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[ynrxa
Mll npoBeJrr{ ayltur (fiuanconoi sniruocri, crlaAeuoi ni4noniguo Ao MiNnapo4uux

cratr4aprin Sinauconoi seirHocti (MCO3), Ma.noro rpr.rBaruoro ni4upueucrna (AJIEKC) (aali -
Konanania), ruo cKrlaAaerbct s Ealancy (3niry npo $inaucoeuft crunf cruroM Ha 31.12.2020 po6y,
3nity upo (financoni pesylsraru (3nity npo cyKynHufi aoxia) 2a2020 pix, 3nirt' rpo pyx .po111our*
xourin 2a2020 pix, 3niry upo BrIacHI4fi xauirar sa2020 pix, i npuuiror lo $iuauconoi seirHocri sa
2020 pit<, BKrroqarcqu cr:uc.r,uir Br.rKJraA 3Harryruux o6rixonux uorirur.

|{4 sarry AyMKy, (fiuaucona sniruicrr, qo AoAaerrcr, ni4o6paxae 4ocronipuo, n ycix
cyr"reBl4x acneKTax $iuauconuft cran Korvrnauii ua 31 rpyAss 2020 poKy, if Siuanconi pesynrrarn i
rpouoni IIoroKu sa pix, uo gariH.rllscs 3rnHatreHoro Aaroro, sianosiaHo ao M-ixuapo4uux
ctaugaprin Sinanconoi seitHocri (MCO3) ra eiAnoniAae Br.rMoraM 3axony yrpaiur <IIpo
6yxrantepcrrcufi o6nix ra (fiuancony:niruicrr n Yxpaiui> nia 16.07J999p.Ilb 996-XIV

Ocuona AJrfl AyMKr{
Mu npoeeilu ayllur niAnoniAuo .qo MiNuapolHr.rx craHAaprin ay.ulrry (MCA). Haury

silnoeilanruicrr sri.qHo 3 IIHMLI craHAapraMLI BrIKnaAeHo n pos4ini <BiauosiAanrnicrr ayAr{Topa 3a
ayAI'IT (liuauconoi seirHocri> uauroro sniry. Mu e He3aJrexHr.rMlr no niAuorueuuro Ao Korunauii
ariguo s KoAexcoM eTLIKLI upo(feciftnux 6yxra-urepin Pa4u s Mixuapo.{Hr{x craH4aprin err.rKr.r AJrr
6lxranrepin (Ko4erc PMCEB) Ta err{qHr.rMr.r BrrMoraMr.r, 3acrocoBHr.rMr.r n Yxparni 4o naruoro
ayLury Siuanconoi ssirnocri, a raKox Br,rKoHirJrr{ inrui o6os'.,r3Kr,r 3 errrKr.r nianosiAHo Ao rlux Br,rMor
ra KoAercy PMCEB. Mu BBaxaeMo, Iqo orpt4Masi uanrE ayAr{Topcbxi Aoxa3r.r e 4ocraruiuu i
npufiurruuMr.r Anfl Br.rKopricranns ix flK ocHoBr.r 4lx uaruoi AyMKr.r.

K;rroqoni [r.rraHHfl ay1vry r

Kffo'{osi TLITaHHf, ayl;ury - IIe ru,rraHHr, xKi, Ha Harrre npo$eciftue cyAxeHH t, dynu
nafi6inrur 3HaqyqLIMIa niA qac Hauroro ay1u'ry Sinaucoeoi sniruocri sa uoro.ruuft uepioA. Ili
lI'IraHHfl posrJl{Aanl'Icb y xourexsri Halrloro ayp.ury Sinancouoi ssirHocri n qinoury ra
BpaxoByBanl4cb IIpu SopuynanHi gyrraxu uoAo nei, rpu rlboMy Mr{ He Br.rcJroBJrroeMo oKpeMoi 4yuxl.r
IIIo.{o ur4x rrr{TaHb.

llpu :aificuesni oqinxu KJIIotIoBr.rx [r{raHb ayAr{TopaMr.r Br4roprcronynarucx pirnouauirui
nplrfinrrui MeroALI, BKJIIoqaIoqu laui noAi6nux incrpyueurin, icropuuHi .uaHi i uero4u
excrpano.naqii, anzulis iuruux HarBHI4x pr.rHKoBr.rx AaHrrx, o6ronopeunx s yupanniHcbKr.rM
rlepcoHanoM MeroALIKpt oqiuxtt ra KrIoqoBI{x npunyqeub, rrlo 6ylu nuxopucraui yupauiucrrrarra
rrepcoHanoM.

AI,ITO bKa ipura ttIO-a



Mu nr'IgHaqHJII{, rlo KJIIorroBuMrr flr.rraHHrwu ay1tr"ty e oqisra ra nigo6paxeHHs B o6niry,
sniruocriKounarriiocHoBHI{xsaco6isTaIIoTotIHI,Ixgo6os,sgaur.

Ocuoeui saco1u
Cranou ua 3l .12.2020 poKy 3aJluruKoBa napricrr ocHoBHr.rx saco6in Kounanii cKJraAae

62932 rr,rc. rpH.
Mu nepenipr.rJrn:

* niAnosiluicrs oqisKLI ra rnacu(pixaqii ocHosuux saco6is MCBO 16 <Ouronui saco6u>;
- [paBl4nbHictr nusHarleHH.fl crpoKy xopucnoi eKcnJryararlii (nuxopucrannx) oEnosnr,rx saco6in;
- ni,quoeiAuicrr uapaxyBaHHs ta ni4o6paxeHu.f, B o6niry aMoprr,r3auii ra auocy ocHoBHr,rx daco6is

sriAHo MCBO l6 <OcHosui saco6u) m o6panifi o6lixorift nonirraqi;
- Aoctoeipnictr niAo6paxeHHs Baprocri oorosHr.rx saco6is y sniruocri Korrauanii

Ilomoqui so6oe'flsaHHfl
Ctauopt na 31 .12.2020 poxy iurui uoro.rHi 3o6os'xgaHns Kounanii craHosr.rrs 57 029 ruc.

tpH. Ta BKJIIotItlIorb, 3oKpeMa, KpeAr.rropcrry sa6oprosaHicrs tro KoporKocrpoKoBr,rx KpeAr,rrax ra
noBoporHy Siuaucony AorroMory.

Mu uepenipulu:
- cBoetracuicm ra [oBHory eiao6paNeHHfl B o6nixy noroqHr,rx so6on'rsaur;
- npaBr{Jrcuicrr BlBHaqeHHx, oqiuxl.r ra r;racnSixauii go6on'xsaul;
- AoroBopLI, rrepBllnni 4oxyrr,reHTl{, ua niAcraei srux flpoBoA]rnucr n o6niKy rocfloAapcrxi

ouepaqii ro po3paxyHKax 3 KpeALIropiIMr{, B T.rr. ri, rqo o6nironani Ha paxyuKix 602
"Kopotroctpoxoni KpeAI{rLI 6auxie s iuogeN,rHifi nanrori> ra 685 <Pospaxyuru s iuuruNrr,r
KpeAr{TopirMr,r);

- ni.qnosigHicm o6niry po3paxyHKin s xpeguropaMr.r MCO3 ra MCBO;
- orpl{MaJlu niA rpe4I,rropin sosHiruui niArnep4xeHH, cyM sa6opronauocri cranou na 3 l.l2.2O2O

poKy;
- ao.ioripnictr cyuu so6oB'fl3aHb y o6nixy ra (pinanconift ssiruocri Korrauanfr.

3a petynrraraMu [poBeAeHr{x nporleAyp ue 6yno Br.rflBJreHo cyrreBrlx upo6lenruux rrHTaHL
ra ueni4uosiAHoctefi o6niry, gnirnocri Korrauanii quHHoMy 3aKoHoAaBcrBy ra o6pauifi o6nixoeift
nodrprqi.

Inrua inSopnauir
Y sianosiauocri Ao HopM n.7 crar"ri 1l 3axouy Yrpaiun <IIpo 6yxraiirepcrxuft o6lir ra

(fiuancony ssiruictr n Yxpaini> KoMnauiq gsimueHa siA uoAaHHr sniry upo ynpanniunx.

BiauoeiAalr,uicrs yupan.nincbKoro [epcoHaJry ra rlrx, xoro naAireno naftBrrrqrrMlr
rroBHoBalKeHHsMrr, ra Qiuancony :eiruicrr

Ynpannincrxuft nepcoHan Hece silrosilanruicrl 3a cKnaAaHus i Aocronipne rroAaHufl

Sinanconoi geirHocri nianoniaHo Ao MCO3 Ta 3a raKy cr.rcreuy nuyrpiruHboro KoHTpoirro, sxy
yupanlincrxuft nepcoHar BLI3Harrae norpi6uoro AJu roro, qo6 ga6esne.{rrr cKJraAaHHx ([iuauconoi
sniruocri, tuo He uicrurs cyrreBux Br,rKpraBneHs suacriAor uraxpaftcrea a6o rroMr{JrKr.r.

llpu cxlaganni (finaucosoi sgiruocri yupauiucrrlrfi nepcouirJr Hece silnosiAamnicrs sa
oqinrcy s.{arHocri Korunasii npoAoBxyBarr4 cBoro Aislruicrr Ha 6esnepepnuifi ouroni,
po3xpuBaloqu, Ae IIe 3acrocoBHo, rrrrraHHq, rr1o crocyrorbcf, 6esuepepnnocri Aignruocri, Ta
BLIKopLIcroByIoq[ np[nyueHHfl npo 6esuepepnuicrr giamuocri sx ocHoBr.r 4nx 6yxrarrepcbKoro
o6nixy, xpiu nnna,uxin, rrtqo ynpauincsrufi nepcouar a6o nnaHy€ nirni4ynaru xounasilo qpr

npuflr.rHlrrr{ IiqmHicrr, a6o ue uae inurux peanbHr4x anbrepHaruB rlboMy.
Ti, xoro uaAireso uaftnurqnuu rroBHoBaxeHHqMr4, Hecyrb eilnosilanrHicm 3a Harnf,A 3a

rpouecoM SinaHconoro snirynauus Kounauii.

BianosiAalnHicrr ayArrropa 3a ayArrr Qiuauconoi ssirHocri ,
Hauruuu qilsuu e orpllMaHnr o6rpyurosaHoi BrreBHeuocri, u1o Qiriancora eniruicrr y

qilolry ue uicruts cyrreBoro BI,IKpr,rBneHu.s euacriAox ruaxpaftcrsa a6o rroMr{Jrxr{, ra nuuycr sniry
ayAl4ropa, ulo uicturb Halxy AyMKy. O6rpynronaHa BneBHesicrr e Br.rcoKr.rM pinuerra nnennenocri,
rlpore He tapaHTye, uo ay4krr, rlpoBeAeHr{fi niauosilHo Ao MCA, 3aBxAr.r Br,rsBr.rrb cyrreBe



BI'IKpI'IBJIeHHfl, KOJILI BoHo icnye. BuxpunlenH, Moxyrt 6ytu pe3ynbrarou ruaxpaficrea a6o
noMI'InKLI; BoHLI BBaxalorbc, cyrreBr.rMr{, .f,Kruo oKpeMo a6o n cyxyrrHocri, rx o6rpyuToBauo
o'iixyerrcr, BoHI{ Moxyrb B[JII4Bar]r Ha eKoHoMiuui pirueuH, Kopprcrynauin, qo upufirvrarorbc, Ha
ocsoni qiei Qiuancoeoi snirHocri.

Buxonyrouu ay[t4r siAnoeiAHo Ao BrrMor MCA, Mr.r Br.rKoplrcroByeMo upoQecifiue cyAxeHHs
ra upoQeciffnprfi creurr.rqr.r3M nporflroM ycboro 3aBAaHHfl 3 ayry4Ty. Kpiu roro, fiiu:

'i4euru(pixyerrao ra olliuroelro pr{3r.rKr{ cyrreBoro Br.rKpr.rBneHH, (piuauconoi ssirHocri
sHacriAoK ruaxpaficrna qpl IIoMvutKr4, pospo6naerrro fi Br.rKoHyeMo ayArrropcbri upoqe4ypt4 y
siluosiAr Ha ui pLI3LIKI{, a raKox orpprMyeMo ayAraropcrxi AoKa3r, rqo e Aoctauriuu ra
npufiurruuMrr A[rs. BI4KopI,IcraHug ix qx ocHoBr{ Ars uauroi AyMKr,r. Pusux He Br.rflBJreHHr cyrreBoro
BI{KpI,tBJIeHns sHacriAoK Ixaxpaficrsa e Br4rrIr{M, niN Ars Br{Kpr.rBneHns nnacriAoK [oMuJrKr.r,
ocxilsru uraxpaftctno Moxe BKJrlorrarr,r 3MoBy, ui4po6xy, uanuucui flpofiycKr.r, neupanulrni
TBepAxeHHq a6o uexryBaHHfl 3axoAaMr.r nuyrpiururoro KoHTponro;

' orpllMyerrao posynaiHHs 3axoAin nuyrpiurHboro KoHrpoJrro, tqo crocyrcTbcs ay4trry, Anfl
pospo6xu ayAplropcbKllx rpoue.qyp, sxi 6 sianoniazuru o6crasr{HaM, a He Aff BHcJroBJreHH, AyMKr{
rrroAo eSexrunuocri cusreuu nuyrpiurHboro KoHTponrc ;

'oqiuroeuo upufiurruicrb 3acrocoBaHr.rx o6rixosux nonirux ra o6rpynroeaHicrr o6lixonux
oIIiHor i siluosiruIux po3Kpurrin in$oprraaqii,:po6reuux yupauiHcbKr.rM repcar{aJroM;

' AoxoALIMo BIrcHoBKy IrIoAo uprafiHrruocri Br,rKopr,rcraHHfl yupauincrxuur [epcoHanoM
npI4nyIrIeHH, flpo 6esnepepeuicrr Aismsocri qx ocHoBr.r 4lr 6yxraarepcbKoro o6niry ra, Ha ocsoni
orpLIMaHI,Ix ayAuropcbKux AoKa3in, po6urvro Br.rcHoBoK, ul,r icuye cyrreBa HeBu3Haqeuic$ uloAo
nolifi a6o yuon, Iqo Moxe rocraBI4TI4 niA sHa.rHr.rfi cyrraHin sAaruicm Konauauii [poAoBxr,rrr.r cBoro
AiqmHicrr ua 6esnepepnnift ocHosi. .flxrqo Mr.r AoxoAprMo Br.rcHoBKy rrloAo icuynauux raroi cyrrenoi
HeBll3Harlenocti, MH rIoBIrHui npunepHyrr{ yBary B Harrrorvry seiri ayAr.rropa Ao niAnosiAuux
po:rpurrin inQoprraaqii y (finauconifi seirrrocri a6o, f,Krrlo raxi po:xpi.rrrx iu$opuaqii e
HeHaJIeXHLIMLI, MoAl,Ioirynaru cBoro AyMKy. Hami Br,rcHoBKH rpyHTyrorbc.f, Ha ayAr,rropcbKr.rx
AoKa3ax, orpLIMaHLIx Ao Aarr4 Harrroro sniry ay4raropa. Briu uafi6yrui noaii a6o yuonu Moxyrb
rrpi.rMycr.rrr.r xonauasiro [p?rnr.rHr.rrpr cnorc gixluricrt sa 6esuepepnuifi ourosi.

' oqiurceuo 3araJlbHe noAaHHs, crpyKTypy ra suicr $iuaucosoi ssiruocri sKnro.ruo s
po3rpt4rrflMu iu(popuaqii, a raKox re, qr{ noKa3ye $iuaucona seiruicm onepaqii ra nogii, rqo
uoxraAeni B ocHoBy ii crnaAauus, TaK, ulo6 Aocsrru gocronipHoro rroAaHHs. ;:

Mz noeiAoMJI.rIeMo rI{M, Koro naAireno uaftsuulunau IIoBHoBaxeHHrMLI, pa3oM s iHurulau
[I4raHHqMu iu$opuaqiro rpo sanraHosauufi o6cqr i .{ac npoBeAeHHs ayp.Lrry ra cyrreni
ayluropcsxi pe3ynbrarll, BKJrroq€uor{r4 6yar-axi cymeni seAo.rrixu saxoAis nuyrpirunsoro
KouTpoJrro, nusnnesi uauu niA rrac ayAr4Ty.

KffoqosuN{ naprHepoM 3aBAaHHr 3 ayA[rry, flffi ,pe3ynbTaToM{KoroeuefisnirHesaIexHoloayAHTopa,,#,uo,,Hm";;fo,,,,,

OcnosHi eiAoNrocri rpo ayArrropcbKy Qip*y:

Tonapucrno g o6urexenoro niauonilamuicrro <tAyAuropcsna Sipna gIO - ayArrr)>
Agpeca: 76019, M. IsaHo-(Dpaurincrr, nyl. II. M ror8

[upercrop ayArrropcbrcoi Qi
"I@-aygur"(ceprusirar JI!' M. Mociftuyrc

[arz cKJraAaHHfl rniry ner 2021 porcy
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1. Інформація про Підприємство 

Мале приватне підприємство «Алекс» (надалі - Підприємство) було засноване 21.08.1995 

року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного 

реєстру 1 318 120 0000 000009. 
Місцезнаходження Підприємства: вул. М. Машкіна, 1, м. Свалява Закарпатської області, 

89300. 
Основними цілями МПП «Алекс» є видобуток та розлив у пляшки мінеральних вод 

Закарпатської області, зокрема  родовища Поляна. 
Предметом діяльності Підприємства є: 

 виробництво безалкогольних напоїв (основний) (КВЕД 11.07); 
 неспеціалізована оптова торгівлі (КВЕД 46.90); 
 добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів (КВЕД 08.99); 
 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами  (КВЕД 47.11); 
 роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах (КВЕД 47.25). 

 
2. Операційне середовище 

Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. 

Крим, автономна республіка, у складі України, був фактично окупований Російською Федерацією. 

Продовжується збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Проте 

економіка України демонструє ознаки стабілізації після тривалого періоду політичної та 

економічної напруженості. 

Національний банк України (НБУ) продовжив реалізацію політики цільового регулювання 

інфляції, що дозволило стримувати інфляцію на рівні нижче 10%, хоча вартість внутрішнього 

фінансування значно зросла. НБУ продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного 

курсу гривні. 

Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні залишається 

високим, через значні виплати державного боргу, що вимагатиме мобілізації суттєвого 

внутрішнього і зовнішнього фінансування у дедалі складніших умовах кредитування країн, 

економіка яких розвивається.  

Попри деякі покращення умов останнього року, остаточний результат політичної та 

економічної ситуації в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони 

можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Підприємства. 

3. Основа підготовки фінансової звітності 

Ця фінансова звітність Товариства складена із застосуванням Міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ. 

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування 

Підприємства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході 

звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань 

відображених сум активів, які були б необхідні, якби Підприємство було неспроможне 

продовжувати свою діяльність в майбутньому. 
      

4. Валюта виміру та подання 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою та 

валютою подання фінансової звітності Підприємства. Уся фінансова інформація, представлена в 

українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. 

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в 

іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату 

здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, 
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перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі 

курсові різниці відображаються у звіті про фінансові результати за період. 

Курси на дату складання Балансу, що використовувались для перерахунку сум в іноземній 

валюті, були наступні: 

Валюта 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року 

1 долар США 28,2746 грн. 23,6862 грн. 

1 євро 34,7396 грн. 26,422 грн. 

5. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво 

Підприємства застосовувало власні судження, оцінки і припущення, що впливають на 

застосування облікової політики та на зазначені у звітності суми активів і зобов'язань, доходів і 

витрат на звітну дату. Судження, оцінки і припущення постійно оцінюються та базуються на 

досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, що вважаються 

обґрунтованими за даних обставин. Однак, невизначеність щодо цих припущень та оцінок може 

призвести до наслідків, що потребуватимуть значних коригувань балансової вартості активів чи 

зобов’язань у майбутньому. 

Судження 

В процесі застосування облікової політики, керівництво зробило наступні судження, окрім 

тих, що включають оцінки, які мають найбільший вплив на фінансову звітність підприємства: 

Ризик недотримання податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство та інші нормативні акти з регулювання оподаткування та інших 

організаційних справ, включаючи валютне та митне законодавство, продовжує змінюватись. 

Законодавство та інші нормативні акти не завжди точно сформульовані та можуть бути по-різному 

трактовані місцевими, регіональними та національними органами влади. Випадки непослідовного 

трактування законодавства непоодинокі, відповідно, в більшості випадків, не має єдиного підходу 

з того, яку позицію займе орган влади або суд. Керівництво вважає, що інтерпретація 

законодавства яку воно обрало є правильною та Підприємство дотримувалось його згідно з усіма 

нормативними актами, а також нарахувало та сплатила усі належні податки та збори. 

6. Основні положення облікової політики 

Стислий виклад суттєвих облікових політик, використаних при підготовці цієї фінансової 

звітності, наведено далі. 

Нематеріальні активи 

Облік нематеріальних активів Підприємство веде у відповідності до вимог МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 

У  Розділі 4 Концептуальної основи фінансової звітності  за МСФЗ наведено наступне 

визначення активу: «актив - це ресурс, контрольований суб'єктом господарювання в результаті 

минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід до суб'єкта 

господарювання». 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має фізичної форми та може бути 

ідентифікований (п. 8 МСБО 38). 

У складі нематеріальних активів Підприємства - права на комерційні позначення, авторські 

(суміжні) права, та інші НА.   

Нематеріальні активи з обмеженими строками корисної експлуатації відображаються у 

звітності за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків 
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від зменшення корисності. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням 

прямолінійного методу протягом строку їх корисного використання. 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються за первинною вартістю, яка є первісною вартістю (первісна 

вартість - вартість придбаних протягом періоду функціонування Підприємства, з урахуванням 

витрат на доставку та доведення об’єктів до придатного для експлуатації стану), за вирахуванням 

накопиченого зносу. 

Ліквідаційна вартість активів, строки експлуатації та методи амортизації переглядаються та 

коригуються за необхідністю на кінець кожного фінансового року. 

Витрати на позики 
Витрати на позики, які прямо відносяться до створення, будівництва або виготовлення 

кваліфікаційного активу, капіталізуються та включаються до собівартості активу протягом періоду 

його створення, доки основні роботи з підготовки активів до використання за призначенням 

завершені, тобто коли вони можуть бути використані у виробничій діяльності. 

Усі інші витрати на позики визнаються у складі прибутків та збитків в періоді, в якому вони 

були понесені. 

Дебіторська заборгованість 
При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги оцінюється за первісною вартістю.   

В балансі дебіторська заборгованість за виданими авансами скоригована на суму податку 

на додану вартість - податкового кредиту. 

Облік грошових коштів 

Грошові кошти та їх еквіваленти на звітну дату включають грошові кошти на поточних 

рахунках. 
 
Податки 
 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, 

окрім випадків: 

- коли податок на додану вартість, що виникає при купівлі активі чи послуг, не 

відшкодовується податковими органами, в такому випадку податок на додану вартість визнається у 

вартості придбання активу або як частина витрат; 

- дебіторська та кредиторська заборгованості включають суму податку на додану вартість. 

Чиста сума податку на додану вартість в складі накопиченого податкового кредиту, який в 

подальшому зменшить суму податкових зобов’язань Підприємства, включається до статті інших 

оборотних активів, відображених у балансі. 

Доходи і витрати 

Доходи визнаються, якщо виникає збільшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних із 

збільшенням активів або зменшенням зобов'язань, які можуть бути точно виміряні, що зумовлюй 

зростання власного капіталу. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, 

отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням податків з продажу. 

Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов’язань, 

що призводить до зменшення власного капіталу Підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. 
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Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного 

періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

До фінансових витрат відносяться процентні витрати за запозиченнями. 

Інші операційні витрати та інші доходи Підприємства, відображені у звітності, 

складаються з курсових різниць, доходів та витрат від реалізації оборотних та необоротних 

активів,  сумнівні та безнадійні борги. 

Доходи (витрати) від курсових різниць підлягають визнанню в прибутку (збитку) в тому 

періоді, в якому вони виникли. Курсові різниці представлені в фінансовій звітності на нетто-

основі, при цьому в примітках до фінансової звітності наводиться відповідне розкриття інформації. 

7. Основні засоби, нематеріальні активи 

Статті Балансу: нематеріальні активи та основні засоби (статті 1000, 1010) сукупно 

відображають Активи основної діяльності Підприємства. 

Деталізацію нематеріальних активів та основних засобів у розрізі найголовніший груп 

подаємо нижче: 

Нематеріальні активи (стаття 1000,1001, 1002) 
Стаття На  

31.12.2019 р. 

тис. грн. 

На  

31.12.2020 р.  

тис. грн. 

Нематеріальні активи (стаття 1000), 

балансова вартість 

 

402 

 

 

1203 

Первісна вартість (стаття 1001), в т.ч. 847 1708 

 права користування природними 

ресурсами 

 

533 

 

 

1394 

 права на комерційні позначення 176 176 

 авторське право та суміжні з ним права 75 75 

 інші нематеріальні активи 63 63 

Накопичена амортизація (стаття 1002) 445 505 

 

Нематеріальні активи Підприємства включають права користування природними 

ресурсами (спецдозволи на користування надрами), права на комерційні позначення, ТМ, 

авторські та суміжні з ним права (виготовлення програмного ролика, серверне програмне 

забезпечення Windows), інші нематеріальні активи (антивірусні програми, сертифікат вимогам 

стандартів ISO 9001:2008).  

 

Основні засоби 

 
Стаття На 

31.12.2019р., 

тис. грн. 

На 

31.12.2020р. 

тис. грн. 

Основні засоби (стаття 1010), балансова 

вартість 

 

21290 

 

62932 

Первісна вартість (стаття 1011), в т.ч.: 46115 92857 

 Земельні ділянки 232 232 

 Будинки, споруди 11822 11956 

 Машини та обладнання 21172 67164 

 Транспортні засоби 12304 12724 

 Інструменти, прилади та інвентар 184 184 
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 Інші основні засоби 401 597 

Накопичена амортизація (стаття 1012) 24825 29925 

 
8. Запаси 
 

Стаття На 31.01.2019р., тис. 

грн. 

На 31.12.2020р.  

тис. грн. 

Сировина та матеріали 7814 9641 

Паливо 12 14 

Тара й тарні матеріали 14 411 

Запасні частини 152 171 

Інші матеріали 252 371 

Незавершене виробництво 38996 70 

Готова продукція 2090 3911 

Товари 179 6 

Всього 49509 14595 

 
9. Дебіторська заборгованість 

 

У наступній таблиці наведено дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги станом 

на  31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року: 

 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 
Стаття На 

01.01.2019р., 

тис. грн. 

На 31.12.2020р. 

тис. грн. 

Дебіторська заборгованість  

(стаття 1125), в т.ч.: 

19972 11344 

ТОВ «АкваАлекс» 14903 6488 

ТОВ «Закарпаткурортмінводи»  426 - 

ТОВ «Окко-Рітейл» 569 286 

ПП «Зорепад-люкс» - 183 

ТзОВ «ЧСПМ ЛОГІСТІК» 630 753 

ПП АЛКОГРУПА, Ф "Торговий Дім" ПП 

"АЛКОГРУП 

721 - 

ТОВ «АШЕР» 449 - 

ТзОВ «АЛЕКС КОМ ЛТД»  203 - 

ПП «Точка РС»  - 373 

ТОВ «Авангард» 14 - 

ФОП Алібекова Т.Я.  - - 

ТОВ «Клевер Сторс» - 374 

ТОВ «ТК «Полісся Продукт»  - 243 

ТОВ «СмартіФемілі»  - 1614 

ТОВ «Холдинг Лувр»  34 - 

Інша 2023 1030 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

 
Стаття На 01.01.2019р., 

тис. грн. 

На 31.12.2020р. 

тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими авансами  
 

5539 

 

0 



7 

 

(стаття 1130), в т.ч.: 

РЕМ 145 - 

ТОВ «Закарпаткурортмінводи» 9 - 

ПРАТ "Ветропак Гостомельський 

склозавод"  

- - 

ТОВ «Демікс» 84 - 

ТОВ «Закарпаттяенергозбут» 494 - 

ТОВ «Закарпатгаз Збут» 25 - 

ТОВ «ТНС» 3855 - 

ФОП Тимоцко В. М.  576 - 

Держ. ком. України по зап.кор.копалин - - 

ТОВ «Еліт Рекламна Агенція»  115 - 

Інша 236 - 

На дебіторську заборгованість відсотки не нараховуються, і вона, як правило, погашається 

протягом року. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Стаття На 31.12.2019р., 

тис.грн. 

На 31.12.2020р. 

тис.грн. 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом, всього 

в т.ч.: 

 

45 

 

0 

Податок на прибуток - - 

ПДВ 45 0 

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

Стаття На 31.12.2019р., 

тис.грн. 

На 31.12.2020р. 

тис.грн. 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість, всього 

в т.ч.: 

 

5573 

 

15933 

ТОВ «Закарпаткурортмінводи» 5300 0 

ТОВ «Закарпатська продовольча 

компанія» 

200 0 

ТОВ «РА Еліт» - 109 

ТОВ «Водограй-В» 13 0 

ТОВ «закарпатгаззбут» - 22 

ТОВ «ПІВНІЧ-ЦЕНТР ЛТД»  11 00 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» - 307 

ТзОВ «Ретал Дніпро» - 2385 

ДП санаторій «Поляна» - 4980 

ТОВ «ТНС» - 2718 

ТОВ «АКВА АЛЕКС» - 5000 

Інша  49 412 

10. Інші оборотні активи 

Стаття Балансу обов’язкової форми звітності «Інші оборотні активи» (стаття 1190) 

відображає суму накопиченого податкового кредиту з податку на додану вартість за первісною 

вартістю: 

Стаття На 31.12.2019р. тис.грн. На 31.12.2020р., тис.грн. 

Інші оборотні активи 15 32 

 



8 

 

11.  Гроші та їх еквіваленти 

Стаття балансу «Гроші та їх еквіваленти» відображає суму грошових коштів в національній 

валюті на поточних рахунках Підприємства. 

 
Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На 31.12.2020р., тис.грн. 

Гроші та їх еквіваленти  

(стаття 1165-1167) 

 

4308 

 

8398 

Готівка - - 

Рахунки у банках 4308 8398 

 

12. Власний капітал  

Статутний капітал 

Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На 31.12.2020р., 

тис.грн. 

Статутний капітал 

 ( стаття 1400), в т.ч.: 

49465 49465 

Біловар Людмила Олексіївна 4947 4946,5 

Попп Василь Мартинович  9893 9893 

Сергата Галина Євгенівна  4946 4946,5 

Стрижак Андрій Андрійович  4946 2473 

Петьовка Андрій Васильович  24733 27206 

 

Статутний капітал Підприємства на 31.12.2020 року складає 49465 тис. грн., і повністю 

сплачений учасниками Підприємства. 

Непокритий збиток 

Нерозподілений прибуток Підприємства становить: 
 

Стаття На 31.12.2019р. тис.грн. На 31.12.2020р., тис.грн. 

Непокритий прибуток 

(стаття 1420) 

 

15099 

 

7943 

 

 

 

 

13. Довгострокові зобов’язання 

 
Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На 31.12.2020р., 

тис.грн. 

Довгострокові кредити банків  в 

іноземній валюті 

(стаття 1510), в т.ч.: 

 

10305 

 

0 

 під закупку імпортного обладнання 10305 0 

Інші довгострокові зобов’язання (стаття 

1515), в т.ч.: 

10305 0 

 непокритий підтверджений 

акредитив 

10305 0 
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14. Поточні зобов’язання 

 

Короткострокові кредити банків 

Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На 31.12.2020р., 

тис.грн. 

Короткострокові кредити банків  в 

національній валюті 

(стаття 1600), в т.ч.: 

 

1077 

 

34455 

 Кредит під закупку обладнання/акредитиви 0 31613 

 Овердрафт  1077 0 

 Кредит на поповнення обігових коштів 0 2842 

 

Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги 

Стаття На 31.12.2019р., 

тис.грн. 

На 31.12.2020р. 

тис.грн. 

Поточні зобов’язання за товари, роботи, 

послуги  

(стаття 1615), в т.ч.: 

 

2932 

 

2420 

ТОВ «Енергетичні системи-сервіс» 111 0 

ФОП Ісаєнко Андрій Сергійович  852 266 

ТзОВ «ОЗЗІ» 121 49 

ТОВ «АКВА АЛЕКС» 0 209 

МПП «Полімер і К» 240 234 

ТОВ «Сінергія-Груп» 360 93 

ТОВ «Сінільга» 134 144 

ТОВ «ТНС» 624 624 

ТОВ «Гранд-Флекс» 74 0 

ТОВ «Грінтекс» 0 213 

ТОВ «Поли Трейд» 0 580 

Інші 296 632 

 

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунки з бюджетом  

Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На 31.12.2020р. 

тис.грн. 

 Поточні зобов’язання за розрахунки з 

бюджетом  

(стаття 1620), в т.ч.: 

 

 

1198 

 

 

1770 

Плата за користування надрами 181 257 

Плата за землю 9 8 

ПДВ - 729 

Податок з власників транспортних 

засобів 

13 25 

Податок на нерухомість 1 1 

Збір за спеціальне використання 

води 

142 278 

Податок з доходів фізичних осіб 31 41 
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Податок на прибуток 818 428 

Військовий збір 3 3 
 

Поточні зобов’язання зі страхування 

Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На 31.12.2020р. 

тис.грн. 

Поточні зобов’язання зі страхування 

(стаття 1625) 

38 50 

 

Поточні зобов’язання з оплати праці 

Стаття На31.12.2019р. 

тис.грн. 

На31.12.2020р. 

тис.грн. 

Поточні зобов’язання з оплати праці 

(стаття1630) 

 

144 

 

195 

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 

Стаття На 31.12.2019р. 

тис.грн. 

На31.12.2020 

р.тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами (стаття 1635), в т.ч. 
 

806 

 

0 

VERSLUN HUNGARY KFT 801 0 

ТОВ «НВП АПК-Продукт» 5 0 

 

Інші поточні зобов’язання 

Інші поточні зобов’язання Підприємства на звітну дату включають поворотну фінансову 

допомогу, короткостроковий акредитив та кредиторську заборгованість по зворотній тарі, 

відображені у Балансі (стаття 1690): 

 

 
Стаття На31.12.2019р. 

тис.грн. 

На31.12.2020 

р.тис.грн. 

Інші поточні зобов’язання (стаття1690), 

в т.ч. 

 

15830 

 

18139 

Поворотна фінансова допомога 5432 16356 

Непокритий підтверджений акредитив 10305 0 

Кредиторська заборгованість по зворотній 

тарі 

93 0 

Інші - 1783 

  
15. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
Стаття доходів За 2020р., тис.грн. За 2019р.,  тис.грн. 

Дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), (стаття 2000) 

 

99652 

 

99221 

Дохід від реалізації готової продукції 95361 94335 

Дохід від реалізації товарів 3691 4383 

Дохід від реалізації робіт, послуг 600 503 



11 

 

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

 
Стаття витрат За 2020р., тис.грн. За 2019р.,  тис.грн. 

Собівартість реалізованої 

продукції  (товарів, робіт, послуг) 

(стаття 2050) 

 

64086 

 

58751 

Собівартість реалізованої готової 

продукції 

60586 54562 

Собівартість реалізованих товарів 3500 4189 

17. Інші операційні доходи 
 

Стаття доходів За 2020р., тис.грн. За 2019р.,  тис.грн. 

Інші операційні доходи 

 (стаття 2120) 

 

2167 

 

107 

Дохід від операційної курсової 

різниці 

 

2055 

 

107 

Дохід від списання кредиторської 

заборгованості 

9 - 

Дохід від реалізації необоротних 

активів 

- - 

Дохід від реалізації оборотних 

активів/ тара зворотна 

96 - 

Інші доходи від операційної 

діяльності 

7 - 

 

18. Адміністративні витрати 

Стаття витрат За 2020р., тис.грн. За 2019р.,  тис.грн. 

Адміністративні витрати 

 (стаття 2130) 

10691 10895 

Амортизація необоротних активів 3388 3418 

Витрати на електроенергію, опалення 240 317 

Витрати на охорону праці, техніку безпеки 29 76 

Зарплата 2400 2210 

Відрахування із заробітної плати 526 498 

Зв’язок 17 17 

Податки і обов'язкові платежі 149 132 

Оренда земельної ділянки 1200 1200 

Оренда офісних приміщень 1293 1063 

Паливо, інші матеріальні витрати 127 90 

Послуги банків/ комісії по акредитивам 567 993 

Інші адміністративні витрати 755 881 

19. Витрати на збут 

Стаття витрат За 2020р.,тис.грн. За 2019р.,тис.грн. 

Витрати на збут 

 (стаття 2150) 

9530 14221 

Амортизація необоротних активів 164 125 

Зарплата 1158 1144 

Відрахування із заробітної плати 257 252 

Витрати на рекламу/маркетинг 2621 3434 

Витрати на транспортування 2625 7528 
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товарів 

Оренда складських приміщень  2350 1222 

Паливо  20 81 

Сумнівні та безнадійні борги 0 13 

Інші витрати на збут 335 422 

 

 

 

20. Інші операційні витрати 

Стаття витрат За 2020р.,тис.грн. За 2019р.,тис.грн. 

Інші операційні витрати 

 (стаття 2180) 

11210 2204 

Втрати від операційної курсової 

різниці 

8712 1715 

Собівартість реалізованих 

виробничих запасів 

97 -97 

Залишкова вартість реалізованих 

необоротних активів 

  

542 

Інші операційні витрати 512 44 

Витрати від списання безнадійної 

дебіторської заборгованості 

32 0 

Витрати від списання виробничих 

комплектуючих і готової продукції 

1857 0 

 
 
21. Інші доходи 

 
Стаття доходів За 2020р., тис.грн. За 2019р.,  тис.грн. 

Інші доходи 

 (стаття 2240) 

 

2269 

 

3893 

Дохід від неопераційної курсової 

різниці 

0 

 

 

3316 

Інші доходи 45 577 

Дохід від реалізації необоротних 

активів 

 

2224 

 

0 

 

 

22. Фінансові витрати  

 
Стаття витрат За 2020р., тис.грн. За 2019р., тис.грн. 

Фінансові витрати 

 (стаття 2250) 

572 243 

Відсотки за кредит 572 243 

 

23. Управління фінансовими ризиками 

Діяльність Підприємства схильна до впливу різних ризиків, включаючи ринкові ризики 

(ризик зміни обмінного курсу, ризик впливу змін процентних ставок на справедливу вартість і 

грошові потоки), кредитний ризик та ризик ліквідності. Загальна політика Підприємства по 

управлінню ризиками націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків на фінансові 

результати Підприємства. 






