона, що придбає товари та
послуги, якi є результатом звичайної дiяльностi Товариства в обмiн на винагороду. Забезпечення
прав та обов'язкiв за договором правовою санкцiєю є питанням закону. Бiльшiсть договорiв з
клiєнтами складається у письмовiй формi.

(i)

Реалiзацiя продукцiї

Дохiд оцiнюється на основi винагороди, що очiкується за контрактом з клiєнтом, i виключає
суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн. Товариство визнає дохiд, коли передає контроль над
продукцiєю або послугою клiєнту. Доходи представленi за вирахуванням очiкуваних
вiдшкодувань та знижок клiєнтам.
Товариство реалiзує товари за контрактами з рiзними умовами їх доставки та умовами передачi
ризикiв та винагороди.
Товариство визнає продаж товарiв, коли клiєнт отримує над ними контроль. Ознаки того, чи був
переданий контроль, оцiнюються керiвним персоналом для кожного контракту, та включають
клiєнта, який:
"

має поточне зобов'язання здiйснити оплату;

"

фiзично володiє;

"

має юридичне право;

"

прийняв ризики та вигоди вiд володiння; а також

"

прийняв актив.

Продаж солоду та ячменю включає в себе надання декiлькох комплексних послуг, наприклад
доставку вантажу або вироблення солоду iз давальницького ячменю. Тим не менш, усi
вищезазначенi послуги розглядаються як сукупнiсть складових iз одним чiтким результатом товар переданий покупцю. Тому для всiх складових цього процесу iснує лише одне окреме
зобов'язання до виконання.
Контракти iз покупцями встановлюють конкретну кiлькiсть продукцiї, що має бути продана в
певний момент часу. Тому дохiд визнається в момент переходу контролю до покупця.
Рахунки-фактури виставляються пiсля поставки певної частини (партiї) продукцiї покупцю i
пiдлягають оплатi впродовж 40-90 днiв.
Оскiльки iснує тiльки одне окреме зобов'язання до виконання, немає потреби розподiляти

вартiсть операцiї мiж кiлькома зобов'язаннями. Вартiсть послуг представлена фiксованими
цiнами за кожну тону продукцiї.
Для контрактiв, якi дозволяють контрагенту мати право на повернення товару, згiдно iз МСФЗ
15 дохiд визнається в тiй мiрi, в якiй iснує висока вiрогiднiсть того, що iстотне скасування суми
визнаного доходу не вiдбудеться. Тому визнана сума доходу скорегована на очiкуванi
повернення товарiв, що базуються на iсторичнiй iнформацiї. Повернення товарiв вiдбувається
тiльки у формi замiни на новi - тобто, вiдшкодування грошових коштiв не пропонується. За
таких обставин визнається зобов'язання по вiдшкодуванню та право на повернений товар.
У ходi бiльшостi своїх операцiй з продажiв товарiв Товариство передає контроль та визнає
реалiзацiю у момент, коли товари було передано у розпорядження покупцевi у визначеному
мiсцi, пiсля чого покупець несе всi витрати та ризики, пов'язанi з цими товарами. Вiдповiдна
доставка та завантаження здiйснюються до того, як контроль над товаром був переданий
покупцю, i не визнається окремого обов'язку щодо виконання зобов'язань, пов'язаних iз
транспортуванням та завантаженням.
(ii)

Компоненти фiнансування

Товариство очiкує, що воно не матиме договорiв, за якими перiод мiж передачею обiцяних
товарiв або послуг покупцевi та їх оплатою покупцем становитиме бiльше одного року.
Внаслiдок цього, як практичне звiльнення, Товариство не вносить коригувань щодо цiн операцiй
з урахуванням впливу суттєвого компоненту фiнансування, якщо Товариство очiкує, на дату
заключення контракту, що перiод мiж передачею обiцяних товарiв та послуг за контрактом
клiєнту та оплатою за цi товари та послуги буде менше нiж один рiк.
(б)

Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по позиках, iнших витрат за
кредитними угодами, платежi по гарантiях та комiсiї, вiдсоткiв за актуарними розрахунками.
Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, визнаються у прибутку або збитку з використанням
методу ефективного вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi як фiнансовi доходи
або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання
прибуткiв чи понесення збиткiв.
(в)

Iноземна валюта

Поточнi операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту Товариства за
курсами обмiну, що дiють на початок дня дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи та
зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у
функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на кiнець дня дати звiтностi. Прибутки або
збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою
вартiстю у функцiональнiй валютi на початок звiтного перiоду, скоригованою з урахуванням
ефективної процентної ставки (якщо така застосовувалася) та платежiв за перiод, та
амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на початок дня
для поточних операцiй та кiнець звiтного перiоду по монетарним статтям балансу активiв та
зобов'язань.

Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною
вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на початок дня дати операцiї.
(г)

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на
прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до
статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi чи в iншому сукупному доходi.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати чи до
вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк, з
використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на звiтну дату, та будь-яких
коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також
включає будь-яке податкове зобов'язання, що виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок визнається по тимчасових рiзницях мiж балансовими сумами активiв та
зобов'язань, що використовуються для цiлей пiдготовки фiнансової звiтностi, i сумами, що
використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не розраховується: по
тимчасових рiзницях, що виникають вiд початкового визнання активiв або зобов'язань за
операцiями, що не є об'єднанням бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний
прибуток або збиток, а також по тимчасових рiзницях, що виникають вiд iнвестицiй у дочiрнi
пiдприємства та спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того,
що тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi у найближчому майбутньому.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується,
будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз
законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємозараховуються у разi iснування юридично
забезпеченого права на взаємозарахування поточних податкових активiв та зобов'язань, якщо
вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується тими самими податковими органами з
того самого суб'єкта господарювання, що обкладається податком, або з рiзних суб'єктiв
господарювання, що обкладаються податком, однак при цьому вони мають намiр провести
взаємозарахування поточних податкових зобов'язань та активiв на нетто-основi або їх податковi
активи та зобов'язання будуть реалiзованi одночасно.
Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових
кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання
в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути реалiзованi.
Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну дату звiтностi та зменшуються, коли
реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною.
(д)

Запаси

Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю
реалiзацiї. Вартiсть запасiв визначається за методом середньозваженої собiвартостi i включає
витрати на придбання запасiв, витрати на доставку запасiв до мiсця переробки чи використання,
витрати на виробництво або переробку. Вартiсть виготовлених запасiв та незавершеного
виробництва включає вiдповiдну частину розподiлених умовно-постiйних виробничих витрат,
розраховану виходячи з обсягiв виробництва та нормальної виробничої потужностi.

Нормальною виробничою потужнiстю вважається рiчна потужнiсть 125 000 тон продукцiї в рiк,
як середнiй показник роботи товариства в нормальних умовах. При мiсячному завантаженнi
виробництва на 90% та бiльше розподiл умовно-постiйних витрат не проводиться, всi
умовно-постiйнi виробничi витрати вiдносяться на вартiсть виробництва продукцiї.
Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в ходi звичайної дiяльностi, за
вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю.
(е)

Основнi засоби

(i)

Визнання та оцiнка

До основних засобiв пiдприємства вiдносяться активи, що використовуються в процесi
виробництва чи поставцi товарiв, надання послуг на протязi бiльше 365 календарних днiв.
Визнаний об'єкт основних засобiв облiковується по собiвартостi за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi до всiх класiв основних засобiв.
Застосовуються наступнi класи основних засобiв на пiдприємствi: земельнi дiлянки; будинки та
споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар.
Якщо один об'єкт основних засобiв складається з частин, якi мають рiзний строк корисного
використання, то кожна з цих частин може визнаватися в облiку окремим об'єктом. Для
визнання основних засобiв або їх частин, окремими об'єктами, визначення та перегляду строку
їх корисного використання, лiквiдацiйної вартостi створена постiйно дiюча експертна технiчна
комiсiя.
Собiвартiсть об'єкту основних засобiв включає цiну придбання за вирахуванням торгiвельних
знижок, iмпортне мито, суму непрямих податкiв, не вiдшкодованих пiдприємству, винагороду
персоналу, безпосередньо пов`язаному iз створенням основного засобу, витрати на пiдготовку
площадки, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основного засобу,
попередню оцiнку витрат на демонтаж та видалення основного засобу, вiдновлення природних
ресурсiв, якщо цi зобов`язання виникають при придбаннi об'єкту основних засобiв,
капiталiзованi вiдсотки по кредитам за облiковою полiтикою, та iншi витрати, безпосередньо
пов'язанi з придбанням активу.

(ii)

Подальшi витрати

Витрати, пов'язанi з модернiзацiєю, модифiкацiєю, добудовою, дообладнанням, окремих робiт з
капiтального ремонту, реконструкцiєю об'єкта основних засобiв, що призводять до збiльшення
майбутнiх економiчних вигод, збiльшують первiсну вартiсть основних засобiв. При цьому
припиняється визнання балансової вартостi замiнної частини.
Витрати, здiйсненi для пiдтримання активiв в робочому станi (утримання, експлуатацiя, ремонт)
включаються до складу витрат перiоду, в якому вони понесенi.
Рiшення про вiднесення витрат на збiльшення первiсної вартостi основного засобу або до складу
витрат перiоду приймається керiвником пiдприємства та головним технiчним керiвником з
урахуванням результатiв аналiзу iснуючої ситуацiї та суттєвостi таких витрат. У разi
необхiдностi для прийняття рiшення створюється комiсiя у складi спецiалiстiв пiдприємства.

(iii)

Знос

Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та готовi до
використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами суб'єкта
господарювання, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання.
Знос нараховується на основi вартостi активу, зменшеної на його лiквiдацiйну вартiсть.
Товариство проводить оцiнку компонентiв окремих активiв, i якщо будь-який компонент має
строк корисного використання, вiдмiнний вiд строкiв використання решти компонентiв такого
активу, такий компонент амортизується окремо.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв
корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки така практика
найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних
цьому активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку
їх корисного використання або строку оренди, крiм випадкiв, коли можна обгрунтовано
вважати, що Товариство отримає право власностi до кiнця строку оренди. Знос на землю не
нараховується.
Оцiненi строки корисного використання значних одиниць основних засобiв для поточного та
порiвняльного перiодiв такi:
- Будiвлi та споруди

15-50 рокiв

- Машини та обладнання
- Транспортнi засоби
- Iнструменти, прилади та iнвентар

2-20 рокiв
5 рокiв
4-20 рокiв

Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних
засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються в разi необхiдностi.
(є)

Нематерiальнi активи

(i)

Визнання та оцiнка

Нематерiальнi активи - iдентифiкованi немонетарнi активи, що не мають фiзичної форми.
Визнаються, якщо можуть бути:
- вiдокремленнi вiд пiдприємства, проданi, переданi, зданi в оренду не залежно, чи має
пiдприємство намiр на такi дiї; або
- є результатом договiрних або юридичних прав незалежно вiд того, чи можна цi права
передавати чи вiддiляти вiд пiдприємства.
Визнаний нематерiальний актив облiковується по собiвартостi за вирахування накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi
(ii)

Подальшi витрати

Подальшi витрати капiталiзуються тiльки тодi, коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi
може принести даний актив у майбутньому. Всi iншi витрати визнаються у прибутку або збитку
в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
(iii)

Амортизацiя

Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу, або на iншу суму, яка
використовується замiсть вартостi, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених
строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є
готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання
майбутнiх економiчних вигод, притаманних активу.
Строки корисного використання прав користування природними ресурсами та програмного
забезпечення встановлюються вiдповiдно до правовстановлюючих документiв.
Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть
нематерiальних активiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються в разi
необхiдностi.
(ж)
(i)

Фiнансовi iнструменти
Визнання та початкова оцiнка

Первiсне визнання торгової дебiторської заборгованостi та випущених боргових цiнних паперiв
здiйснюється на дату їх видачi/виникнення.
Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань здiйснюється на
дату укладення угоди, коли Товариство стає стороною договору про фiнансовий iнструмент.
Фiнансовий актив (якщо вiн не є дебiторською заборгованiстю без суттєвої фiнансової
складової) або фiнансове зобов'язання спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю, плюс, в
разi, якщо вони не вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки як прибуткiв або збиткiв (FVTPL), витрати на операцiю, безпосередньо пов'язанi з
його придбанням або емiсiєю. Первiсна оцiнка торгової дебiторської заборгованiсть без суттєвої
фiнансової складової вiдбувається за цiною операцiї.
Припинення визнання фiнансових активiв Товариством вiдбувається, якщо закiнчується строк
дiї прав Товариства вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових
активiв або якщо воно передає передбаченi договором права на отримання грошових коштiв вiд
фiнансових активiв в рамках операцiї без збереження практично всiх ризикiв та вигод,
пов'язаних iз правом володiння фiнансовим активом.
Товариство припиняє визнання фiнансового зобов'язання, коли зазначенi у договорi зобов'язання
були виконанi, анульованi або строк їх дiї закiнчився. Товариство також припиняє визнання
фiнансового зобов'язання, коли його умови змiненi, а грошовi потоки вiд модифiкованого
зобов'язання суттєво вiдрiзняються вiд попереднiх; в цьому випадку нове фiнансове
зобов'язання, що базується на модифiкованих умовах, визнається за справедливою вартiстю.
В разi припинення визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю та
сплаченою винагородою (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi на себе

зобов'язання) визнається у звiтi фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд).
(ii)

Класифiкацiя та подальша оцiнка фiнансових активiв

При первiсному визнаннi фiнансовий актив класифiкується як: оцiнений за амортизованою
вартiстю; за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому
сукупному доходi (FVOCI) - борговi iнвестицiйнi цiннi папери; FVOCI - iнвестицiї в капiтал
iнших суб'єктiв господарювання; або за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у
прибутку або збитку (FVTPL).
Фiнансовi активи не перекласифiкуються пiсля їх первiсного визнання, якщо тiльки Товариство
не змiнює свою бiзнес-модель з управлiння фiнансовими активами, у такому разi всi вiдповiднi
фiнансовi активи перекласифiкуються в перший день першого звiтного перiоду пiсля змiни
бiзнес-моделi.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю, якщо вiн вiдповiдає обом наступним
умовам i не оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку (FVTPL):
"
вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання
передбачених договором грошових потокiв, i
"
його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових
потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину
основної суми.
Борговi iнвестицiйнi цiннi папери оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI), якщо вони вiдповiдають обом
наступним умовам i не оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у
прибутку або збитку (FVTPL):
"
вони утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
"
їх договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв,
якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину
основної суми.
При первiсному визнаннi iнвестицiї в капiтал, яка не утримується для торгiвлi, Товариство може
безвiдклично обрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi iнвестицiї в iншому
сукупному доходi. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо.
Усi фiнансовi активи, якi не класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю, або FVOCI,
як описано вище, оцiнюються за FVTPL. При первiсному визнаннi Товариство може
безвiдклично оцiнювати фiнансовий актив, який в iншому випадку пiдлягає оцiнцi за
амортизованою вартiстю, або за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки
в iншому сукупному доходi (FVOCI) або за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL), якщо такий пiдхiд повнiстю або суттєво прибирає
ефект невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, що iнакше мав би мiсце.
Фiнансовi активи Товариства включають торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, а також

грошовi кошти та їх еквiваленти, та класифiкуються як фiнансовi активи за категорiєю
амортизованої вартостi. Цi активи згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть зменшується на
суму збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових
рiзниць та зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки. Будь-який
прибуток або збиток при припиненнi визнання визнається в прибутку чи збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки коштiв на поточних рахунках, у касi,
грошовi кошти у дорозi та депозити на вимогу та високолiквiднi iнвестицiї з початковим
строком погашення до 3 мiсяцiв з дати придбання iз несуттєвим ризиком змiн справедливої
вартостi.

При подальшiй оцiнцi фiнансових активiв застосовуються принципи облiкової полiтики, що
наведенi нижче.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за FVTPL
Цi активи в подальшому оцiнюються за
справедливою вартiстю. Чистi прибутки та збитки, включаючи будь-який процентний дохiд або
дохiд вiд дивiдендiв, визнаються у прибутках або збитках.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю Цi активи згодом оцiнюються за
амортизованою вартiстю з вико-ристанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована
вартiсть зменшується на величину збиткiв вiд зменшення корис-ностi (Див. параграф (i) нижче).
Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та зменшення корисностi
визнаються у прибутку чи збитку. Будь-який прибуток чи збиток, що виник в результатi
припинення визнання, визнається у складi прибутку або збитку.

Борговi iнвестицiї, що оцiнюються за FVOCI
Цi активи в подальшому оцiнюються за
справедливою вартiстю. Процентний дохiд, що розраховується з використанням методу
ефективного вiдсотка, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та зменшення корисностi
визнаються у прибутку чи збитку. Iншi чистi прибутки та збитки визнаються в iншому
сукупному доходi. При припиненнi визнання, прибутки та збитки, накопиченi в iншому
сукупному доходi, рекласифiковуються в прибуток або збиток.
Iнвестицiї в капiтал iнших суб'єктiв господарювання, що оцiнюються за FVOCI
Цi активи в
подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Дивiденди визнаються як дохiд у прибутку
чи збитку, якщо вони не є очевидним вiдшкодуванням частини собiвартостi iнвестицiї. Iншi
чистi прибутки та збитки визнаються в iншому сукупному доходi i нiколи не
рекласифiковуються в прибуток або збиток.
(iii)

Фiнансовi зобов'язання

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). Фiнансове
зобов'язання класифiкується як оцiнене за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
у прибутку або збитку (FVTPL), якщо воно вiдповiдає визначенню утримуваного для торгiвлi
або визначається як таке при первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL),

оцiнюються за справедливою вартiстю, а чистi прибутки та збитки, включаючи будь-якi
процентнi витрати, визнаються у прибутках або збитках (крiм змiн за рахунок змiни кредитного
рейтингу Товариства, що визнаються через iнший сукупний дохiд).
Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових
рiз-ниць визнаються у звiтi про прибутки та збитки. Будь-який прибуток або збиток при
припиненнi визнання визнається в прибутку чи збитку.
Товариство оцiнює всi свої фiнансовi зобов'язання за амортизованою вартiстю.
(з)

Акцiонерний капiтал

Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, якi безпосередньо
стосуються випуску нових акцiй, вiдображаються у складi власного капiталу як вирахування, за
виключенням податку, iз надходжень.
(и)

Зменшення корисностi

(i)

Зменшення корисностi - фiнансовi активи

Товариство використовує модель "очiкуваних кредитних збиткiв" ("ECL" або "ОКЗ"). Ця модель
зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за
амортизованою вартiстю, контрактних активiв та боргових iнвестицiйних цiнних паперiв, якi
оцiнюються за FVOCI, але не застосовується до iнвестицiй в iнструменти капiталу.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, складаються з торгової
дебiторської заборгованостi i грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Сума резерву на покриття збиткiв оцiнюється на основi однiєї з пiдстав:
"
очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв, що виникають внаслiдок подiй дефолту,
можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати; та
"
безстрокових очiкуваних кредитних збиткiв, що виникають внаслiдок усiх можливих
випадкiв дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента.
Резерви на покриття збиткiв за торговою дебiторською заборгованiстю завжди оцiнюються
сумою, що дорiвнює сумi безстрокових ОКЗ.
Товариство вважає, що значне пiдвищення кредитного ризику має мiсце, якщо кiлькiсть днiв
простроченої заборгованостi за фiнансовим активом перевищує 30 днiв.
Фiнансовий актив вiдноситься Товариством до фiнансових активiв, за якими настала подiя
дефолту, у таких випадках:
"
якщо малоймовiрно, що кредитнi зобов'язання постачальника перед Товариством будуть
погашенi в повному обсязi без застосування Товариством таких дiй, як реалiзацiя забезпечення
(за його наявностi); або
"

якщо кiлькiсть днiв простроченої заборгованостi за фiнансовим активом перевищує 90

днiв.
Максимальним перiодом при оцiнцi ОКЗ є максимальний перiод за договором, протягом якого
Товариство наражається на кредитний ризик.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням
ймовiрностi кредитних збиткiв. Кредитнi збитки оцiнюються як теперiшня вартiсть усiх
очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що
належать Товариству вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Товариство очiкує
отримати).
Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фiнансового
активу.
Кредитно-знецiненi фiнансовi активи
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є кредитно-знецiненими фiнансовi активи, що
облiковуються за амортизованою вартiстю, та борговi цiннi папери, оцiнюванi за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi
фiнансового активу, коли має мiсце одна чи бiльше подiй, що мають значний негативний вплив
на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу.
Подання зменшення корисностi
Сума резерву пiд збитки вiд фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю,
вираховуються з валової балансової вартостi активiв.
Втрати вiд зменшення кориснотi фiнансових активiв включаються до складу фiнансових витрат
та не показуються окремо у звiтi про фiнансовi результати через мiркування суттєвостi.

(ii)

Нефiнансовi активи

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Товариства, за винятком запасiв та вiдстрочених
податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будь-яких ознак
зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного
вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв, що мають
невизначенi строки корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються
щороку у той самий час. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова
вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму
очiкуваного вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи ОГГК є бiльша з двох вартостей: вартiсть у
використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi
вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування,
яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi
вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет зменшення корисностi активи,

якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об'єднуються у найменшу групу активiв, що
генерує приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що
практично не залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв або
ОГГК.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення
корисностi, визнанi стосовно ОГГК, розподiляються для зменшення балансової вартостi активiв
у одиницi (групi одиниць) на пропорцiйнiй основi.
Збитки вiд зменшення корисностi активiв, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються в кожну
звiтну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток
вiд зменшення корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для
визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у
випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена,
за вирахуванням амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi.
(i)

Винагорода працiвникам

(i)

Короткостроковi виплати працiвникам

Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам оцiнюються на основi недисконтованих
грошових потокiв i вiдносяться на витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов'язання
визнається на суму, яка, як очiкується, буде виплачена за програмою короткострокових премiй у
грошовiй формi або за програмою участi у прибутках, якщо Товариство має юридичне або
конструктивне зобов'язання виплачувати таку суму в результатi послуг, наданих працiвниками
ранiше, i таке зобов'язання може бути достовiрно оцiнене.
(ii)

Державна пенсiйна програма з визначеним внеском

Пенсiйна програма з визначеним внеском - це програма, за якою суб'єкт господарювання
здiйснює вiдрахування на фiксовану суму окремому суб'єкту господарювання i не має у
подальшому юридичних чи очiкуваних зобов'язань здiйснювати подальшi виплати. Товариство
сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на суму, яка
розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Цi суми вiдносяться на витрати в
тому перiодi, в якому працiвники заробили компенсацiю за наданi послуги.
(iii)

Пенсiйна програма з визначеними виплатами

Програма з визначеною виплатою - це програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових
вiдносин з ними, яка не є програмою з визначеними внесками. Товариство здiйснює разовi
виплати працiвникам, якi мають тривалий стаж роботи, у зв'язку з їх виходом на пенсiю. Така
виплата залежить вiд стажу роботи вiдповiдного працiвника у Товариствi. Зазначенi
зобов'язання покриваються грошовими коштами вiд операцiйної дiяльностi. Для фiнансування
цих зобов'язань не видiляються спецiальнi активи програми.
Чиста сума зобов'язання Товариства за пенсiйними планами з визначеними виплатами
розраховується окремо для кожної програми шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, якi
працiвник заробив за надання своїх послуг у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума
виплат дисконтується з метою визначення її приведеної вартостi, а всi невизнанi суми вартостi
ранiше наданих послуг та справедлива вартiсть активiв програми пiдлягають вирахуванню для
цiлей оподаткування. Ставка дисконтування визначається на основi iнформацiї з рiзних джерел,

включаючи показники доходностi на звiтну дату по українських державних облiгацiях та
високолiквiдних корпоративних довгострокових облiгацiях. Валюта та умови розмiщення
облiгацiй вiдповiдають валютi та умовам пенсiйних зобов'язань.
Витрати за цими зобов'язаннями нараховуються в цiй фiнансовiй звiтностi з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi для працiвникiв, якi мають право на такi виплати.
Переоцiнки, що виникають у зв'язку з пенсiйними програмами з визначеними виплатами,
включають актуарнi прибутки та збитки. Товариство негайно визнає такi переоцiнки в iншому
сукупному доходi, а всi iншi витрати, пов'язанi з пенсiйними програмами з визначеними
виплатами, - у складi виплат персоналу у прибутку або збитку.
У разi змiни виплат за програмою або її скорочення, частка змiнених виплат, що вiдноситься до
надання працiвниками послуг у минулому, або прибуток чи збиток вiд скорочення визнаються
негайно у прибутку або збитку у момент, коли вiдбуваються змiни або скорочення програми.
Скорочення має мiсце, коли суб'єкт господарювання або 1) продемонстрував свiй намiр суттєво
скоротити кiлькiсть працiвникiв, охоплених програмою, або 2) змiнює умови програми з
фiксованими виплатами, в результатi чого суттєвий елемент вартостi майбутнiх послуг iснуючих
працiвникiв бiльше не буде давати права на виплати чи буде давати право тiльки на меншi
виплати. При скороченнi програми Товариство визнає прибутки або збитки вiд скорочення
програми з визначеними виплатами по мiрi здiйснення скорочень.

(к)

Резерви

Резерв визнається тодi, коли внаслiдок подiї, що сталася в минулому, Товариство має юридичне
або конструктивне зобов'язання, яке може бути оцiнене достовiрно, i коли iснує ймовiрнiсть
того, що погашення даного зобов'язання буде пов'язано iз зменшенням економiчних вигод.
(л)

Оренда

На момент початку дiї договору Товариство проводить оцiнку такого договору на предмет
наявностi ознак оренди. Ознаки оренди iснують, якщо договiр передає право контролю за
використанням iдентифiкованого активу протягом певного перiоду часу в обмiн на винагороду.
Для оцiнки того, чи передає договiр право контролю за використанням iдентифiкованого активу,
Товариство оцiнює, чи:
"
договiр мiстить положення про використання iдентифiкованого активу, що може бути
вказано у договорi у прямий або непрямий спосiб, i актив повинен бути чiтко вираженим з
фiзичної точки зору або представляти практично повнi основнi характеристики активу, який є
чiтко вираженим з фiзичної точки зору. Якщо постачальник має суттєве право на замiну, актив
не є iдентифiкованим;
"
Товариство має право отримати практично всi економiчнi вигоди вiд використання
активу протягом термiну використання; та
"

Товариство має право на визначення того, яким чином використовувати актив.

Товариство має права прийняття рiшень, якi є найбiльш значущими для змiни того, як i для якої
мети використовується актив. У рiдкiсних випадках, коли рiшення про те, як i для якої мети
використовується актив, визначено наперед, Товариство має право на визначення того, яким
чином використовувати актив, якщо:
"

Товариство має право експлуатувати актив; або

"
Товариство спроектувала актив таким чином, який визначає наперед, як i для якої мети
буде використовуватися актив протягом термiну використання.
(i)

Товариство як орендар

Товариство визнає актив у формi права користування та зобов'язання з оренди на дату початку
оренди. Первiсне визнання активу у формi права користування вiдбувається за собiвартiстю, яка
включає початкову величину зобов'язання з оренди, скориговану на будь-якi платежi, здiйсненi
на дату початку оренди або ранiше, плюс будь-якi понесенi початковi прямi витрати, та оцiнена
величина витрат на демонтаж та перевезення активу або на вiдновлення активу чи дiлянки, на
якiй цей актив був розмiщений, за вирахуванням будь-яких отриманих заохочень.
Актив у формi права користування в подальшому амортизується за прямолiнiйним методом з
дати початку оренди до кiнця строку корисного використання активу у формi права
користування або до закiнчення строку оренди, залежно вiд того, яка з цих двох дат настає
ранiше. Оцiнюванi строки корисного використання активiв у формi права користування
визначаються на тiй же основi, що й у основних засобiв. Крiм того, вартiсть активу у формi
права користування перiодично зменшується на суму збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо
такi мають мiсце, та коригується з урахуванням певних переоцiнок зобов'язання з оренди.
Первiсна оцiнка зобов'язання з оренди здiйснюється за теперiшньою вартiстю, дисконтованою за
процентною ставкою, закладеною до договору оренди, або, якщо ця ставка не може бути
визначена, за прирiсною процентною ставкою Товариства на позиковий капiтал. Як правило,
Товариство використовує свою додаткову ставку на позиковий капiтал як ставку дисконту.
Оренднi платежi, що включаються до оцiнки зобов'язання з оренди, включають:
"

фiксованi платежi, включаючи тi, що є такими по сутi;

"
перемiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, первiсна оцiнка яких
здiйснюється з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди;
"
та

суми, що, як очiкується, будуть сплаченi орендарем за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi;

"
цiну виконання опцiону на покупку, якщо у Товариства iснує обгрунтована впевненiсть,
що вона виконає цей опцiон, оренднi платежi у разi iснування права на продовження оренди,
якщо у Товариства iснує обгрунтована впевненiсть, що вона скористається опцiоном на
продовження, та штрафнi санкцiї за дострокове припинення договору оренди, крiм випадкiв,
коли у Товариства iснує обгрунтована впевненiсть, що договiр оренди не буде припинено
достроково.
Зобов'язання з оренди оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективного вiдсотка. Зобов'язання переоцiнюється тодi, коли вiдбувається змiна майбутнiх

орендних платежiв у результатi змiни iндексу або ставки, змiна прогнозної оцiнки Товариства
щодо суми, що, як очiкується, буде виплачена за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi, або якщо
Товариство змiнює свою оцiнку щодо того, чи воно здiйснюватиме опцiон покупки,
продовження оренди чи припинення договору оренди.
Коли зобов'язання з оренди переоцiнюється таким чином, балансова вартiсть активу у формi
права користування коригується вiдповiдним чином, або вiдповiдне коригування вiдображається
у прибутку чи збитку, якщо балансова вартiсть активу у формi права користування була
зменшена до нуля.
Товариство вiдображає активи у формi права користування, якi не вiдповiдають визначенню
iнвестицiйної нерухомостi, у складi основних засобiв, а зобов'язання з оренди - у складi iнших
зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан.
(ii)

Товариство як орендодавець

Коли Товариство виступає як орендодавець, воно визначає на початку дiї договору оренди, чи є
оренда фiнансовою або операцiйною.
З метою класифiкацiї кожної оренди Товариство оцiнює, чи передаються за договором оренди
фактично всi ризики та вигоди вiд володiння базовим активом. Якщо це так, то оренда є
фiнансовою орендою, якщо нi, то вона є операцiйною орендою. У рамках цiєї оцiнки Товариство
розглядає певнi показники, такi, як те, чи оренда припадає на бiльшу частину строку служби
активу.
Якщо Товариство є промiжним орендодавцем, воно вiдображає свої частки за основною
орендою та суборендою окремо. Воно оцiнює класифiкацiю оренди як суборенди з урахуванням
активу у формi права користування, що виникає за основною орендою, без урахування базового
активу. Якщо основна оренда є короткостроковою орендою, щодо якої Товариство користується
звiльненням, про яке йдеться вище, то вона класифiкує суборенду як операцiйну оренду.
Якщо угода мiстить компоненти, що як є, так i не є орендою, Товариство застосовує МСФЗ 15 з
метою розподiлу винагороди, передбаченої договором.
Товариство вiдображає оренднi платежi, отриманi за договорами операцiйної оренди, як дохiд за
прямолiнiйним методом протягом строку оренди як частину iнших доходiв.
(м)

Звiтнiсть за сегментами

Управлiнський персонал вважає, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi,
значному для цiєї фiнансової звiтностi, а саме сегментi виробництва пивоварного солоду.
21.

Подiї пiсля звiтної дати

У сiчнi 2021 року Група InVivo i Група Soufflet оголосили, що вони вступили в ексклюзивнi
переговори щодо придбання Групою InVivo 100% капiталу Групи Soufflet. Злиття двох Груп
пiдлягає процедурi дозволу компетентних антимонопольних органiв i угода може бути
завершена до кiнця 2021 року

М.I. Дубiна
Т.В. Щур
Керiвник/Генеральний директор

23 жовтня 2021 р.

Головний бухгалтер

ХV. Проміжний звіт керівництва
1. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента
Враховуючи всi ризики та виклики, що виникають в ходi господарської дiяльностi, очiкується
стабiльний розвиток та зростання господарського потенцiалу Товариства. До чинникiв, котрi
сприятимуть господарському розвитку Товариства, можна вiднести наступнi:
"

модернiзацiя основних засобiв та постiйна замiна старих основних засобiв;

"

впровадження iнновацiйних методiв управлiння дiяльнiстю Товариства;

"

збiльшення частки присутностi на ринку шляхом ефективної маркетингової стратегiї;

"

зменшення енергоспоживання;

"

зменшення впливу на навколишнє середовище;

"

спiвпраця з фермерами та впровадження нових сортiв ячменю;

"

збiльшення кiлькостi покупцiв солоду.

2. Iнформацiя про розвиток емiтента
У третьому кварталi 2021 року пiдприємство зупинило виробництво з 18 червня по 10 вересня
через вiдсутнiсть сировини. Закупiвля ячменю врожаю 2021 року розпочалась з 15 липня. За
перiод зупинки проводились ремонтнi роботи на обладнаннi, реконструювались ящики
солодорощення 3-6.

3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i
доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про:
Деривативи не укладались та правочини з похiдними цiнними паперами не вчинялись.

1) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються
операцiї хеджування
(а) Економiчне середовище
Полiтична й економiчна ситуацiя в Українi в останнi роки нестабiльна, їй притаманнi

особливостi ринку, що розвивається. Зростання цiн на енергоносiї, зокрема на природний газ,
зумовлює зростання собiвартостi продукцiї та зниження її конкурентоспроможностi на
свiтовому ринку.

2) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв
Ризики, що пов'язанi з фiнансовими iнструментами
Товариство зазнає кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику у зв'язку з
утримуваними нею фiнансовими iнструментами. Основнi ризики та невизначенiсть, з якими
стикається Товариство, а також заходи, що вживаються для управлiння ризиками.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових цiн, наприклад, обмiнних курсiв iноземних
валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Товариства або на вартiсть
наявних у неї фiнансових iнструментiв. Мета управлiння ринковим ризиком полягає в тому, щоб
контролювати схильнiсть до ринкового ризику i утримувати її в допустимих межах, при цьому
домагаючись оптимiзацiї прибутковостi iнвестицiй.
Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає тодi, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести
до зменшення надходжень вiд утримуваного фiнансового активу на звiтну дату. Товариство
застосовує полiтику, яка повинна забезпечити, щоб продажi продукцiї та послуг здiйснювалися
клiєнтам, якi мають належну кредитну iсторiю, та здiйснює постiйний монiторинг дебiторської
заборгованостi за строками виникнення.
Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебiторською заборгованiстю,
здiйснюється на основi встановлених полiтик, процедур i систем контролю, що вiдносяться до
управлiння кредитним ризиком клiєнтiв.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання,
розрахунки за якими здiйснюються шляхом передачi грошових коштiв або iншого фiнансового
активу. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити, наскiльки
це можливо, постiйну наявнiсть у Компанiї лiквiдних коштiв, достатнiх для погашення своїх
зобов'язань в строк, як в звичайних, так i в стресових умовах, не допускаючи виникнення
неприйнятних збиткiв i не пiддаючи ризику репутацiю Компанiї.

Компанiя пiдтримує мiнiмальний рiвень грошових коштiв та iнших високолiквiдних
iнструментiв на рiвнi, який перевищує очiкуваний вiдтiк грошових коштiв для виконання
зобов'язань протягом наступних 5 днiв. Компанiя також вiдстежує рiвень очiкуваного припливу

грошових коштiв вiд погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi та очiкуваний
вiдтiк у зв'язку з погашенням торгової та iншої кредиторської заборгованостi.

4. Звiт про корпоративне управлiння:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Принципiв (Кодексу) корпоративного
управлiння, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 року та опублiкованого на
власному вебсайтi www.malthouse.km.ua

кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати
н/в

вся вiдповiдна iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад
визначенi законодавством вимоги

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, до компетенцiї яких
належить вирiшення основних питань дiяльностi Товариства, що закрiпленi у Статутi
Товариства. Загальнi збори збираються як правило 1 раз на рiк, протягом останнiх 3 рокiв
позачерговi збори не збирались. Останнiми зборами акцiонерiв 22.04.2021 року були
затвердженi звiти Дирекцiї, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, фiнансова звiтнiсть,
затвердженi значнi правочини, визначено порядок розподiлу прибутку за 2020 рiк та розмiр
дивiдендiв.

В Статутi товариства чiтко розподiленi повноваження контролюючого органу - Наглядової ради
у складi 3-х осiб та виконавчого органу - Дирекцiї у складi 5 осiб. Наглядова рада обирається
загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки, а члени Дирекцiї призначаються рiшенням
Наглядової ради на термiн, визначений Наглядовою радою. Припинення повноважень членiв
Дирекцiї затверджується Наглядовою радою. Роботою Дирекцiї керує Генеральний директор.
Засiдання Наглядової ради вiдбуваються в середньому один раз на квартал, а за необхiдностi
затвердження важливих рiшень щодо фiнансового забезпечення дiяльностi Товариства i частiше.
Останнiми рiшеннями Наглядової ради були пролонгацiя договору з компанiєю КПМГ в якостi
аудитора для затвердження рiчної звiтностi Товариства, затвердження умов кредитних договорiв
з банками щодо фiнансування поточної дiяльностi Товариства.

Засiдання Дирекцiї як правило вiдбуваються один раз на мiсяць. Останнiми рiшеннями Дирекцiї
були затвердження виплати премiї персоналу за пiдсумками кварталу згiдно Положення про
премiювання, а також затвердження кiлькостi рiзних видiв виробничих вiдходiв за поточний
мiсяць для формування виробничого звiту.

2) у разi якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини, надайте пояснення, вiд яких
частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких
вiдхилень. У разi якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу
корпоративного управлiння, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини,
обгрунтуйте причини таких дiй
Вiдхилень вiд положень Принципiв корпоративного управлiння Товариство не допускає.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Промiжна фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активi,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

