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Примiтки до фiнансовоi' звiтностi
ТоВ <М|ясна фаб к, що закiнчився 31 грудня 2020 ро

1. Опис дiяльност!

L]Я фiНанСОва звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), станом на
31 ГРУДНЯ 2020 року i за piK, tцо закiнчився на вказану дату, для ТОВ кМ'ясна фабрика кФаворит Плюс> (далi -
<<Компанiя>).

КОмпанiя була зареестрована та веде свою дiяльнiсть на територii УкраIни, Компанiя е товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю та була заснована вiдповiдно до законодавства УкраТни.

На 31 грУдня 2020 року та 31 грудня 2019 року учасниками Компанii'е компанil'Бi.Щжи Bi Груп Лiмiтед (ВGV Grоuр
Limited, Nicosia, Сурrus), Сонато Холдiнгс Лiмiтед (Sonato Holdings Limited, Nicosia, Cyprus), Скадi Холдiнгс Лiмiтед
(Skadi Holdings Limited, Nicosia, Сурrчs). На 3'l грудня 2О2О року та 31 грудня 2Оi9 року фактичний контроль
lýОМПаНiТ ЗдiЙснювали спiльно пан Буткевич Г,В., пан ермаков е,П., пан kЬрачун B,l., пан Карачун l.B. та панi
|(арачун l.M.

ОСНОвна дiяльнiсть. Основним видом дiяльностi Компанii в YKpaTHi е виробництво м'ясних продуктiв.

Юридична адреса та мiсце ведення господарськоТдiяльностi. Юридична адреса Компанi'i та фактична адреса
ОфiСУ - УкРаiна, 52005, flнiпропетровська область, ,Щнiпровський район, смт, Слобожанське, вул, Василя
Сухомлинського, будинок 76.

2. Операцiйне середовиlце, ризики та економiчнi умови

На початку 2020 року нове захворювання, викликане KopoHaBipycoM (COVlD-19), почало швидко поширюватися по
всьому cBiry, в результатi чого Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я у березнi 2020 року оголосила про пандемiю,
3аходи, tло були вжитi багатьма краТнами для стримання поширення COV|D-19, призводять до значних зривiв
операцiЙноТ дiяльностi багатьох компанiЙ та мають значний вплив на cBiToBi фiнансовi ринки. 3начення впливу
COV|D-'l9 на бiзнес КомпанiТ багато в чому залежить вiд тривалостi та охоплення cBiToBoi та yKpaTHcbKol'eKoHoMiK
ефектами пандемii.

Макроекономiчна сиryацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацii фiнансовоi системи Украi'ни. У
2020 роцi темп iнфляцiТ споlкивчих цiн в Украiнi становив 5% (у порiвняннi з 4,1Оk у 2019 роцi), Проте внутрiшнi та
зовнiшнi фактори, вплив яких на eKoHoMiKy Украiни розпочався у другому пiврiччi 20'19 року та значно посилився у
2020 роцi, призвели до девальвацii гривнi. Станом на З,1 грудня 2020 року офiцiйний обмiнний курс гривнi по
вiдношенню до долара США становив28,27 гривнi за 1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 1 долар США станом
на З1 грудня 2019 року.

Тривае перiод погашення державних боргiв, якi Украiна залучала в кризовi перiоди для пiдтримки валютноi'
лiквiдностi. Валютнi виплати за державним боргом залишаються концентрованими, Сукупно у 2020-2022 роках
валютнi виплати Урядута Нацiонального банку УкраТни (НБУ) разом з процентами перевищать 24 мiльярди доларiв
США. Бiльшу частину цiеi суми потрiбно буде рефiнансувати на зовнiшнiх ринках.

У насryпних перiодах основний макроекономiчний ризик представлений значними виплатами державного боргу. У
зв'язку з цим критично важливими залишаються реалiзацiя новоi програми Мiжнародного валютного фонду та

умови спiвпрацi з iншими мiжнародними фiнансовими установами.

Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив облiкову ставку у розмiрi 13,5% Протягом 2020 року було прийнято

рiшення щодо подальшого пом'якшення MoнeтapHoi полiтики, i облiкову ставку НБУ було зменшено до 6%, Проте

у березнi 2021 року облiкову ставку було пiдвищено до 6,5%, а у KBiTHi 2021 року - до7,5О/о, Стрiмкий розвиток
подiй, спричинених поширенням KopoHaBipycy, призвiв до формування розривiв лiквiдностi окремих банкiв та
зростання попиry на мiжбанкiвськi кредитнi ресурси. 3 метою збереження фiнансовоi стабiльностi НБУ переглянув
принципи функцiонування кредитно-грошовоТ полiтики, запровадив довгострокове рефiнансування банкiв,
пiдкрiпив банки готiвковою iноземною валютою, вiдстрочив формування банками резервiв капiталу, 3апропонував
банкам запровадити особливий пiльговий перiод обслуговування кредитiв у перiод дiТ карантину для населення та
бiзнесу (кредитнi канiкули).

3начна кiлькiсть компанiй в YKpaTHi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначениЙ на дату
пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi час. 3аходи, що вживаються для стримування поширення Bipycy, включаючи
карантин, соцiальну дистанцiю, призупинення дiяльностi об'ектiв соцiальноТ iнфраструктури тощо, впливають на
економiчну дiяльнiсть пiдприемств, у тому числi i Компанi'i.

Уряд, який був сформований пiсля парламентських виборiв у липнi 2019 року, був вiдправлениЙ у вiдставку 4

березня 2020 року, i був призначений новий уряд, У KoHTeKcTi полiтичних змiн сryпiнь HeneBHocTi, у тому числi щодо
майбутнього напрямку реформ в YKpaiHi, залишаеться вкрай високим. OKpiM цього, негативна динамiка свiтових

ринкiв, пов'язана з пандемiею KopoHaBipycy, може мати подальший негативний вплив на eKoHoMiKy Украi'ни.
Остаточний результат полiтичноi та економiчноТ сиryацii в YKpaTHiTa iT поточнi наслiдки передбачити вкрай складно,
проте вони можуть мати подальший негативний вплив на eKoHoMiKy Украiни та бiзнес КомпанiТ

Управлiнський персонал вважае, що BiH вживае належних заходiв на пiдтримку стабiльноi' дiяльностi Компанii,
необхiдних за iснуючих обставин. L{я фiнансова звiтнiсть вiдображае поточну оцiнку управлiнським персоналОм
впливу умов здiйснення дiяльностi в YKpaiHi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан KoMnaHi'i.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностt
ТОВ кМ'ЯСНа фабрика кФаворит Плюс> за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року

l 3. Основа скпадання фiнансовоТзвiтностi

ФiНанСОва звiтнiсть Компанij станом на 3'l грудня 2020 року та за piK, tло закiнчився вказаною датою, складена
ВiДПОвiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) у редакцiI, затвердженiй Радою з мiжнародних
О-ГаНДаРТiВ бУХГаЛтеРСького облiку (РМСБО), та вiдповiдае вимогам 3акону УкраIни <Про бухгалтерський облiк та
ФiНаНСОВУ Звiтнiсть в YKpaTHi> Nc 996-XlV щодо складання фiнансовоТ звiтностi. Фiнiнсова звiтнiсть була
затверджена до випуску керiвництвом КомпанiТ 3't .05.2021 року.

ОбЛiКОВi ПОЛiТики, використанi при складаннi цiоТ фiнансовоТ звiтностi , базуються на вимогах МСФ3, чинних станом
Аа 3'l грудня 2020 року.

ВiДПОВiДНО ДО Пункry 5 CTaTTi 12 3акону Украiни <Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpat,Hi> суб'окти
|jОСПОДаРЮВаННЯ, якi Складають фiнансову звiтнiсть за МСФ3, складають i подають фiнансову звiтнiсть на ocHoBi
TaKcoHoMiT фiнансовоТ звiтностi за мiжнародними стандартами в единому електронному форматi (iXBRL), Станом
На Даry ВИПУСКУ ЦiеТ фiнансовоТ звiтностi процес подання фiнансовоi'звiтностi в единому електронному форматi iз
ВИКОРИСТанням TaKcoHoMiT UA XBRL МСФЗ 2020 року не функцiонуе повною мiрою. 3 урахуванням цього, KoMiTeT з
УПРаВЛiННЯ СиСтемою фiнансовоТ звiтностi рекомендував yciM реryляторам подовжити строки подання фiнансовоi
ЗВiтнОСтi у форматi iXBRL за 2020 piK i за першi 3 квартали 202,| року та не застосовувати санкцi'i за неподання TaKoi'
ЗвiтнОСтi У строки, визначенi 3аконодавством. Керiвництво КомпанiТ плануо подати пакет звiтностi у форматi iXBRL
протягом 2021 року,

В ходi пiдготовки фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФ3, були застосованi певнi cyTTeBi бухгалтерськi оцiнки та
професiЙнi судження керiвництва у процесi застосування облiковоi полiтики КомпанiI. Областi, шо
Характеризовалися пiдвищеною складнiстю або бiльшою мiрою потребували суджень, а також областi, в яких
припущення та розрахунки стали суттевими для фiнансовоi звiтностi, описанi у Примiтцi 4.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах украТнських гривень (тис. грн.), а Bci суми округленi до цiлих тисяч, KpiM
випадкiв, де вказано iнше.

MoHeTapHi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту
КомпанiТ за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на даry операцii та на звiтну дату.

Фiнансова звiтнiсть складена на ocHoBi принципу iсторичноt собiвартостii з коригуваннями на початкове визнання
фiнансових iHcTpyMeHTiB за справедливою вартiстю..

lсторична собiвартiсть зазвичай визначаеться на ocHoBi справедливоТ BapTocTi винагороди, передано'i в обмiн на
активи i послуги.

Справедлива BapTicTb - це цiна, яку було б отримано за продаж активу, або сплачено за передачу зобов'язання у
звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на даry оцiнки, незалежно вiд того, чи така цiна е вiдкритою або обчислена
з використанням iншого методу оцiнки.

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активу або зобов'язання Компанiя враховуе характеристики активу або
зобов'язання таким чином, якби учасники ринку приймали цi характеристики до уваги при визначеннi цiни активу
або зобов'язання на даry оцiнки,

Для цiлей фiнансовоi звiтностi оцiнка справедливоi BapTocTi розподiляеться на piBHi 1, 2 та 3 в залежностi вiд
сryпеня вiдкритостi вхiдних даних та cyтToвocTi вхiдних даних для оцiнки справедливоТ BapTocTi в цiлому, якi описанi
насryпним чином:

> PiBeHb '| - цiни котирування (некоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання.

> PiBeHb 2 - вхiднi данi (oKpiM цiн котирування, вiднесених до рiвня 1), якi можна спостерiгати для активу чи
l зобов'язання, прямо або опосередковано,

> PiBeHb 3 - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немае у вiдкритому доступi.

Безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть складена на базi припущення, tло Компанiя буде продовжувати свою дlяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi. ,Щане припуtлення передбачае, що Компанiя реалiзуе cBo'i активи та виконае зобов'язання в ходi звичайно'[

дiяльностi.
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4. lcToTHi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiковоТ полiтики

Вiдповiдно до МСБО 1 кПоdання фiнансовоi звimносmiу, Компанiя облiковуе iпрезенryе операцii та iншi подii'у
Вiдповiдностi до ii cyTHocTi та економiчних обставин, а не тiльки у вiдповiдностi з юридичною формою,

В ПРОцесi застосування облiковоТ полiтики КомпанiТ, керiвництво робить судження, оцiнки i припуLцення щодо балансово'l
ЁаРтостi акrивiв iзобов'язань, якi не можrгь бри визначенi з iнших джерел. Оцiнки та вiдповiднi припущення базуються
fiа iСТОРИчНОму досвiдi та iнших факгорах, що вважаються об/рунтованими за наявних обставин. Однак невизначенiсть
ЩОДО ЦИХ ПРИПУЩеНЬ i ОЦiнОк може призвести до результатiв, якi мо>rпль вимагати супевих кориryвань балансовоi'
BapTocTi акгивiв або зобов'язань, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбрньому.

ОЦiНКи i базовi припущення переглядаються на постiйнiй ocHoBi. 3мiни в оцiнках визнаються в тому перiодi, в якому
ОЦiНка бУла переглянута, якщо змiна впливае тiльки на цей перiод, або в перiодi перегляду i в майбутнiх перiодах,
якщо змiна впливае як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.

Оцiнки та припущення

OcHoBHi припущення щодо майбутнього та iншi ocHoBHi джерела невизначеностi оцiнок на звiтну даry, якi можуть
rlри3вести до iстотного кориryвання балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового
року, розглядаються нижче,

CmpoKu opeHdu mа сmрокч KopucHo?o вuкорuсmання капimальнuх ремонmiв opeHOoBaHux прuмiщень
]

Станом на 31 грудня 2020 року, Компанiя орендуе примiщення, де знаходяться виробничi поryжностi КомпанiТ.
Керiвництво визначило строк оренди як договiрний плюс опцiон на подовження TepMiHy оренди, виходячи з того,
що керiвництво е обгрунтовано впевненим у тому, lло воно скористаеться можливiстю подовжити договори оренди
tдонайменше ще на один TepMiH, через те що Компанiя вкладае cyTTeBi кошти в полiпшення орендованих примiщень
та вже подовх{увала дiю цих договорiв.

Капiтальнi ремонти орендованих примiщень амортизуються на строк 12 - 2О poKiB, що вiдповiдае i'x очiкуваному
строку корисноТ експлуатацii. Якtло фактичнi строки експлуатацiТ будуть меншi (в тому числi через те, що договори
оренди не будуть подовженi), то це призведе до прискореноТ амортизацii або списання незамортизованоj'частини
аlfiиву у формi права корисryвання у тому звiтному перiодi, в якому стане вiдомо, шо договори оренди не будуть
подовженi, якщо компесацiя витрат на капiтальнi ремонти не будет отримана, як це передбачено договорами
оренди.

Оцiнка зобов'язання з оренди

При розрахунку теперiшньоi BapTocTi майбутнiх платежiв з оренди, Компанiя використовуе статистичнi данi НБУ
,{ля фiнансового сектору щодо процентних ставок за новими кредитами нефiнансовим корпорацiям у розрiзi видiв
Ёалют i cTpoKiB погашення Данi статистики фiнансового сектору (bank.qov,ua) табл. 4,1,'l .З.

Враховуючи обсяг i характер розрахункiв, керiвництво Компанii вважае недоцiльним розкривати чутливiсть
балансовоI BapTocTi активiв у формi права корисryвання та зобов'язань з оренди до змiн у бухгалтерських оцiнках
вiдносно закладеноi у договiр процентноi ставки та строку оренди активiв.

Ь"r"р" пiО очiкуванi KpedumHi збumкч (ОК3) Оля Оебimорськоi'забореованосmi

Компанiя застосовуе матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОК3 для дебiторськоl'заборгованостi згiдно з

прогнозною iнформацiю звiтiв Moody's. Матриця забезпечення встановлюе фiксованi ставки резерву для груп

дебiторськоТ заборгованостi, що мають однаковий ризик дефолry,

Сmрокч корчсноео вuкорчсmання немаmерiальнчх anmuBiB i ocHoBHux засобiв

Дмортизацiя основних засобiв та нематерiальних акгивiв нараховуеться протягом cтpoкy'ix корисного використання.
Оцiнка cTpoKiB корисного використання об'еrгiв основних засобiв залежить вiд професiйного суджеНня кеРiвниЦТВа.
При визначеннi cTpoKiB корисного використання аrгивiв керiвництво враховуе очiкуваний спосiб викориСтаНнЯ аКТИВiВ,

iX фiзичний знос та моральне знецiнення, а також умови, за яких будуть експлуаryватися данi активи, 3MiHa будь-яКИх

з цих чинникiв може призвести до кориryвання майбутнiх норм амортизацii.

Отроки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв переглядаються щорокУ, У РаЗi ЗМiн

очiкуваних cTpoKiB корисного використання активiв, суми нарахованоТ амортизацit'змiнюються перспективНо,

3апасч за ччсmою варmiсmю реалiзацil'

КерiвництвО оцiнюе необхiднiстЬ списання BapTocTi запасi.в ао ixHbor 
чисто'[ BapTocTi реалiзацii' з урахуванням цiн

гtiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо BapTicTb запасiв не пiдлягае повному
вiдшкодуванню, балансова BapTicTb таких запасiв коригуеться до'iхньоi чистоТ BapTocTi реалiзацi't.
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5. OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики

['lepepaxyHoK iноземноТ валюти

Щя фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi Украi'ни, гривнi, яка е функцiональною валютою
Компанii i валютою подання.

л
РперацiТ в iноземнiЙ валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку Украiни (НБУ), встановленим
фаiдаry операцiТ.

]

MoHeTapHi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним курсом обмiну, який
ВСТаНОВЛЮе НБУ на вiдповiдну звiтну даry. KypcoBi рiзницi, що виникають у результатi перерахунку монетарних
аКТИВiВ i ЗОбов'язань у функцiональну валюry КомпанiТ, включаються до звiту про сукупний дохiд. HeMoHeTapHi
ОТаТгi в iноземнiЙ валютi, BpaxoBaHi за iсторичною вартiстю, облiковуються за обмiнним курсом на дату здiйснення
операцiL

Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, lло виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку
Монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюry КомпанiТ за офiцiйними обмiнними курсами НБУ на кiнець
Року, вiдображаються на HeTTo-ocHoBi у складi прибутку чи збитку як lншi доходи або lнша витрата. Перерахунок
За курсами на кiнець року не застосовуеться до немонетарних статей, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю.

OcHoBHi засоби

OcHoBHi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченоi амортизацir'та накопичених
3биткiв вiд знецiнення (там, де це необхiдно), .Що складу основних засобiв включенi об'екти незавершеного
будiвництва для майбутнього використання в якостi основних засобiв,

hодальшi витрати вiдображаються у балансовiй BapTocTi активу або визнаються в якостi окремого активу
вiдповiдним чином лише у тому випадку, якщо icHye ймовiрнiсть того, що Компанiя отримае вiд цього активу
майбутнi економiчнi вигоди, а BapTicTb активу можна достовiрно оцiнити. Витрати на поточний ремонт та щоденне
технiчне обслуговування вiдносяться на витрати перiоду. Витрати на замiну великих вузлiв або компонентiв
основних засобiв капiталiзуються з одночасним списанням BapTocTi частин, якi пiдлягають замiнi.

Ьrаrо, на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво визначае наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо
Аиявлено будь-яку таку ознаку, керiвництво оцiнюе BapTicTb вiдшкодування активу, яка визначаеться як найбiльша
з двох величин: справедливоi BapTocTi за вирахуванням витрат на вибутгя активу або цiнностi його використання.

Балансова BapTicTb активу зменшуеться до BapTocTi вiдшкодування; збиток вiд знецiнення вiдобража€ться у
прибутку чи збитку за piK. 3биток вiд знецiнення активу, визнаний у минулих звiтних перiодах, вiдновлюеться, якщо
Аiдбулася змiна бухгалтерських оцiнок, використаних для визначення цiнностi використання активу або його
ёправедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на вибуття.

Амортизацiя основних засобiв нараховусться лiнiйним методом протягом таких очiкуваних cTpoKiB корисного
використання активiв:

Оцiнка залишкового TepMiHy корисноТ служби та лiквiдацiйноТ BapTocTi здiйснюеться регулярно щодо Bcix основних
засобiв як MiHiMyM щорiчно. 3мiни в оцiнках облiковуються перспективно. Амортизацiя нараховуеться на об'ект,
готовий до експлуатацii.

Основний засiб знiмаеться з облiку при вибутгi або в разi, коли вiд подальшого використання активу або вибутгя
не очiкуеться отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток, lло виникае у зв'язку з припиненняМ ВИЗнаннЯ

активу (розрахований як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибутгя i балансовою вартiстю активУ),

включаеться у звiт про сукупний дохiд, прибуток або збиток, за функцiею витрат того перiоду, в якоМУ актИв

iнiмаеться з облiку.

Нематерiальнi акгиви

НематерiалЬнi активИ вкпючають, в основномУ, програмне забезпечення. Нематерiальнi активи, що були придбанi

9кремо, при первiсНому визнанНi оцiнюютьСя за собiвартiстю придбання i доведення iх до готовностi до
використанНя. ПiслЯ первiсногО визнання, нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, 3а вирахуванням будь-

I

Строк корисного
використання (poKiB)

Капiтальнi ремонти (полiпшення) орендованих примiщень 12-2о

машини та виробниче обладнання 8- 14

тоанспоотнi засоби 8

lншi ocHoBHi засоби 5-12
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5. OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики (продовження)

1КОТ НаКОПИЧенОТ амортизацiТ та знецiнення (там де це необхiдно). Внутрiшньо-згенерованi нематерiальнi активи,
3а ВиклЮченням витрат на розробку, не визнаються активами, HaToMicTb вiдповiднi витрати визнаються у звiтi про

ёУКупний дохiд в перiодi, в якому вони були понесенi. Строки корисного використання нематерiальних активiв е
обмеженими. Строки корисryвання програмним забезпеченням складаютъ 1-10 poKiB.

flеМатерiальнi активи амортизуються протягом перiоду ix експлуатацiТ та перевiряються на предмет зменшення
КОРИСНОСТi, За Наявностi iндикаторiв зменшення корисностi. Перiод та метод амортизацiТ нематерiального активу
феРегЛядаеться як MiHiMyM наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiни в очiкуваному TepMiHi корисноi експлуатацiг
ЧИ В ОЧiКуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигод облiковуються як змiна амортизацiйного перiоду
фбО амортизацiйного методу, вiдповiдно до обставин, та розглядаються як змiни у бухгалтерських оцiнках.
АМОРтизацiя нематерiальних активiв вiдображаеться у складi звiry про сукупний дохiд в категорii витрат, що
ВiДПОВiдае фУнкцiональному призначенню нематерiального активу. Строк корисного використання нематерiальних
акгивiв становить вiд'l до ,l0 poKiB, залежно вiд типу активу.

ПРибУтки або збитки, lло виникають в результатi припинення визнання нематерiального активу, оцiнюються як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та облiковою вартiстю активу, та вiдображаються у звiтi

тро сукупниЙ дохiд в момент припинення визнання активу.

3нецiнення нефiнансових акгивiв

OcHoBHi засоби i нематерiальнi активи, якi пiдлягають амортизацiТ, тесryються на предмет знецiнення у тих
9ипадках, коли мають мiсце будь-якi подiТ чи змiни обставин, якi свiдчать про те, що li балансова BapTicTb не може
бути вiдшкодована. 3биток вiд знецiнення визнаеться у cyMi, на яку балансова BapTicTb активу перевич.lуе BapTicTb
tlого вiдшкодування.Вартiсть вiдшкодування являе собою справедливу BapTicTb активу за вирахуванням витрат на
вибуття або цiннiсть його використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльше.

flля визначення величини знецiнення активи об'еднуються у найменшi iдентифiкованi групи активiв, якi генерують
надходження грошових коштiв, значною мiрою незалежне вiд надходження грошових коштiв вiд iнших активiв або
liруп акгивiв (одиницi, якi генерують грошовi потоки). 3нецiнення нефiнансових активiв, вiдображене у минулих
перiодах, аналiзуеться з точки зору можливого вiдновлення на кожну звiтну даry. Зобов'язання, якi безпосередньо
пов'язанi з групою, що вибувае, та якi передаються при вибуттi, пiдлягають рекласифiкацiТ та вiдображаються у
iBiTi про фiнансовий стан, поточнi/непоточнi окремим рядком.

Одиницею, яка генеруе грошовi потоки е Компанiя в цiлому.

Фiнансовi активи

Первiсне вuзнання mа оцiнка

Фiнансовi активи класифiкуються при первiсному визнаннi на TaKi, tло надалi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток.

Класифiкацiя фiнансових акгивiв при первiсному визнаннi залежить вiд: установлених договорами характеристик
грошових потокiв та бiзнес-моделi Компанii з управлiння вiдповiдними фiнансовими активами. За винятком тОРГОВОi'

дебiторськоi заборгованостi, що не мае значного компоненry фiнансування, Компанiя при первiсному визнаннt

оцiнюе фiнансовий актив за його справедливою вартiстю плюс, для активiв, lло в подальшому оцiнюються 3а

амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, витрати на операцiю,

При первiсному визнаннi Компанiя оцiнюе торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною операцiТ (згiднО З

визначенням, наведеним у МСФ3 15), якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiститЬ 3начНОГО

компоненry фiнансування або якtло tцодо нет Компанiя застосувала практичний прийом згiдно з мсФз 15 Kloxid
Bi) doeoBopiB з клiенmамч>.

,щля того щоб фiнансовий актив був класифiкований та оцiнений за амортизованою собiвартiстю або справедливою
вартiстю через iншиЙ сукупний дохiд, BiH повинен генерувати у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е виключно

виплатамИ основноi суми та процентiв _на непогашену частку ocHoBHoi суми заборгованостi. Така оцiнка

фазиваеться тестом (гро1лових потокiв> (SPPl-TecToM) та здiйснюеться на piBHi кожного iHcTpyMeHry. Фiнансовi

активи, грошовi потоки по яким не вiдповiдають критерiю (грошових потокiв>, класифiкуються як оцiнюванi за

справедливою вартiстю через прибутки та збитки незалежно вiд бiзнес-моделi.

Бiэнес-модеЛь КомпанiТ з управлiннЯ фiнансовими активами визнача9, яким шляхом будуть згенерованi грошовi

потоки вiд фiнансового активу.
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5. OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики (продовження)

Фiнансовi активи Компанiт класифiкуютьсяi як оцiнюванi за амортизованою собiвартiстю та утримуються в рамках
бiзнес-мьделi, метою якот е утримьння фiнансових активiв мя отримання передбачених договором грошових
глотокlв.

flоOальша оцiнка
]

3 метою подальlllоi оцiнки Компанiя оцiнюо фiнансовий актив за амортизованою собiвартiстю, у разi дотримання
FJасryпних умов:
l

a

]

a
]

l

фiнансовий акгив утримуOться в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ е одержання договiрних грошових потокiв; i

ДОГОВiРнi Умови фiнансового активу дають право на отримання у певнi дати грошових потокiв, KoTpi е суто
ВИПЛаТаМИ ОСнОвноi суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми заборгованостi.

ФiНаНСОВИй аКтив, Що облiковуеться за амортизованою собiвартiстю пiсля первiсного визнання оцtнюеться за
МеТОДОМ ефективного вiдсотка та перевiряеться на предмет зменшення корисностi. Прибутки або збитки вlд
ПРИпинення ви3нання, модифiкацii або зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупний дохiд.

|,1рuпuнення вuзнання

ВиЗНання фiнансового активу (або, де застосовано, частини фiнансового активу або частини групи однорiдних
фiнансових активiв) припиняеться тодi й лише тодi, коли:

Q спливао строк дiТ договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або
о Компанiя передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу або бере
, на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки одному або кiльком кiнцевим одержувачам; та
i або (а) Компанiя в основному передае Bci ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, або
i (б) Компанiя в основному не передае й не зберiгае за собою Bcix ризикiв та вигод вiд володiння фiнансовим

активом, але передала контроль над активом,

Коли Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансового активу або уклала транзитну угоду, вона оцiнюе
чи зберегла вона, i в якiй Mipi, Bci ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. Якщо Компанiя в основному
FJe передае та не залишао за собою Bcix ризикiв та вигод вiд володiння переданим активом, i зберiгае за собою
контроль над переданим активом, то Компанiя продовжус визнавати переданий актив у обсязi своеi подальшоi'
участi, В такому разi, Компанiя також визнае вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив та вiдповiдне зобов'язання
оцiнюються на ocHoBi, що вiдображае права та обов'язки, збереженi Компанiею. Якtцо подальша участь Компанi'i
набувае форми гарантiТ за переданим активом, то частка подальшоТ участi Компанii е меншою з насryпних сум:
(i) балансова BapTicTb активу та (ii) максимальна сума компенсацiТ, яку Компанiя може бути вимушена сплатити.

3меншення корисностi фiнансових аlсивiв

Компанiя визнае резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки для Bcix боргових iHcTpyMeHTiB. Очiкуванi кредитнi збитки - це
рiзниця мiж yciMa договiрними грошовими потоками та грошовими потоками, якi Компанiя очiкуе одержати,
дисконтована за первiсною ефекгивною ставкою вiдсотка. При розрахунку резерву враховуються грошовi потоки вiд

реалiзацiТ утримуваноi застави або iншого засобу покращення кредитноТ якостi фiнансового iHcTpyMeHTy, що е

невiд'емною частиною умов договору.

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв е об'ективною та визначаоться шляхом встановлення дiапазону можливИх
наслiдкiв. Очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються на ocHoBi чотирьох компонентiв, якi використовуе Компанiя:
ймовiрнiсть дефолry, сума заборгованостi на момент дефолry, збиток у разi дефолry та ставка дисконтування.

Сума заборгованостi на момент дефолry - це оцiнка ризику на майбутню даry дефолту з урахуванням очiкуваних
змiн у cyMi ризику пiсля закiнчення звiтного перiоду, включаючи погашення основноТ суми борry i сплату процентiв,
та очiкуване використання коштiв за кредитними зобов'язаннями. ймовiрнiсть дефолту (PD, probability of default) -
це оцiнка ймовiрностi настання дефолту протягом певного перiоду часу. 3биток у разi дефолту (LGD, loss given
default) - це оцiнка збитку, що виникае у випадку дефолry. Вона заснована на рiзницi мiж договiрними грошовими
потоками до виплати i потоками, якi кредитор очiкуе отримати.3азвичай, цей показник виражаOться у процентах
вiд заборгованостi на момент дефолry (EAD, exposure at default). Очiкуванi збитки дисконтуються до приведено'i
BapTocTi на кiнець звiтного перiоду. Ставка дисконryвання - це ефективна процентна ставка (ЕПС) за фiнансовим
iHcTpyMeHToM або iT приблизна величина.

Компанiя застосовуе спрощений пiдхiд до створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговельною та
iншою дебiторською заборгованiстю, передбачений МСФ3 9, який дозволяо використання резерву пiд очiкуванi
qбитки за весь строк iHcTpyмeнry. Весь строк iHcTpyMeHry дорiвнюе залишковому строку дiТ договоРу до стрОку

погашення боргових iHcTpyMeHTiB iз кориryванням на непередбачуване, дострокове погашення, якщо воно Ма0

Йiсце. Компанiя оцiнюе збитки, що виникаюТь у результатi настання Bcix можливих подiй дефолту, протягом
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i 5. OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики (продовження)

ЗаЛИШКОВОГО СтРОкУ фiнансового iHcTpyMeHry. Модель <12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки> являе собою частину
ОчiкУваних кредитних збиткiв за весь строк, якi виникають у результатi подiй дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM,
НаСтання яких можливе протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду або протягом строку дit'фiнансового
iHcTpyMeHTa, який залишився, якщо BiH становить менше року.

]

КОМПаНiя ЗаСтосовуе триетапну модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за iншою дебiторською заборгованiстю.
ЕТаП 1 - Для фiнансового iHcTpyMeHTa, який не е кредитно-знецiненим при первiсному визнаннi i за яким не
ВiДбУЛОСЯ ЗначНОгО пiдвищення кредитного ризику пiсля первiсного визнання, оцiночний резерв пiд кредитнi збитки
ёТВОРЮеТьСя на ocHoBi 1 2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв, Етап 2 - якlцо пiсля первiсного визнання виявлено
3НаЧНе пiдвищення кредитного ризику, фiнансовиЙ iHcTpyMeHT переводиться в Етап 2, проте поки шо не вважаоться
ЦРеДИТНО-ЗНеЦiненим. Оцiночний ре3ерв пiд кредитнi збитки створюеться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв за
ВеСЬ СТРОк. Етап 3 - якщо фiнансовиЙ iHcTpyMeHT е кредитно-знецiненим, BiH переводиться в Етап 3, Оцiночний
РеЗеРВ пiд кредитнi збитки створюеться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк. У результатl
ПеРеведення активу в Етап 3 органiзацiя припиняе визнавати процентний дохiд на ocHoBi валовоТ балансово'l'
gapTocTi та пiд час розрахунку процентного доходу застосовуе до балансовоТ BapTocTi ефективну процентну ставку
активу за вирахуванням очiкуваних кредитних збиткiв.

Рчiнка керiвництвом очiкуваних кредитних збиткiв для пiдготовки цiоi фiнансовоТ звiтностi заснована на оцiнках на
визначениЙ момент часу, а не на оцiнках за весь цикл, шо, як правило, використовуються для реryляторних цiлей.
В оцiнках використовуеiься прогнозна iнформацiя. Отже, ОК3 вiдображають з"а*еrу з урахуванням tMoBipHocTi
динамiку основних макроекономiчних змiнних, якi впливають на кредитний ризик, Для оцiнки ймовiрностi дефолry
Компанiя визначае дефолт як сиryацiю, за якоi ризик вiдповiдае одному чи декiльком iз нижчезазначених критерii'в:

.l прострочення платежу перевищуе 180 днiв;
1 боржниквiдповiдаекритерiямiмовiрноТнеплатоспроможностi:

- боржник припиняо свою дiяльнiсть;
- боржник е неплатоспроможним;
- боржник порушив фiнансову дисциплiну;
- зроста€ можливiсть того, що боржник розпочне процедуру банкрутства.

lHcTpyMeHT бiльше не вважаеться дефолтним, якщо BiH бiльше не вiдповiдае будь-якому з критерi'tв дефолry
протягом б мiсяцiв поспiль.

Фiнансовi зобов'язання

lJepBicHe вuзнання mа оцiнка

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, lло оцiнюються 3а справедливою вартiстю через
приброк або збиток, кредити та позики отриманi, кредиторська заборгованiсть, а також деривативи, якi е iнструментами
ефекгивного хеджування. Компанiя класифiкуе своТ фiнансовi зобов'язання при Тх первiсному визнаннi, Bci фiнансовi
зобов'язання при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю за MiHycoM прямих витрат на операцiю,
Фiнансовi зобов'язання Компанii включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та отриманi позики.

ПоOальша оцiнка

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд ii класифiкацiТ, як описано нижЧе:
l

Тореова mа iнша креOumорська забореованiсmь
]

Пiсля первiсного визнання торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з фiксованим TepMiHoM пОгашеннЯ

оцiнюеться за амортизованою вартiстю з використанням методу ефекfивного вiдсотка. Амортизована BapTicTb

розраховуеться з урахуванням будь-яких витрат на операцiю, дисконтiв та премiй.

Прчпчнення вчзнання

Компанiя припиняе визнання фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) тодi, коли воно погашене
(анульоване), тобто коли визначене в договорi зобов'язання виконане, скасоване або TepMiH його дiТ закiнчився,

якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюеться iншим вiд того самого кредитора на 3начно змiнених умовах,
або умовИ iснуючогО зобов'язання в подальшому змiнюються, вiдповiдна замiна зобов'язання або змiна умов
вiдображаються як припинення визнання первiсного фiнансового зобов'язання та ви3нання нового зобов'язання, а

рiзницЯ у балансовiЙ BapTocTi зобов'язанЬ визнаетьсЯ у звiтi фiнанСовi результати (звiтi про сукупний дохiд).

]
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Взаемозалi к фiнансових iHcTpyMeHTiB

ЕlЗаемОЗалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань проводиться, та вiдповiдна чиста сума вiдображаеться
у фiнансовiй звiтностi, якщо i тiльки якtло:

,i i.rye юридичне право на взаемозалiк заборгованостей; та

'l КОМПаНiЯ маО HaMip погасити заборгованiсть на HeTTo-ocHoBi, або отримати актив та погасити вiдповiдне
1 зобов'язання одночасно.
l

поточнi запаси

3апаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацii'.
I

$apTicTb вибутгя запасiв визначаеться за методом середньозважено'i собiвартостi,
l

ЧиСта BapTicTb реалiзацii- це оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу MiHyc попередньо оцiненi витрати на
завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу.

Гроtllовi коlлти та ii еквiваленти
i

liрошовi кошти та ii еквiваленти у фiнансовiй звiтностi включають в себе: грошовi кошти на поточних рахунках в
банках, гроlчовi кошти в Kaci та KopoTкocтpoкoBi депозити зi строком погашення до трьох мiсяцiв.

l

Компанiя викориGтовуе бiзнес-модель вiдповiдно до якоi актив утримуеться для отримання грошових потокiв,
Грошовi кошти та ix еквiваленти Компанiя облiковуе за амортизованою вартiстю,

I

Для цiлей подання у звiтi про рух грошових коштiв, грошовi кошти та Тх еквiваленти складаються з грошових коштiв
та короткострокових депозитiв.

поточнi забезпGчення

3абезпечення визнаеться тiльки тодi, коли Компанiя мае поточне зобов'язання в результатi минулих подiй, icHye
висока ймовiрнiсть того, lцо для погашення зобов'язань буде необхiдний вiдтiк pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i може бути зроблена достовiрна оцiнка суми зобов'язань. Коли Компанiя очiкуе, що частину або
всю суму забезпечення буде вiдшкодовано, наприклlад, за договором страхування, сума вiдшкодування визнаеться
як окремий актив, але лише тодi, коли icHye цiлковита впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано, Витрати,
пов'язанi iз будь-яким iз забезпечень, визнаються витратами перiоду з урахуванням вiдшкодування, якщо таке €.

Якщо ефект BapTocTi грошей у часi е суттевим, забезпечення дисконryються, використовуючи поточну ставку до
Qподаткування, lцо вiдображае, якщо необхiдно, ризики, притаманнi зобов'язанню, Якч.lо використовуеться метод
дисконryвання грошових потокiв, збiльшення забезпечень у зв'язку зi скороченням перiоду дисконryвання
включаеться до фiнансових витрат.

Оренда

У момент укладення договору Компанiя оцiнюе, чи е угода орендою або чи мiстить вона о3наки оренди, lншими
словами, Компанiя визначае, чи передао договiр право контролювати використання iдентифiкованого актИвУ
протягом певного перiоду часу в обмiн на вiдшкодування, Актив у формi права користування вiдображаеться в 3BiTi

глро фiнансовий стан, поточнi/непоточнi в статгi <OcHoBHi засоби>, а зобов'язання 3 оренди - в 3BiTi пРО фiнанСОВИй
стан, поточнi/непоточнi в статтях <iншi непоточнi фiнансовi зобов'язання> та кiншi поточнi фiнансовi зОбов'я3ання)

Компанiя як оренdар

Компанiя застосовуе единий пiдхiд до визнання та оцiнки Bcix договорiв оренди, за винятком KopoтKocтpoкoBo'i

оренди. Компанiя визнае зобов'язання по орендi щодо здiйснення орендних платежiв i активи у формi права
корисryвання, якi представляють собою право на використання базових активiв.

Дкmuв з права корuсmування
]

компанiя визнае активи з права корисryвання з дати початку оренди (тобто з дати, коли цей актив став доступним
до використання). Дктиви з права корисryвання оцiнюються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопичено'i
qмортизацiТ та накопичених збиткiв вiд знецiнення, з кориryванням на переоцiнку зобов'язань 3 оренди. Первiсна
BapTicTb активiВ з права корисryванНя включае величинУ визнаних зобов'язань по орендi, понесенi початковi прямi

витрати i оренднi платежi, зробленi на даry початку оренди або до такот дати, за вирахуванням отриманих
стимулюючИх платежiВ по орендi. Первiсна BapTicTb активУ з права корисryвання також включае оцiнку витрат, якi

будуiь понесенi орендарем при демонтажi i поверненнi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якiй BiH
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розташований, або вiдновленнi базового активу до стану, який вимагаеться згiдно з умовами оренди, за винятком
випадкiв, коли Taki витрати понесенi для виробiицтва заъасiв. обов'язок орендаря щъдо rа*r, витрат виникао або
на даry початкУ оренди, або внаслiдОк використання базового активу протягом певного перiоду.

АктивИ у формi права кориСryваннЯ амортизуютЬся лiнiйниМ методом протягоМ коротщого з наступних перiодiв:
9-rpoк оренди або очiкуваний строк корисного використання активiв.

,8обов'язання з opeHOu
i

tia даry початку дiт оренди, Компанiя визнае зобов'язання з оренди в cyMi теперiшньоi BapTocTi майбутнiх платежiв
з оренди протягом строку оренди. Оренднi платежi включають фiксованi платежi (в тому числi по Ъутi фiксованrплатежi) за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежiв по орендi до отримання, змiннi оре"дri платежi, якi
$алежатЬ вiд iндексУ або ставки, i суми, якi, як очiкуеться, будуть сплаченi ia гарантiями лiквiдацiйноt' BapTocTi,
оренднi платежi також включають цiну виконання опцiону нь покупку, якщо е достатня впевненiсть в тому, що
[омпанiЯ виконае цей опцiон, i виплати штрафiв за припинення орейди, якщо TepMiH оренди вiдображас поrеrцiй""
виконання Компанiею опцiону на припинення оренди. Змiннi оренднi платежi, lцо не залежать вiд iндексу або ставки,
визнаються як витрати (KpiM випадкiв, коли вони понесенi для виробництва запасiв) в тому перiодi, в якому настас
подiя або умова, lло призводить до здiйснення таких платежiв.

[,1iсля первiсного визнання, ryма зобов'язань 3 оренди збiльшуеться на суму амортизацIt'вiдсотка та зменшуеться на суму
ореFцниХ платежiв. KpiM того, КомпанiЯ проводитъ переоцiнкуЪалансовоf BipTocTi зобов'язань з оренди у рjзi модифiкjцir
3мiни TepMiHy оренди, змiни орендних платежiв (наприклад, змiна майбрнiх виплат, обумовлених змiною iндексу або
ставки, lло використовуються дlя визначення таких платежiв) або змiни оцiнки опцiону на покупку базового активу.

Коро m кос m ро ков а о ре н0 а

компанiя вирiшила застосувати виключення для визнання оренди, яке передбачае мсФ3 ,l6, а саме:
КОРОТКОСТРОКОВа ОРеНДа (тОбто оренда на TepMiH до 12 мiсяцiв). Вiдповiдно, платежi за такими договорами оренди
ЁИЗНаЮТЬСЯ ВИТРатами у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом
ётроку дii договору оренди.

l

Компанiя як оренOоOавець

ОРеНДа, 3а якОЮ Компанiя не передае Bci ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на орендований актив,
КЛаСифiкуеться як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйноi
ФРеНДи, включаються до балансовоi BapTocTi активу та списуються протягом строку оренди пропорцiйно до доходу
ВiД ОРенди. YMoBHi оренднi платежi визнаються якдохiд у перiодi в якому вони були отриманi.
l

flивiденди

!ивiденди визнаються у зобов'язаннях i вiднiмаються з капiталу в тому перiодi, в якому вони оголошенi,

Дохiд вiд звичайноТ дiяльностi

!Охiд вiддоговорiв з клiентами визнаеться в момент, коли контроль над товаром або послугою (активом) перейшов
До покУпця, та у cyMi, що вiдображае компенсацiю, на яку Компанiя очiкуе мати право в обмiн на активи, наданi
клiентам. Компанiя приЙшла до висновку, lло в договорах з клiонтами вона висryпае як принципал, оскiльки вона

[o!Iq9I". товари до моменry передачi ii клiентам. ,Щоговори. з клiентами мiстять змiнну частину винагороди у
виглядl знижок та не мlстять можr]ивостl негрошовоl компенсацla.

:

3MiHHa компенсацiя

Компанiя використовуе метод очiкуваноТ BapTocTi для оцiнки змiнноl' компенсацi'i.

flеякi договори продажу ToBapiB надають покупцям право на повернення ToBapiB протягом певного перiоду,
Стосовно ToBapiB, якi, як очiкуеться, будуть повернутi, визнаеться зобов'язання щодо вiдшкодування. Також
визнаеться актив з права на повернення ToBapiB покупцем (i проводиться вiдповiдне коригування собiвартостi
реалiзованих ToBapiB).

Реалiзацiя проdукцii

flоходи вiд реалiзацiТ продукцiТ визнаються, коли контроль над активом передаеться покупцевi, зазвичай пiсля
вiдвантаження продукцii або доставки покупцевi, залежно вiд умов договорiв. .Щохiд оцiнюеться за справедливою
вартiстю отриманоi компенсацiТ, або компенсацiТ, яка мае бути отримана з урахуванням суми будь-якоi торгiвельно'i
Снижки чи знижки з обсяry, що надаються Компанiею,
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Ком п он е н m ч фi н ан сув ан н я
]

КОмпанiя не мае договорiв, за якими перiод мiж передачею обiцяних послуг покупцевi та li оплатою покупцем
GТаНОВиТЬ бiльше одного року. Внаслiдок цього, як практичне звiльнення, Компанiя не вносить кориryвань щодо цiн
ОперацiЙ з урахуванням впливу суттевого компоненry фiнансування, якщо Компанiя очiкуе, на даry заключення
КОНТРаКry, ЩО ПеРiОД Мiж передачею обiцяних ToBapiB та послуг за контрактом клiенту та оплатою за цi товари та
послуги буде менше нiж один piK. Стандартнi строки оплати становлять до 180 днiв.

3аличlки по договору

PoeoBipHuй акmчв

flоговiрниЙ актив * це право суб'екта господарювання на компенсацiю за товари та послуги, наданi клiенту, якщо
Таке право обумовлене не плином часу, а iншими чинниками. Якщо Компанiя здiЙснюе передачу готовоТ продукцii
та ToBapiB клiенry до того, як клiент сплатить компенсацiю або до того, як настане дата сплати такоТ компенсацi'i,
(омпанiя вiдображае договiр в облiку як договiрний актив, за винятком будь-яких сум, вiдображених як дебiторська
3аборгованiсть. .Щоговiрнi активи пiдлягають оцiнцi на предмет знецiнення як фiнансовий актив.

fi е бi mорська забор еованiсm ь

ffебiторська заборгованiсть - це право Компанii на компенсацiю, яке е безумовним (тобто щоб настала дата сплати
tакоi компенсацiТ, необхiдний лише плин часу). Облiк дебiторськоТ заборгованостi бiльш детально описаний в

Ёоздiлi Фiнансовi акmuвu.

fioeoBipHe зобов' язання

flоговiрне зобов'язання - це зобов'язання Компанii передати товари або послуги клiенry, за якi Компанiя отримала
компенсацiю (або настав час сплати такоТ суми) вiд клiента. .Щоговiрнi зобов'язання визнаються у складi доходiв,
t{оли Компанiя виконуе вiдповiдне зобов'язання за договором (тобто передае контроль над вiдповiдними товарами
Ебо послугами покупцевi).

PiHaHcoBi доходи

,Qо фiнансових доходiв вiдносяться процентнi доходи, HapaxoBaHi на залишки грошових коштiв на депо3итних,
розрахункових та iнших рахунках, вiдкритих у банкiвських установах, а також процентнi доходи при дисконтуваннi
фiнансових зобов'язань/активiв.

ilодатки

Поmочнчй поOаmок на прчбуmок

Податковi активи та зобов'язання по поточному податку на прибуток оцiнюються у cyMi, що очiкУеться до
вiдшкодування вiд податкових органiв чи до сплати податковим органам, Нарахування поточного податку на
прибуток Компанii здiйснюеться вiдповiдно до податкового режиму УкраТни та базуеться на оподатковуваному
доходi та податкових витратах, вiдображених Компанiею у податкових декларацiях. Керiвництво перiодично
здiйснюе оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, ч]одо яких вiдповiдне податкове 3аконодавство е

об'ектом рiзних тлумачень i при необхiдностi створюс забезпечення.

Вidсmроченчй поOаmок на прчбуmок

Вiдстрочений податок на прибуток розраховуеться з використанням методу балансових зобов'язань шляхОМ

визначення тимчасових рiзниць на звiтну даry мiж податковою базою активiв та зобов'язань та lx баланСовОЮ

вартiстю для цiлей фiнансовоi звiтностi.

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються за ставками податку, застосування якИх очiкУетьСЯ ПРи

реалiзацiТ (використаннi) акгиву або погашеннi зобов'язання. TaKi очiкування базуються на стаВкаХ пОДаТКУ i

положенняХ податковогО законодавсТва, щО всryпили або практично всryпили в дiю до звiтно'i дати.

!

ПоOаmок на 0оOану варmiсmь

В YKpaTHi в 2О2О роцi ПДВ стяryеться за трьома ставками: 20% застосовуеться у разi поставок ToBapiB або послуг
rra територii УкраТни, включаючИ поставкИ без чiтко визначеноl'суми винагороди, та iмпорту ToBapiB в YKpaiHy (KpiM

випадкiв, чiтко передбачених законодавством); 0% застосовуеться у разi експорту ToBapiB та супутнiх послуг; 7%

застосовуеться у разi поставок на митнiй територii Укратни таlчи ввезення на митну територiю Украiни медичних

виробiв.
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I

ТОВ кМlясна фабрика кФаворит Плюс>
Примiтки до фiнансовоТ звiтностi

за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року

5. OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики (продовження)

flатою вiднесення сум податку до податкового кредиry вважаеться дата TieT подii, що вiдбулася ранiше: дата списання
цоlчтiв з банкiвського рахунка КомпанiI для оплати товарiв/послуг або дата отримання товарiв/послуг Компанiею.

1

Вхiдний ПflВ облiковуеться насryпним чином: право на податковий кредит за вхiдним ПДВ у разi придбання
iоварiв\послуг виникао на пiдставi зареестрованоТ у еРПН податковоi накладноi з П!В (яка складена
постачальником у вiдповiдностi iз вимогами дiючого законодавства та по правилу першоi подiI). Право на
податковий кредит за вхiдним ПДВ у разi iмпорry ToBapiB виникае на даry сплати податку за податковими

зобов'язаннями згiдно з Г1одатковим Кодексом УкраТни, а для операцiй з постачання послуг нерезидентом на митнiй
iериторil УкраТни - дата складення Компанiею податковоj накладноТ за такими операцiями, за умови реострацir
Taкoi податковоi накладноТ в €диному peocTpi податкових накладних.

Доходи, витрати, та активи визнаються за вирахуванням суми податку.на додану BapTicTb, oKpiM випадкiв коли
податок на додану BapTicTb, що виникае при купiвлi активiв чи послуг, не вiдшкодовуеться податковими органами,
в такому випадку податок на додану BapTicTb визнаеться у BapTocTi придбання активу або як частина витрат;
,Щебiторська та кредиторська заборгованостi включають суму податку на додану BapTicTb. Заборгованiсть за
виданими (одержаними) авансами представлена у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням П,ЩВ.

|MoBHi зобов'язання

|MoBHi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi якщо немас ймовiрностi, що вибуття pecypciB, KoTpi

втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання таlабо суму зобов'язання не
можна оцiнити достовiрно. Якщо можливiсть будь-якого вибутгя при погашеннi не е вiддаленою, сума таких

умовних зобов'язань розкриваеться у фiнансовiй звiтностi.

ПодiТ пiсля звiтного перiоду
i

[,1одii пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiт на кiнець
звiтного перiоду (кориryючi подi0, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подii пiсля закiнчення звiтного перiоду,
якi не е кориryючими подiями, розкриваються у Примiтках до фiнансовоТ звiтностi, якtцо вони е суттевиМИ.

6. 3апровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй.

Насryпнi змiненi стандарти набули чинностi з 1 сiчня 2020 року, але не мали суттового впливу на Компанiю:

]MiHa МСФ3 16 сtПiльеоВi ywolu opeHOu у зв'язку з COV\D-I9> (опублiкована 28 mравня 2020 року i всmупае у
сuлу dля рiчнuх перiоОiв, якi почuнаюmься з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiеТ ilamu).3MiHa надае орендарям пiльry

у фбрмi факультативного звiльнення вiд оцiнки того, чи е пiльгова умова оренди, пов'я3ана з COVlD-19, модифiкацiею

Ьренди. Орендарi Mo)tryTb вибрати BapiaHT облiку пiльговоt' умови оренди так, нiби така пiльгова умова не була

модифiкацiеЮ оренди. [1е спроrлення практичного харакгерУ застосовуеться тiльки до пiльгових умов оренди, якi наданi

у зв'язку з пандемiею covlD_l9, iтiльки у разi виконання Bcix насryпних умов; змiна орендних платежiв при3водить до
hереглядУ вiдшкодування за оренду таким чином, що воно не перевищить суму вiдшкодування 3а оренду безпосередньо

до'змiни;ЪуДь-яке Ьменшення орендниХ платежiВ впливае лише на платежi до сплатИ не пiзнiше З0 червня 2021 року; i

вiдсрнiсть суттевих змiн в iнших умовах оренди. Компанiя не 3астосовуВала це спрощеННЯ.

Були опублiкованi oKpeMi HoBi стандарти та iнтерпретацi'i, шо будуть обов'язковими для застосування Компанiею у

рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2021 року та пiзнiших перiодах. Компанiя не 3астосовувала цi стандарти та

iнтерпретацiТ до початку iх обов'язкового застосування.

Стандарт або iнтерпретацiя Опублiкованоо Дата набрання
чин HocTi

14 травня 2020 1 сiчня 2022

Змiни до МСБО 37 - Обтяlоивi контракти 14 травня 2020 1 сiчня 2022

3мiни до МСФЗ 1 -Дочiоне пiдпоиемство, яке вперше застосовуе МСФ3 '14 тоавня 2020 1 сiчня 2022

МСФ3 9 - Поипинення визнання фiнансових зобов'язань 14 травня 2020 1сiчня2022

l Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприемство
iнBecтopoм - змiни МСФ3 10 та МСБо 28

'1 1 вересня 20'14
з дати, яка буде

встановлена РМсБо
](ласифiкашiя зобов'язань ч KoDoTKocTpoKoBi або довгостроковi - змiни МСБО 1 2З сiчня 2020 1 сiчня 2022

Стандарт або iнтерпретацiя Опублiкованоо Дата набрання
ч и н HocTi

Визначення бiзнесч - змiни МСФ3 3 22 жовтня 2018 сiчня 2020

визначення cvтTeBocTi - змiни МСБо 1 та МСБо 8 31 жовтня 2018 сiчня 2020

3мiни Концепryальнот основи фiнансовот звiтностi 29 березня 2018 сiчня 2020

Рефоома базовоТ пооuентноI ставки - змiни МСФ3 9. МсБо 39 та МСФ3 7 26 вересня 20'l9 сiчня 2020

3MiHa МСФ3 16 <Пiльговi vмови ооенди у зв'язку з COV|D_19) 28 травня 2020 сiчня 2020
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6. 3апровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй (продовження)

1 5 липня 2020 1 сiчня 2023

L]цjилаFlня на понцепryальну основу - змlни оОме)еноТ сфери застосування до МСБо 16 'l4 травня 2020 1 сiчня202?
Посилання на Концепryальну основу - змiни МСБО 37 ФолснБ значёння
квитрати на виконання договору>) 14 травня 2020 '1 сiчня 2022

'14 травня 2020 1 сiчня2022

27 серпня 2020 1 сiчня 2021

не очiкуеться суттевого впливу цих нових стандартiв та iнтерпретацiй на фiнансову звiтнiсть koMnaHii'

, 7, 3мiни в форматi представлення звiтностi

Диж{е навqДено iнформаЦiю поо змiнИ в форматi представлення звiтностi з ранiше застосованого формаry на формат iз
ВикористаннЯм Таксономii UA XBRL на 31 груднЯ 2019 рокУ i за piK, що закiнчивсЯ на вказану даry та на 01 сЦня Z'Оl'Э року:

1) вплив на звiт прО фiнансовиЙ стан, поточНi/непоточнi станом на 0'l сiчня 2019 року

Назва рядкiв фiнансовоI звiтностi станом на
0't сiчня 2019 року

Сума, тис.
Грн.

Назва рядкiв фiнансовоТ звiтностi
перекласифiкованих згiдно вимоr TaKcoHoMii

Сума, тис.
Грн.

Нематерiальнi активи: 7 742

7 742
первiсна BapTicTb 11 117
накопичена амортизацiя (3 375)

Iерlальнl активи за винятком ryдвlлу

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 10 020

OcHoBHi засоби 692 340
OcHoBHi засоби: 682 з20
первiсна варт!сть 954 897
знос Q72 577\

Усьоrо за Роздlлом l 700 082 3агальна сума непоточних ативiв 700 082
3апаси: 250 788

поточнi запаси 250 788

виробничi запаси 201 584
незавеDщене виообниuтво 7 646
готова продукцiя 40 450
товаOи 1 108
!ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
ооботи. послчrи 293 955 Торговельна та iнша поточна дебiторська

заборгованiсть 294 399
lнtла поточна дебiторська заборгованiсть 444

flебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими аванс€lми 40 603 lншi поточнi нефiнансовi активи 40 603

з бюджетом 5 212 Поточнi податковi активи, поточнi 5 212
Грошовi кошти та ii еквiваленти: 14 з25

Грошовi кошти та Тх еквiваленти 14 325готlвка 90
рахунки в банках 11918
усьоrо за Роздiлом ll 605 327 3аrальна счма поточних активiв 605 з27
Баланс 1 305 409 3аrальна сума апивiв 1 305 409

3аресстрований (пайовий) капiтал 26 580 Стаryтний капiтал 26 580
Нерозподiлений прибчток (непокритий збиток) 220 s57 Нерозподiлений прибуток 220 957
усього за Роздiлом l 247 537 3агальна сума власноrо капiталу 247 537

lншi довгостроковi зобов'язання 74 908 lншi непоточнi фiнансовi зобов'язання 74 908
Усьоrо за Роздiлом ll 74 908 3аrальна сума непоточних зобов'язань 74 908
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги 1 53 958

Торrовельна та iнша поточна кредиторська
заборгованiсть llз 577

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з оплати працi 4 534

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками зi страхування 105

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом 26 785

Поточнi податковi зобов'язання, поточнi 11 805

I

lншi поточнi зобов'язання 797 4s4
lншi поточнi фiнансовi зобов'язання 790 306

поточнi забезпечення на винагоDоди пOацiвникам 7009

lншi поточнi нефiнансовi зобов'язання 267
Поточна кредиторська заборгованiсть за
одер}сlними аванс€lми 18

поточнi забезпечення 70

Усьrо за Роздiлом lll 982 964 3аrальна счма поточних зобов'язань 982 964

Баланс 1 з05 409 3агмьна сума власного капhму та зобов'язань 1 305 409
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ТОВ к{МЪсна фабрика <Фаворит Плюс>
Примiтки до фiнансовоТ звiтностi

за piK, шо закiнчився 31 грудня 2020 року

lll
I

| 7,3мiни в форматi представлення звiтностi (продовження)

i 2) вплив на звiт про фiнансовий стан, поточнi/непоточнi станом на 3,1 грудня 2019 року

Назва рядкiв фiнансовоIзвiтностi станом на
0'l сlчня 2020 року

Сума, тис.
Грн.

Назва рядкiв фiнансовоI звiтностi
перекласифiкованих згiдно вимог таксономГj

Сума, тис,
Грн.

Нематерiальнi активи: 8 507

Нематерiальнi активи за винятком ryдвiлу
8 507

первlсна BapTlcтb 13 218

накопичена амортизацiя (4 71 1)

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 13 317

OcHoBHi засоби
800 487

OcHoBHi засоби: 781 170

первiсна Bapтicтb 1 175 551

3нос (з88 38 1 )

Усьоrо за Роздiлом l 808 994 3аrальна сума непоточних ативiв 808 994

3апаси; 250 770

поточнi запаси 250 770

виробничi запаси 180 401

незавершене виробництво ,1 1 819

готова продукцiя 56 902

товари 1 648

flебiторська заборгованiсть эа продукцiю, товари,
ооботи. послчги 325 967 Торговельна та iнша поточна дебiторська

заборгованiсть
з27 249

lнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 282

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами

45 356 lншi поточнi нефiнансовi активи 45 з56

Грошовi кошти та Тх еквiваленти: 18 214

Грошовi кошти та Тх еквiваленти 18 214готlвкiа 59

рахунки в банках 15 098

Усьоrо за Роздlлом ll 641 589 3агальна сума поточних активiв 641 589

Баланс 1 450 58з 3агальна сума активiв 1 450 583

3ареестрований (пайовий) капiтал 34 509 Стаryтний капiтал 34 509

Додатковий капiтал (124)
Нерозподiлений прибутск 465 78в

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 465 912

Усьоrо за Роздiлом l 500 297 3агальна сума власного капiталу 500 297

lншi довгостроковi зобов'язання 56 956 lншi непоточнi фiнансовi зобов'язання 56 956

Усього за Роздiлом ll 56 956 3аrальна сума непоточних зобов'язань 56 956

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
ооботи- послчги

1 37 551

Торговельна та iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

1 59 687
Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з оплати працi

6 236

Поточна кредиторська заборгованiсть за
оозDахчнками зi стоахчвання

543

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом

20 333
Поточнi податковi зобов'язання, поточнi 4 976

lншi поточнi зобов'язання 728 61 8
lншi поточнi фiнансовi зобов'язання 7,18 981

Поточнi забезпечення на винагороди працiвникам 9 637

Поточна кредиторська заборгованiсть за
одео)t(aними авансами

49 iнших поточних нефiнансових зобов'язань
49

Усыо за Роздiлом lll 893 330 3агальна сума поточних зобов'язань 893 330

Баланс 1 450 583
3аrальна сума власного капiталу та
зобов'язан ь

1 450 58з
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tOB <М'ясн1 фабрика кФаворит Плюс>
Примiтки до фiнансовоi' звiтностi

за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року

7, Змiни в форматi предGтавлення звiтностi (продовження)

3) ВПЛиВ на Звiт про сукупниЙ дохiд, прибуток або збиток, за функцiою витрат за 2О19 piK

Назва рядкiв фiнансовоI звiтностi за 20'l9 piK Gума, тис.
Грн.

Назва рядкiв фiнансовоI звiтностi
перекласифiкованих згiдно вимог таксономГa

Сума, тис.
Грн.

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуr) з 455 528 Дохiд вiд звичайноТ дiяльностi 3 455 528

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг) (2 711 1 57) Собiвартiсть реалiзацil' (2711 157t

Валовий:
прибуток 744 371 Валовий прибуток 744 37,1

lншi операцiйнi доходи 16 730 lншi доходи 16 730

Адмiнiстративнi витрати (84 896) Адмiнiстративнi витрати
(84 896)

Витрати на збут (358 466) Витрати на збут
(358 466)

lншi операцiйнi витрати (з 9з1) lнша витрата
(3 9з1)

lHtli фiнансовi доходи 8 04з Фiнансовi доходи
8 043

Фiнансовi витрати (22 396) Фiнансовi витрати
(22 396)

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток

299 455 Прибуток (збиток) до оподаткування 299 455

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (54 500) Податковi доходи (витрати) (54 500)

Чистий фiнансовий результат:
прибуток

244 g55 Прибуток (збиток) 244 955
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i _ _ Примiтки до фiнансовоI звiтностi
TQB 

<<МlЯСНа фабРИКа <<Фаворит Плюсll за piK, rло закiнчився з1 грудня 202о року

i 7.3мiни в форматi представлення звiтностi (продовження)

i al ]вплив на 3BiT про рух гроtлових коlлтiв, прямий метод за 2019 piK

Назва рядкiв фlнансовоIзвiтностi за 2019 piK Сума, тис,
Грн.

Назва рядкiв фiнансовоi звiтностi
перекласифiкованих зriдно вимоr TaKcoHoMii

Сума, тис.
Грн.

Надходження вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB,
робiт, послуг) 4 098 482 Надходження вiд продажу ToBapiB та надання

послуг 4 098 482

Надходження вiд повернення aBaHciB 8 611
lншi надходження грошових коштiв вiд операцiйноТ
дiяльнiстi 8 611

надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
пOточних рахунках 1 457 Проценти отриманi 1 457

Надход>tення вiд боржникiв неустойки (штрафiв,
пенi) 7

Надходження за премiями та вимогами про
вiдшкодування збиткiв, ануТтетами та iншими
виплатами за полiсами 7

Надходження вiд операцiйноi оренди 1 244

Надходження за орендою та подальшим продажем
активiв, утримуваних для оренди iншими особами i

в подальшому утримуваних для прода)try 1 244

Витрати на оплаry ToBapiв (робiт, послуг) (3 156 463)
(3 192 240)Витрачання на оплаry aBaHciB (з5 777)

I UUари уl

Працi (263 795)
Виплати працiвникам та виплати вiд Тх iMeHi (335 804)Вiдрахувань на соцiальнi заходи (72 009)

Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на
прибуток (61 329) Повернення податкiЁ на прибуток (сплата) (61 329)

Витрачання на оплаry зобов'язань з податку на
додану BapтicTb (1 1 7 325)

lншi виплати гроtl,ових коштiв за операцiйною
дiяльнiстю

(206 191)Витрачання на оплаry зобов'язань з iнших податкiв
i зборiв (58 378)

lншi витрачання (3048в)

Чистий рух KotllTiB вlд операцiйноIдiяльностi з14 237
Чистi гроlловi потоки вiд операцiйноТ
дiяльностi (використанi в операцiйнiй
дiяльностi)

з14 237

Витрачання на придбання необоротних активiв (271575) Придбання основних засобiв (27 1 575t

Чистий рух KoulTiB вiд lнвестицiйноТдiяльностi |271 575|
Чистi rрошовi потоки вiд iнвестицiйноТ
дiяльностi (використанi в iнвестицiйнiй
дiяльностi)

(271 575)

Надхtэдження вiд власного капiталу 7 805
Надходхення вiд випуску iнших iHcTpyMeHTiB
власного капiталч 7 805

Отримання позик 1 08 458 Надходження вiд запозичень 1 08 458

Витрачання на погашення позик (142 027) погашення запозичень (142 027)

Витрачання на сплаry вiдсоткiв (12 950) Проценти сплаченi (12 950)

lHLui витрати (1 0) lншi надходження (вибуття) грошових коштiв (1 0)

Чистий рух KolлTiB вiд фiнансовоlдiяльностi (38 724)
Чистi rрочlовi потоки вiд фiнансовоiдiяльностi
(використанi у фiнансовiй дiяльностi)

(38 724)

Чистий рух гроlлових коlлтiв за звiтний перiод 3 938
Чисте збiльшення (зменшення) гроlлових
коtлтiв та 'ii еквiвалентiв до впливу змiн
валютного курGу

3 9з8

3алицlок коlлтiв на початок року 14 з25 Грошовi коlлти та ii еквiваленти на початок
перiодч 14 з25

Вплив змiн валютних KypciB на залишок коштiв (49) Вплив змiн валютноrо курсу на грошовi коuJти та ii
еквiваленти

(49)

3алиlлок коtлтiв на кiнець року 18 214 Грошовi кошти Ta'ix еквiваленти на кiнець
пеоiодч 18 214

Гроtчовi коllJти на початок та кiнець попереднього звiтного перiоду показанi у 3BiTi про рух грошових коштiв,
прямиЙ метод з урахуванням нарахованого очiкуваного кредитного збитку.

i

l

20



N
L

F
Fa
tсо';

Ф
N
оф

Ф
N

N

ц

L

F

l

ьь
Ф

Ф
Ф
tsо
Ф

i
Фq
Фо
Фс
sа
о
Ф
,i

Ео

Фбоо
Ф

хS
I
ФоЕоо
tr
Iтбlo
SоЕ
о
бf
GЕ
Iб
_q
Фоlo

то
Фо
оct

\о
9
Ф

Ф

ф
rl
ф

л
о
ко
Е
to

Ф

о
о
-0о

,s

fr=s;
Ё Ё'ао)
Ё g gý
tr

|t"

Ф,
t
о)

ьь
to
ý]
г..
N

оti
(,)

N
о)
Ф

ф

ф
ýJ
N

о,
с!
N
t

$о
со
ю

ФФФ
Ф
со

ф
(f)

соф
с)

ь
о0!t
оо
Ф

'i,= 
х.;

iЁЁв
Ё о -tч

Ф
0о
со
Ф

Ф(о
Ф
Ф
(о

ь
Ф
!'

о
(>
ф

о)
(,)
ф
ю

t
с)
со
ФN

о)
Фь
г.t

Ф
Ф
оN
с{

о
N

о)rf

фф
(\|

t
Nь

s
,_ loЕоло
Eg
Ев-t,;о
iioзЕ
frЕ
ýgда

l

)f

t,= s;
а Ё'асl

Ё g Ёý
Е

о
Nо
о

оnlоо
о,ю
со

ý
N

ь
с)
Ф

ь
(,
Ф

'i,= t.;

Ё ЁЁý

}..
(а
ф

ь
(,
с,

о,(е
Ф
lo
lo

соо(о
lJ)

соt
N

Ф!t(о
ь

S
toоо
GФ

Фо
(,,
о

|=

ftiыЕа Ё'ао
Ё g gЕ
Е

Ф
ФФ
*

о)
п..

ý]

rt
!t

о)

ф
lло
о)

r+
Ф
N

со

Ф
о)ь
ю

ь
ro
о)
$

Ф
о)
со

N

о)
@
@
N
N

'i,= 
*.;

дЁЕý

N
to
о,t

со

со
ФN

(r)
ФФ
N(ч

г.-Ф
ю

Ф
со

Фюью
j
Ф
tto

ФФ(o
N

lo
Ф(э

N

s
loооб
l
Fо.
о
о
Е
Ф
cLF

,s

t=s;а Ё'ао)
Ё g gý
ц

о loо
г...

о(o
о)
(.t

со
ю
N

о
соо

ýlloь
}.-

о
гt

о)
lo

N
G)ь

'i,: *.;

д ЁЁý

ýl
lr)ьь

о
г..
о)
ц)

N
фь

о
N
N юФ

Ф

о){lt
Ф

ýlо
!t

ýllo
N

ооlo

s
lх
з
G

=

s
Е,= *,;
t E'io
Ё'g 

gý
-

t
F-о
(oоь

Фо
о,

оN

ф
(D

(o
(r){

N
ь
t
о)

с{
{
о)
NФ

г.t

Фý
о
о)

о)tt
Ф
N
о)
ýl

ФФФ
Nо
@

i,= х.;
ЁЁав
Ё " 

-N

N
фlt
о

\t
Ф
N
N

Ф(,
Ф
1\о(o

оФ
N
{
N

о r+
\t
Nф

NФ(o

о)

Ф
о,Ф
rf
NФ

!t(э
(D
(э
с)
ro

Ф
Et

lд

ls

*'= s;
Ё Ё'аоl

Ё g Ёý

Ф
о)
Ф

с{о
ФФ

Ф\tо
с)
Ф

о)
со
о
N

$
c.l

NФь
со
N

юtьь
N

tt

NФ

Ф
Ф
rolo

'i,= х.;
iЁЁв
Ё"-N

,о
ttьь
N

t(o
Ф
N
Ф

Фо
1о
lл

оФrt
N

Ф
N

о
{ оо

N
(n
N

Ф
оо
Ф
(\
с)
N

ю
ФФ

Ф(.lь
Фt

л
Ф
Фs
CL

х
G
trоs
F

Ф
Ф
9
tбq
бlo

оЁ
р.Ф
чFчоФбФй

б
t-

ооt

.-,gEJФФтФ
=SEFоо*обЕдб

л
Fо,Ё
о.
Фо
Ф
Ф
оо
аб
trб
lo

>ЕTs
- ýЕ
"rаН

to .-
,Е"Еоо

.-о
Бо

bbhglЕ
-о bj .ФLoю

тф;о
Ф+
ioФ_-,+
19=
GФ

ФЕ
l,- S; а\о
.s 3.8ЮФбс)rф

S
\о
об
т
Фо
Iоо
с
FF
юs
ф

S
toоо
Ф
,i
Фо

о
ооt
Ф

Ф
Фоо
б
б
\о

оЁ
р.9
!:Fчоббс)Ф

бF

оо
I

tr

ФбтФssЕtsоохобЕ
lб

л
tsо,Е
cL
G
Ф
Ф
Ф
оо
Е
бq
G
lд

ý-,=
(v)

,=
бF
(х
оsq
ю
.Е
Ф
.9
юоо
Ф(,
х
SЕ
Фод-Нloо,Ео i.)боFrF оЕФФФ

О,<

ё8
I

GiE
Ф
\о

Bal
.н ol
Ф (\lФоl:- Nl
В цl
р*lбсlЕ -|
abI
gЕl
F +l,=.il
s бlо-Фl
l- ol

fI
!ai
o_1

-|

l

l

l

I

l

l

I

I

I

I

l

I

I

I

l

l

^Iol
9l
trlEl
Hlsl
cLlol
Фl
бlelvI
бlllsl
cLl
tolбl
aI
rвlll.Jl
5l
=lvl
Фlol
1_I



Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
к, що закiнчився 31 грудня2020

* Нарахована.сума амортизацii транспортних засобiв за2О2О piK становить 499 тис, грн., в тому числi амортизацiя
активlВ в формl права корисryвання - 104 тис.грн, а за 2019 piK : 'l 467 тис. грн., в тому числi амортизацiя активiв
в фор]й! права корисryвання - '146 тис, грн. ; Сума вибуття незамортизованих транспортних засобiв склала в 2О2О
роцi-3948тис. грн., втомУчислi активи вформi права користування -З3Oтис. грн., а в 2019: -2547 тис. грн, в
тому числi активiв в формi права корисryвання - 37 тис. грн.

НарахованасумаамортИ.зацiТпОкатегорiТ<Будiвлi> за2О2Oрiкстановить З2477 тис.грн, (20'1 9piK: 28771 тис.грн.),
Сума вибутГя амортизаЦiТ будiвель за2О2О piK - 9 ,191 тис. грн,, (2019 piK- 9 тис. грн)

Нарахована сума амортИзацii по категорil'<<Машини> за2О2О piK становить 95 О5О тис.грн, (2О19 piK: 8з2з2 тис,
грн.); Сума вибуття амортизацii машин та обладнання за 2020 piK - 'l2 906 тис, грн., (2О19 piK-'289 тис. грн)

Нарахована сума амортизацiТ по категорiТ <lншi основнi засоби> за2О2О piK становить б 1О7 тис,грн, (2о19 piK: 5 814
ТИС. ГРН.); СУма вибуття амортизацii будiвель за2О2О piK - 349 тис. грн., (2019 piK- бз5 тис, грн)

Активи у формi права корисryвання включенi до категорiт кБудiвлi> та <транспортнi засоби> та являють собою
право Компанii використовувати орендованi активи протягом строку оренди. Активи бiльшою частиною являють
собоЮ орендованi у пов'язаниХ cTopiH примiШення, щО використовУються мя розмiщення виробничих, допомiжних,
ОбСЛУГОВУЮЧИХ та адмiнiстративно-побутових примiщень. Транспортнi засоби, що орендуються у пов'язаних cTopiH,
ВИКОРИСТОВУЮтЬся для транспортних потреб КомпанiТ. Балансова BapTicTb основних засобiв та активiв з права
КОРИСryВаННЯ, lЛО ВклЮченi до категорiТ <Будiвлi> станом на 31 грудня 2020 року становить 101 270 тис, грн та
45466 ТИС. ГРн. вiдповiдно.(на 31 грудня 2019 року: 87910 тис.грн. та 67 171 тис. грн вiдповiдно). Балансова
BaPTicTb ОСНОВних засобiв та активiв з права корисryвання, що включенi до категорiТ кТранспортнi засоби> станом
На 3'1 ГРудня 2020 року становить 1 320 тис. грн та 180 тис. грн. вiдповiдно.(на 31 грудня 2О19 року: 1 716 тис.грн,
Та 66 тиС, грн вiдповiдно), lнформацiя про зобов'язання з оренди цих активiв розкрита у Примiтцi 16.

Незавершенi капiтальнi вкладення складаються з передоплат за ocHoBHi засоби та невстановленого обладнання.

Станом на 31 грудня 2020 року, ocHoBHi засоби з
замортизованi, але використовувались Компанiею
6 626 тис, грн.).

первiсною вартiстю у cyMi 41 152 тис. грн. були повнiстю
(31 грудня 2019 року: 42 158 тис.грн.,1 сiчня 2019 року:

Станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019 рокута 1 сiчня 2019 року Компанiя не мала власних будiвель. Статгя
<будiвлi та споруди> складаеться з активiв у формi права корисryвання, визнаного за договорами оренди, та
капiтальних peMoHTiB (полiпшень) орендованих примiщень. Станом на 31 грудня 2020 року стаття кбудiвлi та
Споруди) вкJ,lючала капiтальнi ремонти (полiпшення) орендованих примiщень на суму 1О1 270 тис. грн. (31 грудня
20'l9 року: 87 910 тис. грн. ; 1 сiчня 2019 року: 79 737 тис. грн.)

Станом на 31 грудня 2020 року ocHoBHi засоби в заставi не перебувають. На 31 грудня 2019 року ocHoBHi засоби
3алишковою вартiстю 80 218 тис. грн. були переданi в заставу для забезпечення оплати кредиторськоi'
заборгованостi постачальникам цих основних засобiв, на 1 сiчня 2019 року: 54 36,1 тис. грн.)
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ТОВ <М'ясна фабрика кФаворит Плюс>t
Примiтки до фiнансовоI звiтностi

за piK, що закiнчився З1 грудня 2020 року

10. Поточнi запаси

На кiнець
звiтноrо
пеоiолч

на початок
звiтного
пеоiолч

31 грудня 2020 31 грудня 2019
Поточна сировина
Поточнi виробничi допомiltсi матерiали
Поточна готова продукцiя
Поточне незавершене виробництво
Поточнi товари для прода)lry
3апаси, за чистою вартiстю DеалiзацГa

233 213
74 403
49 935
в 128

413
з66 092

140 234
40 167
56 902
11819

1 648
250 770

'l 1, Торгiвельна та iнtла поточна дебiторська заборгованнiсть

Розкриття iнформацiТ про фiнансовi активи

Розкриття iнформацiТ про матрицю забезпечення

Таблиця А - Матриця забезпечення за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB

Узгодження змiн в рахунку резерву пiд кредитнi збитки у фiнансових активах представленi у наведенiй нижче
таблицii:

Фlнансовi активи, класТорrовельна
дебiторська

заборгованiсть

lHuli фiнансовi активи за
амортизованою

вартiстю

Фiнансовi активи за
амортизованою

собiвартiстю, клас

Поточний
звiтний
перiод

Попереднiй
звiтний
перiод

Поточний
звiтний
перiод

Попереднiй
звiтн ий
перiод

Поточний
звiтн ий
перiод

Попереднiй
звiтний
перiод

Поточний
звiткий
перiод

Гl опе редх i й

звiтний
перiод

Фiнансовi
активи на
кiнець звiтного
перiоду

352 004 325 967 1 030 1 282 353 0з4 327 24g 353 0з4 327 249

Ne п/п CTaTTi

Фiнансовi iнструменти
Торговельна
дебiторська

забооrованiсть

lHuli фiнансовi
iнструменти

по масах -
Усього

На кiнець
звiтноrо
паьiо.tlч

на початок
звiтноrо
пеоiолч

На кiнець
звiтного
пеоiодч

на початок
звiтноrо
перiоду

На кiнець
звiтноrо
пеоiодч

на початок
з в iTHo rо
папiолч

,l Фiнансовi активи (валова
балансова BapTicтb)

353 322 327 286 1 111 1 514 354 433 328 800

2
Очiкуваний piBeHb збиткiв за
кредитами, %

0,4 0,4 7,з ,l 5,5 0,4 0,5

3
Фiнансовi активи (балансова
BaoTicTb)

352 004 з25 969 1 030 1 280 353 034 327 249

2020 piK 20'l9 piK

mчс. ерн. mчс. ерн

Рахунку резерву пiд кредитнi збитки у фiнансових активах на початок року 1 551 22712

Викорrистання резерву, рахунок пiд кредитнi збитки за фiнансовими активами (57) (21 931)

Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок пiд кредитнi
rбитки lя rhiнянспяими активами

(95) 770

Раryнку резерву пiд кредитнi збитки у фiнансових активах на кiнець року 1 399 1 551

,]ii]
]
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ТОВ <М'ясна фабрика <Фаворит Плюс>
Примiтки до фiнансово'[ звiтностi

за piк, що закiнчився З1 грудня 2020 року

11. Торгiвельна та iнtла поточна дебiторська заборгованнiсть (продовження)

Таблuця В - Маmрuцязабезлечен ня за mрuвалiсmю просmрочення

Таблut4я С - Маmрutlя забезпечен ня, балансова варmiсmь, накопччена аморmuзацiя маmерiальнuх mа
немаmерiальнuх aпmuBiB, зменшення корчсносmi mа валова балансова варmiсmь

I

CTaTTi
валова балансова BapTicTb l "-""i::i'"ЗМеНЦ!еННЯ | B"n"".oBa BapTicTb

На кiнець
звiтноrо перiоду

на початок
звiтноrо
пеоiодч

На кlнgць
звiтноrо
пеоiодч

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтноrо
пеоiодч

на початок
звiтноrо
пЕпiопч

Фiнансовi активи з54 433 328 800 (1 399) (1 551) 353 034 327 24g

Ния<че наведено iнформацiю про схильнiсть КомпанiТ до кредитного ризику за торговою дебiторською
заборгованiстю з використанням матрицi резерву очiкуваних кредитних збиткiв:

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть е безпроцентною. Основна частина дебiторсько'l заборгованостi
Ёlалежить повязаним особам.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть вiд Tpeтix cтopiH в основному погашаеться протягом 90-180 днiв.

12. lнrлi непоточнi фiнансовi активи

Строка 3Biry про фiнансовий стан, поточнi/непоточнi станом на 31 грудня 2020 porcy <|ншi поточнi нефiнансовi активи)
вlсlючао: аванси виданi у cyмi 9 215 тис. грн за 2020 piK, (27 185 тис. Фн. за 201 9 piK), кошти на спецiальному казначейському
paxyнlry в системi елекгронного адмiнiстрування П.ЩВ у cyMi 1 8 3й тис. грн за 2020 piK (1 8 1 71 тис. грн. за 2019 piK.)

13. Гроtllовi коlлти та ix еквiваленти

Грошовi кошти та ii еквiваленти включали:

3l грудня
2020 рокч

31 грудкя
201 9 року

muс, еOн. mчс, ерн

3алишки на рахчнках в банках 300 8 186

oooTKcrcTooKoBi депозити. класифiкованi як грошовi еквiваленти 4 964 6 976
ншi грошовi кошти та Тх еквiваленти 363 3 057

oTlBKa 5 59

чiкуваний piBeHb збиткiв за кредитами (20) (64)

Jсього 5 612 18 214

На 31 грудня 2020 рокУ Компанiя мае вiдкритi розрахунковi та депозитнi рахунки у АТ кРайффай3ен Банк Аваль)
на сумУ 5 264 тис. грi. 1zо,lэ: 15 о14 тис. грн.) Станом на 31 грудня 2020 року,31 грудня 20'19 року Компанiя

розмiсiила в банку KopoTKocTpoкoвi депозити (зi строком погашення менше трьох мiсяцiв), деномiнованi у гривнi, за

якими нараховувались вiдсотки за процентною ставкою вiд 1О/о до 11,2% рiчних.
' 

,япснi банкч ягентством ПЛоосlч's за ловгостоо 'rоземнiй валютi - Саа1;lilоточнi рейтинги, присвоенi банку агентством Moody's за довгостроковими депозитаМИ В l}

довгострокоВими депозиТами в нацiоНальнiЙ валютi - В2; рейтиНг за нацiональною шкалою - А3,uа, що говорить
про стабiльний прогноз дiяльностi банку. Також Ат <райффайзен Банк Аваль> входить до перелiку системно
важливих банкiв Нацiонального банку УкраТни.

Nr

п

п
CTaTTi

Фiнансовi активи за тривалiстю

Поточний

Бiльше одного
мiсяця та не
бiльше двох

мiсяuiп

Бiльчlе двох
мiсяцiв та не
бiльчlе трьох

мiсяцiв

Бiльчlе трьох
мiсяцiв

прострочення -

Усього

На кiнець
звiтного
перiояУ

на
початок
звiтноrо
паоlолч

На
кiнець

звiтноrо
пепiалч

На
початок
звiтноrо
папiалч

на
кiнець

звiтного
пепiодч

На
початок
звiтного
пеDiодч

На
кiнець

,звiтного
пеDiодч

На
початок
звiтноrо
пеоiодч

На кiнець
звiтного
перiоду

На
початок
звiтного
пеоiолч

1

Фiнансовi активи
(валова балансова
BaoTicTb)

348 117 з24 s62 1 222 483 410 1 214 4 684 2 141 354 433 328 800

2
Очiкуваний piBeHb
збиткiв за коедитами. Уо

0,4 0,4 0,5 Jz,J 0,6 1,1 8,5 0,4 0,5

з Фiнансовi активи
(балансова BanTicTb) 346 781 з23 756 12,1б з27 408 1 206 4 629 ,1 960 353 034 з27 ?4s
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ТОВ <<М'ясна
Примiтки до фiнансовоi' звiтностi

за piK, що закiнчився 31 я 202О

14. Торговельна та iнцlа поточна кредиторська заборrованiсть

на кредито_рську заборгованiсть вiдсотки не нараховуються, i вона, як правило, погашаеться протягом З0 днiв.Станом на 3'l грудня 2020 рокУ кредиторська заборгованiсть у cyMi 'lб 93'l тис. грн. виникла за договорами, за якими
ро3рахунки провадяться у гривнях, але платежi за договором змiнюються вiдповiдно до змiни курсу гривнi до евро;
у cyMi 20 тис. виникла за договорами, за якими розрахунки провадяться у гривнях, але плiтежi ." догоrоро"змiнюються вiдповiдно_до змiни курсу гривнi до доллара (Зl грудня 2019 роЙу: ъв zзS,"с. грн. , 1 сiчня 20.19 року:такоТ кредиТорськоТ заборгованОстi не було). lнша кредиторська заборгованiсть була деномiнована у гривнях,

'l5. lншi поточнi фiнансовi зобов'язання

Фiнансовi зобовязаннЯ 3а амортизОваною собiвартiстю включають: безвiдсотковi позики вiд зв'язаних cTopiH
'|83_935тис. грн (31 грудня 2019року- 199 784тис, грн.) та зобов'язання за договорами вiдсryплення права вимоги
68 756 тис. грн. (31 грудня 2019 року -149 694тис. грн).

поточнi HapaxoBaHi витрати та iншi поточнi зобовязання включають: зобов'язання з оренди повязаних осiб-
простроченi платежi (з ПДВ) у cyMi 256 920 тис.грн. ,(З1 грудня 2019 року- 275 455 тис.грн.).

lНшi поточнi зобовязання включають: 3обов'язання з оренди за МСФ3 16 (без ПДВ) у cyMi 20 947 тис. грн., (20,1 9piK-
21 326 ТИС. ГРН.), ЗОбов'язання за придбанi ocHoBHi засоби 10 156 тис, грн. (2019 piK-86 366 тис. грн) та зобов'язання
по оплатi роялтi 2 953 тис. грн. (2019piK -3 593тис. грн.).

31 rрудня
2020 року

31 грулня
2019 ooKv

mчс, ерн mчс. ?рн,

1 80 085 1 37 551

6 471 6 236
l lоточнl податковl зооов,язання, поточнi Пдв 3 183 11 878

371 4 022
Есього l90 110 1 59 687

31 rрудня
2020 DoKv

3'l rрудня
20,19 року

mчс. ерн. mчс. ерн
lнtлl поточнi зобов'язання

Фiнансовi зобовязання за амортизованою собiвартiстю 252 692 349 478
Поточнi HapaxoвaHi витрати та iншi поточнi зобов'язання 257 050 258 218
lHttli поточнi зобовязання 34 056 1,1 1 285
Всього 543 798 71 8 981
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ТОВ кМ'ясна фабрика <Фаворит Плюс>
Примiтки до фiнансовоi звiтностt

за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року

3апозичення Оренднi зобов'язання
3обов'язання, lцо

виникають вiд фiнансовоТ
дiяльностi

Поточний
звiтний перiод

Попереднiй
звiтний
перiод

Поточний
звiтн ий
перiод

Попереднiй
звiт н ий
перiод

Поточни й

звiтний
перiод

Гlопередн i й

звiтний
перiод

3обов'язання, що виникають вiд

фiнансовоI дiяльностi на початок
перiоду

1 99 784 233 353 336 500 320 770 536 284 554 1 23

3мlни в зобов'язаннях вiд фiнансовоi дiяльностi
3бiльшення (зменшення) через
фiнансовi потоки грошових
коtлтiв, зобов'язання, що
виникають вiд фiнансовоТ
дiяльностi

127 477 ,108 458 127 477 1 08 458

3бiльшення (зменшення) через
фiнансовi потоки гроtl,ових
коштiв, зобов'язання, що
виникають вiд фiнансовоi
дiяльностi

(143 326) (142 027) (31 057) ( 1 74 383) (142 027)

3бiльшення (зменшення) через
фiнансовi потоки грошових
коштiв, зобов'язання, що
виникають вiд фiнансовоТ
дiяльностi 1вiдсотки)

(1 2 263) (1 2 950) (12 263) (1 2 950)

3бiльшення через нову оренду,
зобов'язання, що виникають вiд

фiнансовоТ дiяльностi
2 681 6 132 2 681 6 132

3бiльшення (зменшення) через
iншi змiни, зобов'язання, що
виникають вiд фiнансовоТ
дiяльностi. iншi змiни

6 521 6 738 6 521 6 738

3бiльшення (зменшення) через
iншi змiни, зобов'язання, що
виникають вiд фiнансовоТ
л iяпнностi фiнансппi пiлсптки

12 26з 15 в10 12 263 15 810

3аrальна сума збiльчlення
(зменшення) в зобов'язаннях,
lцо виникають вiд фiнансовоI
дiяльностi

(15 849) (33 569) (21 855) 15 730 (з7 704) (17 839)

3обов'язання, що виникають
вiд фlнансовоТ дiяльностl на
kiHaub пепiолч

183 935 1 99 784 314 645 336 500 498 580 536 284

16. Оренда

РОЗКРИТrя iнформацiТ про у3горкення зобов'язань, цlо виникають вiд фiнансовоТ дiяльностi

Узгодження зобов'язань, що виникають вiд фiнансовоТ дiяльностi

Розкриття iнформацii про оренду

Подання оренди для орендаря

Опис статей звiту про фiнансовий стан, якi вмючають активи з права користування

Акти cTaTTi "ocHoBHi засоби"

Дктиви з права корисryвання, якi не вiдповiдають визначенню iнвестицiйноТ HepyxoMocTi на
початок перiолу

2з767

Дктиви з права корисryвання, якi не вiдповiдають визначенню iнвестицiйноТ нерухомоGтi на
кiнеuь пеоiодч

45 646

Оренднl зобов'язання на початок перiоду

Поточнi зобов'язання за орендою на початок перiоду 21 326

Непоточнi оренднi зобов'язання на початок перiоду 56 956

Оренднi зобов'язання на початок перiоду 78 282

Оренднi зобов'язання на кiнець перiолу

Поточнi эобов'язання за орендою на кiнець перiоду 20 g47

Непоточнi оренднi зобов'язання на кiнець перiоду 36 648

]

Оренднl зобов'язання на кlнець перiоду 57 595
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Примiтки до фiнансовоt звiтностi
Jga-M'"""" +"бр"-. -Ф у

1 6. Оренда (продовження)

Бчд lвлl Транспортнi засоби Активи
Поточний
звlтний
пеоlод

Попереднlй
звiтний
пеDlод

гlоточний
звiтний
пепiол

Попереднiй
звiтний
пеоiод

Поточний
звiтний перiод

Попереднiй
звiтний
пеоiод

Амортизацiя, активи з права
корисryвання 56 129 41 363 37 264 56 166 41 627
Активи з права корисryвання на
кiнець перiоду

,|01 595 1 08 534 217 зз0 101 в12 1 08 864

Витрати, повязанi 3 орендою, за роки, якi закiнчилися 31 грудня, складалися з насryпного:

l

поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод
Процентнl витрати за орендними

'зобов'язаннями 12 263 15 810
Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою,
до яких застосовано звiльнення вiд визнання 1 424 1 375

витрати, повя3анi 3 орендою, за роки, якi закiнчилися З1 грудня, складалися з наступного

17. Пов'язана сторона

ПОВ'ЯЗаними сторонами, 3окрема, € пiдприемства, що знаходяться пiд контролем або сутгевим впливом кiнцевих
ВЛаСникiв КомпанiТ, провiдний управлiнськиЙ персонал КомпанiТ та iншi компанil'та фiзичнi особи, що вiдповiдають
ВИ3НаченнЮ Зв'язаних cTopiн за МСБО 24 кРозкрummя iнформацii про пов'язанi сmоронч).

lнШi пов'язанi сторони - пiдприемства, що знаходяться пiд спiльним контролем кiнцевих власникiв Компанii',

У 2020 роцi винагорода провiдного управлiнського персоналу, включаючи заробiтну плату, npeмi'i, заохочувальнi
виплати i соцiальнi внески, склала 7 063 тис. грн. i була включена до складу адмiнiстративних витрат (2019 piK;:

4 898 тис, грн.).

Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод
Процентнi витрати за орендними
зобов'язаннями 12 26з 15 8,10

Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою,
до яких застосовано звiльнення вiд визнання 1 424 1 375

Вибуття.грошових коштiв за договорами оренди
9 7зз 58

Прирiст активiв з права корисryвання 2 681 6 132

MilK пов'язаними

lншi пов'язанi сторони Пов'язанi сторони - Усьоrо

поточний звiтний
перiод

Попереднiй
звiтний перlод

Поточний зв
iтний перiод

ГIопереднiй звiтний
перiод

ОперацГf мiж пов'язаними сторонами
Придбання ToBapiB, операцiТ мiж
пов'язаними стопонами 1 250 838 1 250 838

Дохiд вiд продажу ToBapiB, операцiТ мiж
пов'язаними стооонами 3 486 939 з 115 078 3 486 939 з,l15 078

Придбання HepyxoMocтi та iнч.tих активiв,
операцiТ мiж пов'язаними сторонами 27 598 27 598

Послуги отриманi, операцiТ мiж
пов'язаними стооонами 144 482 119 429 144 482 119 429

Облiк оренди орендарем, операцiТ з
пов'язаною стороною

11 869 14 689 11 869 14 689

1 
Передача за договорами фiнансування вiд
суб'екта господарювання, операцiТ мiж
пов'язаними стооонами

143 з26 142 027 143 326 142 027

Передача за договорами фiнансування
суб'екry господарювання, операцiТ мiж
ппп'язяними стоппнrми

127 477 1 08 458 127 477 1 08 458

3агальнi зобов'язання, взятi суб'ектом
господарювання, операцiТ мiж пов'язаними
стооонами

6 368 5 868 6 з68 5 868
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Непогашена заборгованiсть за операцiями мiж пов'язаними сторонами
Суми кредиторськоТ заборгованостi,
операцiТ мiж пов'язаними сторонами на
кiнець звiтного пеоiодч

591 513 743 0вб 591 513 743 086

Суми дебiторськоТ заборгованостi,
операцiТ мiж пов'язаними сторонами на
кiнець звiтного пеDiодч

ззб 612 304 7зз ззб 61 2 304 733

] 3абезпечення сумнiвних боргiв,
, пов|язаних з непоrашеною
заборгованiстю за операцiею зi
пов'язаною стороною на кiнець
звiтноrо перlоду

1 217 1 112 1 217 1 112

I

r 17. Пов'язана сторона (продовження)
l

3аГальнi Зобов'я3ання, взятi суб'ектом господарювання, операцi'i мiж пов'язаними сторонами показанi окремими
РЯДКами та вКлючають: зобов'я 3ання з роялтi та зобов'язання за договорами вiдсryплення права вимоги

(!) !охiд вiд продажу ToBapiB, операцiТ мiж пов'язаними сторонами та суми дебiторськоi'заборгованостi, операчii'
мiж пов'язаними сторонами на кiнець звiтного перiоду

Дохiд вiд реалiзацiТ м'ясних продуктiв ТОВ <АТБ-маркет> складае 91% всього доходу вiд реалiзацiТ готовоt'продукцii
Компанii у 2020 роцi (2019 piK: 90%) (Примiтка 'l8).

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2020 року торгова дебiторська заборгованiсть зв'язаних cTopiH е
незабезпеченою i безпроцентною. Торгова дебiторська заборгованiсть, як правило, погашаеться грошовими
коштами в строк до двох мiсяцiв. Компанiя може надавати вiдстрочку у погашеннi торговоI дебiторськоi'
заборгованостi вiд зв'язаних cTopiH понад узгодженi договiрнi термiни. Станом на 31 грудня 2020 року простроченоi'
торговоТ дебiторськоТ заборгованостi бiльше 180 днiв вiд зв'язаних cтopiн немае (2019 piK: 46 тис. грн.). Станом на
31 грудня 2019 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою та iншою дебiторською заборгованiстю вiд
зв'язаних cTopiн становив1217 тис. грн. (31 грудня 20'19 року: 1 112 тис. грн.),

(ii) Вumраmч mа сумч креOumорськоТ забореованосmi, операцГi мiж пов'язанuмч сmоронамч на кiнець звimноео
перiоOу

Компанiя орендуе у зв'яэаних cTopiH примiщення, в тому числi Ti, в яких знаходяться виробничi поryжностi
Компанii. TepMiH договорiв в основному складас три роки з можливiстю подовження. !ля цiлей визнання оренди
за МСФ3 16 <Оренда>, Компанiя оцiнила строк оренди у шiсть poKiB. Станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня
2019 року вся кредиторська заборгованiсть Компанii перед зв'язаними сторонами була деномiнована в гривнях та
облiковувалась за номiнальною вартiстю за договором.

(iii) ПереOача за iloeolopaMu фiнансування Bi1 су6'екmа еоспоOарювання, операцil'мiж пов'язанuмtl сmоронамч

:

Станом на 3,1 грудня 2020 року заборгованiсть Компанit'перед пов'язаними сторонами за по3иками становИла
,l8З 935 тис. грн. (3,1 грудня 2019 року: 199 784тис. грн.). Позики деномiнованi у гривнях, безпроцентнi та

погашаються за вимогою позикодавця. Компанiя облiковуе по3ики за номiнальною вартiстю.

] зобов'язання 3l грудня
2о20 пбкч

31 грудня
201 9 рокч

компанiт пiд спiльним контролем mчс, 2рн mчс, 2рн
Безвiдсотковi позики 1 83 935 1 99 784
3обов'язання за договорами вiдсryплення права вимоги 68 756 1 49 694
3обов'язання за поидбанi ocHoBHi засоби 0 27 598
3обов'язання з оDенди - поосOоченi платежi з ПДВ 256 920 27 5 455
3обов'язання з оренди эа МСФ3 16 - довгостроковi (без ПДВ) 36 400 56 943
3обов'язання з оDенди за МСФ3 16 (без ПДВ) 20 731 17 39з
коедитооська забооrованiсть за послчги 21 570 12 026
кредиторська заборгованiсть за товари 248 600

3обов'язання по оплатi роялтi 2 953 3 593

,Всього 59l 51 3 743 086
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i

18. Податок на прибуток
]

Прибуток Компанii за2020 piK та за 2019 piK оподатковуеться податком на прибуток за ставкою 18%.

Розкриття iнформацiТ про податок на прибуток

узгорt<ення податку на прибуток, вiдображеного у цiй фiнансовiй звiтностi, та прибутку до оподаткування,
томноженого на нормативну ставку податку за piK, що закiнчився 31 грудня:

Поточ ни й
звiтний перiод

2020 oiK

Попереднiй
звiтний перiод

2019 piк
Облiковий прибуток 261 6|z 299 455
Витрати на сплаry податку (доходи вiд повернення податку1 за застосованою ставкою
оподаткування 47 090 53 902

lнший податковий вплив на узгодження облiкового прибутку з витратами на сплаry податку
(доходqми вiд повернення податку) 1 221 598

3аrальна сума витрат на сплату податку (доходiв вiд повернення податку) 48 з11 54 500

ВНаСЛiДОк певних вiдмiнностеЙ в правилах податкового облiку i бухгалтерського облiку за МСФ3 виникають
1ИМЧаСОВi РiЗницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей фiнансовоi'звiтностi Ta'ix вартiстю
для цiлеЙ визначення бази оподаткування.

СтанОмна31 грудня2020рокута31 грудня2019рокувiдстроченийподатокнаприбутоквиникзатакимистаттями:

о .Щебiторська заборгованiсть - вiдмiнностi в перiодi визнання резервiв пiд очiкуванi збитки;
. 3апаси - вiдмiнностi в перiодi визнання списання запасiв

Компанiя не визнае у своТй фiнансовой звiтностi вiдстроченi податковi активи.

19. Дохiд вiд звичайноТдiяльностi

У 2020 роцi 91 % всього доходу Компанii вiд реалiзацiТ готовоi продукцiТ було отримано вiд покупця, що е пов'язаною
стороною (Примiтка 17 (у 2019 роцi 90%). Майже 'l00% доходу отримано вiд продажу продукцiТ на територi'i Укра'tни.

20. Витрати за характером (собiвартiсть реалiзацii)

2020 piK 2019 piK
mчс- ерн muс. 20н

Сировина та витратнi матерiали використанi 2 430 644 2 1з2 760
3аDобiтна плата та внески на соцiальне забезпечення ззз 177 297 416
витоати зносч 1 09 з65 91 682
комчнальнi витоати 54 443 54 274
Витрати зносу (амортизацiя активу з права корисryвання) 21 з24 19 647
lншi витрати (собiвартiсть реалiзованих ToBapiB) 15 984 13 104
lншi 1з4 201 102 274
всього собiваотir 3 099 1з8 2 711 157

] 2020 piK 2019 piK
mчс. ерн mчс. ерн

[|охiд вiд прода)try продуктiв харчування та напоТв 3 799 337 3 441 090

lнший дохiд вiд поодахry 15 105 14 438
всьоrо з 814 442 3 455 528
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21. Витрати за характером (витрати на збут)

2020 piK 2019 piK
mчс, ?рн mчс, ерн-

витрати на послуги (складське зберiгання) 114 375 95 120
Транспортнi 66 704 77 158
Витрати на рекламу (Маркетинг та реклама) 61 271 71 002
tsитрати на рекламу (Пакувальнi матерiали) 44 385 4в 378

,3аробiтна плата та внески на соцiальне забезпечення 41 475 47 08:i
Комунальнi витрати 7 3,1з 7 336
Витрати на роялтi 6 368 5 86в
Витрати зносу 3 349 4 484
Витрати на вiдрядження 445 749
|ншi витрати 1 2в5 1 288
Всьоrо з46 950 358 466

22. Витрати за характером (адмiнiстративнi витрати)

23. Власний капiтал

На 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року Компанiя була товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю. Згiдно з

yинним законодавством Украiни право голосу учасникiв компанiй, створених у формi товариства з обмеженою

?iдповiдальнiстю, вiдповiдае iX частцi у статугному капiталi, Кожен учасник мае право вiдмовитися вiд участi в Компанi'i
та продати свою частку. Компанiя зобов'язана протягом одного року з дня, коли вона дiзналася чи мала дiзнатися про
вихiд учасника, виплатити такому колишньому учаснику Bapтicтb Його частки. Сума компенсацiТ, яка пiдлягае виплатi
учаснику, визначаоться на ocнoBi справемивоТ BapTocTi Його частки у чистих активах КомпанiТ згiдно iз Законом
Украiни <Про товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю>. 3обов'язання КомпанiТ TaKi як Стаryтний капiтал та
нерозподiлений приброк вiдповiдають критерiям, визначеним МСБО 32 та класифiкуються як власний капiтал.

Станом на 3,1 грудня 2020 року затверджений i повнiстю сплачений статрний капiтал Компанii'становив 34 509 тис. грн.
(31 грудня 2019 року: 34 509 тис, грн.; 1 сiчня 2018 року: 26 580 тис. грн.).

Мета КомпанiТ при управлiннi капiталом полягае у забезпеченнi здатностi Компанii продовжувати безперервну
дiяльнiсть, забезпечуючи учасникам прийнятний piBeHb дохiдностi. Сума капiталу, яким Компанiя управляла на 3'1

грудня 2020 року становила 713 598 тис. грн (на 31 грудня 20'l9 року становила 500 297 тис.грн,) Основним
джерелом лiквiдностi КомпанiТ е грошовi кошти, отриманi вiд основноТ дiяльностi. Як правило, цi кошти
використовуються для фiнансування операцiйноТ дiяльностi, капiтальних iнвестицiй та сплати податкiв,

Оголошенi дивiденди

Протягом 2019 та 2020 poKiB Компанiя не розподiляла прибуток у виглядi дивiдендiв.

Нерозподiлений прибуток
]

Вiдповiдно до законодавства Украiни, Компанiя може направити поточнi прибутки або на виплаry дивiдендiв, або
на поповнення iнших резервiв, як зазначено в cTaryTi. Подальше використання резервiв може бути законодавчо
обмежено; суми, направленi на поповнення резервiв, переважно мають бути використанi на цiлi, вказанi, коли таке
llаправлення вiдбуваеться. Розподiл прибуткiв украiнськими пiдприемствами вiдбуваоться iз поточних або

факопичених нерозподiлених прибуткiв, але не iз створених резервiв.

l

2020 piK 2019 piK
mчс. еDн, mчс. ерн

3аробiтна плата та внески на соцiальне забезпечення в4 252 54 896
витDати на оплаw 8 816 1з 25з
витрати зносч 3 089 з 23з
Витрати на ремонт i обслуговування 2 208 3 201
витрати на послуги (охорони) 3 246 2 819

1 887 2 з59
2 48з 2 416

Витрати на комунiкацiю 464 888
оренднi витоати 625 412
lншi витрати 1 234 1 419
Всього 88 304 84 896

11

витрати
)мчнальнi витоати
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24. flоговiрнi та yMoBHi зобов'язання

Судовi процеси

В ходi ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу висryпао позивачем та вiдповiдачем у судових справах. Керiвництво
вважае,,що остаточНий розмiР зобов'язань, що можутЬ виникнути внаслiдок цих судових процесiв та спорiв, не
матиме значного негативного впливу на фiнансовий стан або реЪультати дiяльностi kомпанiТ'в майбутньому.

flотримання податкового законодавства

Компанiя здiйснюе бiльшiсть операцiй в YKpal'Hi i тому мае вiдповiдати вимогам податкового законодавства Укра'iни. !ля
укратнськотсистеми оподаткування хараперним е наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюеться,
може мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках е суперечливим. Податковi декларацiТ пiдлягають перевiрцi з боку
РiЗНИХ ОРГаНiВ влади, якi згiдно з законодавством мають право застосовувати cyBopi штрафнi санкцii, а також стяryватЙ
ПеНЮ. ПОДаТКОВИй piK 3алишаеться вiдкритим для податкових перевiрок протягом трьох насryпних календарних poKiB,
0ДНаК 3а ПеВНих Обставин цей TepMiH може бри продовжений. l-{i факги створюють набагато серйознiшi податковi ризики
В YKpaiHi, нiж ризики, якi е типовими для краТн з бiльш розвиненими системами оподаткування.

УПРаВЛiНСЬКИЙ персонал вважае, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних рiшень та
рiшень судiв, rло податковi зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку.

3обов'язання по капiтальним iнвестицiям

Станом на 31 грудня 2020 року зобов'язання КомпанiТ по капiтальним iнвестицiям, якi вiдносились до придбання
виробничого обладнання, склали 18774мo грн. (З1 грудня 2019 року:12 429тис, грн., 1 сiчня 2019 року:21 466 тис. грн ).

25. Розкриття iнформацiТ про характер та piBeHb ризикiв, tцо пов'язанi з фiнансовими iнструментами

OcHoBHi фiнансовi iнструменти Компанij включають торгову та iншу дебiторську та кредиторську заборгованостi,
грошовi кошти та заборгованiсть за позиками вiд зв'язаних cTopiH. Управлiння фiнансовими ризиками здiйснюо
фiнансова служба Компанij, Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Компанi'i, е ризик
лiквiдностi, валютний ризик та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв стисло викладевi
нижче.

Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi, який притаманний дiяльностi КомпанiТ, виникае у разi недостатностi лiквiдних активiв для
виконання зобов'язань, за якими настають термiни погашення,,Щля управлiння цим ризиком Компанiя аналiзуе cBoi'
активи та зобов'язання за строками погашення i плануе грошовi потоки залежно вiд очiкуваних TepMiHiB виконання
зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.
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ТоВ кМ'ясна
Примiтки до фiнансовоi' звiтностi

Плюс> що закiнчився 31 грудня 2020

) 25. Розкриття iнформацiт про характер та piBeHb ризикiв, tцо пов'язанi з фiнансовими iнструментами
(продовtкення)

Валютний ризик

КомпанiЯ проводитЬ своТ операцii переважно в наступних валютах: yKpai'Hcbкa гривня та евро. Офiцiйнi курси гривнi

Чцодо цих валют, що встановленi Нацiональним банком Украiни, були насryпними:

ВаЛЮТНИЙ РИЗик, який потенцiЙно може мати найбiльший вплив на фiнансовий результат Компанii', пов'язаний iз
НаЯВНiСТЮ ТОРгОвОТдебiторськоi заборгованостi та поточним i довгостроковим зобов'язаннями, Процедури Компанi,i
з управлiння валютним ризиком включають постiйний монiторинг динамiки валютних KypciB на валютних ринках,
Чиста позицiя з валютного ризику складае 19 884 тис. грн. (за 2О19 piK -54 401тис. грн)

НаСryПНа таблиця демонструе чутливiсть Компанil' (у зв'язку зi змiною справедливоt BapTocTi монетарних активiв
Та ЗОбОВ'яЗань) до обiрунтовано можливоТ змiни обмiнного курсу, за умови постiйного значення iнших змiнних:

Кредитний ризик

Кредитний ризик КомпанiТ пов'язаний з можливим дефолтом покупцiв за х зобов'язаннями та обмежуеться
балансовою вартiстю дебiторськоi заборгованостi i грошових коштiв та ix еквiвалентiв,

Кредитний ризик КомпанiТ, що пов'язаний з дебiторською заборгованiстю, е обмеженим, адже керiвництво здiйснюо
постiйний монiторинг кредитоспроможностi покупцiв. Компанiя не вимагае застави щодо своТх фiнансових активiв.
На думку керiвництва КомпанiТ, кредитний ризик е незначним, оскiльки частка ToBapiB, реалiзованих зв'язаним
сторонам становить 90% вiд загальних доходiв.

У випадках, коли наявнi грошовi кошти перевиц.lують потреби в оборотному капiталi, Компанiя розмiщуе вiльнi
грошовi кошти на депозитах в банкiвських установах. Компанiя розмiщуе грошовi кошти на депозитних рахунках в

банках з високим кредитним рейтингом.

26. Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB визначена як цiна, яка була б отримана за продаж активу чи
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки, При оцiнцi
справедливоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя використовуе рiзнi методи i робить припущення, виходячи
з ринкових умов, акryальних на звiтну даry,

Балансова BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань зi строком погашення менше одного року, 3а вирахуванням
будь-яких очiкуваних кориryвань, вважаOться iх справедливою вартiстю, Справедлива BapTicTb довгострокових
фiнансових зобов'язань оцiнюеться за допомогою дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договорами 3

поточною ринковою вiдсотковою ставкою, досryпною для Компанii за аналогiчними фiнансовими iнструментами
(piBeHb 2 в iepapxii справедливоi BapTocTi).

€вро
На 31 грудня 2020 року 34,74

На 31 грудня 2019 року 26,42

l

36lльщення/
(зменчlення)
кчбсч Rапюти

Вплив на
результат до

3'l rрудня 2020 року

3MiHa курсу валют: гривня / евро +10о/о 1 988)
3MiHa курсу валют: гривня / евро 10оk 1 988

31 грудня 20'lg року

змiна курсу валют: гривня / евро 1з% (7 072\
3MiHa курсу валют: гривня / евро 15% 8 160

34



Примiтки до фiнансовоj' звiтностi
ТОВ <<М]ясна фабрика кФаворит Плюс> за piK, що закiнчився З'1 грудня 2020 року

l 27. Представлення фiнансових iHcTpyMeHTiB за категорiями оцiнки

.'ЩЛЯ ЦiЛеЙ оцiнки МСФ3 9 <Фiнансовi iнструменти)) встановлюе TaKi категорiТ фiнансових активiв: (а) фiнансовi
аКТИВИ, tЛО ОцiнЮються 3а справедливою вартiстю через прибуток чи збиток; (б) борговi iнструменти, що оцiнюються
3а СпРаведливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; (в) iнструменти капiталу, що оцiнюються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд; та (г) фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фiнансовi
апиви, що оцiнюютЬся за справедливоЮ вартiстЮ через прибУток чИ збиток, подiляються на двi пiдкатегорiТ. (i)
активи, tцо оцiнюютЬся 3а справедливоЮ вартiстЮ через прибуТок чи збиток в обов'язковому порядку, та (ii) активи,
вiднесенi до цiет категорiт при первiсному визнаннi, Фiнансовi зобов'язання Компънiт облiковуються за
аморти3ованою вартiстю, kpiM: (i) фiнансоjих зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через
itрибуток або збиток.

Yci фiНаНСОвi активи Компанii станом на З1 грудня 202О року та 31 грудня 2019 року було вiднесено до категорii'
фiНаНСОВИХ активiв, lло оцiнюються за амортизованою вартiстю, Bci фiнансовi зобов'язання Компанii
облiковувалися за амортизованою вартiстю.

28. ПодiТ пiсля звiтноТ дати

СИryаЦiЯ ЩОдО COV|D-'l9 продовжуе розвиватися, iii наслiдки наразi о невизначеними. Керiвництво продовжить
СТеЖИТИ 3а МОЖлИвиМ впливом COV|D-19 на дiяльнiсть КомпанiТ iвживатиме Bcix можливих заходiв для
пом'якшення будь-яких наслiдкiв.

КОмПанiя мае дiйснi договори зi своiми основними постачальниками. Введення обмежувальних заходiв не
вплинуло на своечаснiсть та строки постачання ToBapiB

Пiсля звiтноТ дати Компанiя надала в заставу ТОВ кМультивак> обладнання вартiстю 88 154 тис. грн в якостi
забезпечення кредиторськоi заборгованостi за це обладнання.

з5



3BiT про управлiння

ТОВ <М'ясна фабрика кФаворит плюс>)

Фаqфum
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3агальна iнформацiя та органiзацiйна стрчlтчра

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кМ'ясна фабрика <Фаворит Плюс> (далi - <Пiдприемство>) було
створене 15 жовтня 2010 року згiдно з рiшенням установчих зборiв ТОВ кМ'ясна фабрика <Фаворит Плюс>.

Юридична та факrична адреса Компанii: УкраТна, 52005, ,Щнiпропетровська область, ,Щнiпровський район,
смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, будинок 76.

Принцип формування струкryри Пiдприемства - органiзацiя та закрiплення функцiй управлiння за пiдроздiлами
(службами) апараry управлiння.

ореанiзацiйна сmрvкmvра Тов км'ясна фабрuка кФаворum плюслlлl

Начал ьн и к вiддiлу / сектору

Опис дiяльностi

Основною дiяльнiстю Пiдприемства е виробництво м'ясних продуктiв. Пiдприемство випускае широкий ряд
ковбасних виробiв: BapeHi ковбаси, сосиски i сардельки, варену шинку, напiвкопченi i варено-копченi ковбаси,
сиров'яленi та сирокопченi ковбаси, паштети та м'яснi делiкатеси, Асортимент фабрики налiчуе понад 220
найменувань продукцii, кожне з яких мае кiлька артикулiв i виготовляеться пiд трьома торговими марками: ТМ
<.Щобров>, ТМ <М'ясна лавка)), ТМ <Ковбасний ряд>, а також пiд власними торговельними марками АТБ-маркет
(Спецзамовлення, Своя лiнiя / <М'ясна лавка>, Розумний вибiр / <Ковбасний ряд>).

Виробничi потужностi пiдприемства розмiщенi в межах м. ,Щнiпро, за адресою смт Слобожанське вул.
В. Сухомлинського 76. Пiдприемство мае склади-магазини у м. 3апорiжжя, м, Кривий Рiг, м. Одеса.

Продукцiя Пiдприемства представлена у Bcix регiонах УкраТни завдяки мережi АТБ-маркет, яка е основним замовником
Пiдприемства, iншим рiтейлерам та дистриб'юторам.

Поряд з розширенням присутностi на внутрiшньому ринку УкраТни, м'ясна фабрика <Фаворит Плюс>

прокладае курс до европейського споживача. На пiдприемствi продукцiя приведена в повну вiдповiднiсть з

мiжнародними стандартами та вимогами до системи безпечностi харчових продуктiв НАССР (Наzаrd Analysis and

Critical Сопtrо| Point). Фабрика отримала сертифiкати вiдповiдностi мiжнародного нlмецького органу з сертифiкацii TUV
SUD.

Поруч проходить високопропускна траса зi зручними пiд'iзними шляхами, якi е незаперечною перевагою

для орrанiзацiТ транспортноТ логiстики по доставцi готовоТ продукцii споживачам i сировини для потреб виробництва.
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Дf;я

,Щля досягнення високоТ ефективностi господарськоi дiяльностi ТОВ кМ'ясна фабрика кФаворит плюс))
ви користовуе сучаснi технологiТ виробничого бiзнесу:

. закупiвля BcieT необхiдноi сировини для виробництва ковбасних виробiв через тендерну процедуру, яка

дозволяе виявляти вигiднi цiновi пропозицii;

. Суворий контроль за якiстю та безпечнiстю сировини та готовоi продукцii, який здiйснюеться на Bcix етапах
виробничого процесу, завдяки впровадженим на пiдприемствi системам менеджменry якостi lSO 9001:2015 та

безпечностi харчовоТ продукцii lSO 22000, lSОЛS 22002-1:2009, зi схемою сертифiкацiТ FSSC 22000, яка вiдповiдае

европейським вимогам;

. Перевiрка якостi та безпечностi Bciei вхiднот сировини та кожноi партiт гоr,овоi продукцii у власнiй виробничiй

лабораторiТ, яка дiе на пiдприемствi;

. 3астосування необхiдного сучасного виробничого обладнання европейських виробникiв (ABcTpii, Нiмеччини),

постiйна робота над автоматизацiею виробничого процесу;

о Рiзноманiтний асортимент продукцiт представлений в рiзних категорiях ковбасних виробiв: BapeHi ковбаси,

-
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сосИски i сардельки, варена шинка, напiвкопченi i варено-копченi ковбаси, сиров'яленi та сирокопченi ковбаси, паштети
та м'яснi делiкатеси;

. Асортимент ковбасних виробiв м'ясноi фабрики <Фаворит Плюс> випускаеться пiд торговельними марками
рiзних цiнових сегментiв (економ, середнiй, премiум) з метою задовольнити потреби рiзних груп населення. Тому кожен
споживач в асортиментi пiдприемства може знайти необхiдну йому продукцiю,

. Пiдвищення впiзнаваностi ToBapiB а також лояльностi до виробника завдяки постiйнiй маркетинговiй пiдтримцi:

розмiщення зовнiшньоi реклами, реклами на нацiональних ТВ-каналах, в iHTepHeTi, в торгових точках через
проведення деryстацiй та консультацiй по представленому асортименry продукцii фабрики;

. 3астосування рiзних TexHik продажу i методiв пiдвищення iHTepecy до ковбасних виробiв фабрики: постiйна
Робота 3 вдосконалення якостi продукцii, швидке реаryвання на дii KoHKypeHTiB щодо цiново'l полiтики на продукцiю та
ПРОведення цiнових коректив на продукцiю; за допомогою дизаЙну оформлення продукцii, проведення цiнових акцiй,
та ршширення представленостi продукцii в рiзних регiонах УкраТни.

Принципи роботи М'ясноI фабрики <Фаворит Плюс>:

1, Постiйний контроль за якiстю та безпечнiстю продукцiТ, яка виготовляеться на пiдприемствi. ,Щоопрацювання

рецепryр продукцiТ при необхiдностi.

2. Монiторинг дiяльностi KoHKypeHTiB у сферi цiновоТ полiтики та змiн в асортиментi для можливостi швидкого

реаryвання та внесення коректив у цiнову полiтику пiдприемства та внесення змiн до асортименry продукцii.

3. Робота над пiдвищенням виробничих можливостей пiдприемства та оптимiзацii асортименry 3 метою
згладжування недопоставок в перiод критичних сплескiв замовлень контрагентiв в перiод проведення цiнових акцiй,

сезонних коливань.

4. М'ясна фабрика <Фаворит Плюс> е основним постачальником м'ясо- ковбасних виробiв у Bcix цiнових
сегментах у мережi АТБ-маркет.

5, М'ясна фабрика <Фаворит Плюс> присутня у Bcix каналах реалiзацiТ,

6, Постiйна маркетингова пiдтримка торговельних марок пiдприемства, через проведення цiнових акцiй,

рекламних заходiв (деryстацiТ, консультацii) в торговельних точках, розмiщення зовнiшньоТ реклами, реклами на

нацiональних телеканалах.

7 , Постiйне оновлення виробничих лiнiй та впровадження автоматизованих лiнiй для пiдвищення якостi продукцi'l

та скорочення потреби у виробничому персоналi.

3 часу свого заснування пiдприемство ТОВ кМ'ясна фабрика <Фаворит плюс> значно пiдвишило виробничi поryжностi

пiдприемства, розширило асортимент продукцii та вже багато poKiB очолюе десятку лiдерiв м'ясо-ковбасноi галУзi

Украiни.



Мiсiя пiдприемства <Бути стабiльним, iнновацiйним виробником смачних iякiсних м'ясо-ковбасних виробiв>

Асортимент фабрики налiчуе понад 220 найменувань продукцii, кожне з яких маб кiлька артикулiв i

вигОтОВляетЬся пiд трьома торговими марками: ТМ к!обров>, ТМ <М'ясна лавка), ТМ <Ковбасний ряд>, а також пiд
Власними торговельними марками АТБ-маркет (Спецзамовлення, Своя лiнiя / <М'ясна лавка>, Розумний вибiр /
<Ковбасний ряд>).

Продукцiя торговельноi марки <<flобров> (премiум, дорогий цiновий сегмент) мае високi якiснi
характеристиками i виробляеться з високоякiсноТ м'ясноТ сировини, вiдповiдно до вимог ДСТУ. При виробництвi
ковбасних виробiв ТМ <!обров) використовуються тiльки наryральнi спецii та рiзнi види оболонок високоi якостi.

У торговiй марцi кМ'ясна лавкаD (середнiй+, середнiй цiновий сегмент) i серед даного достатку м'ясо-
ковбасних виробiв будь-який член сiм'i зможе знайти собi свiй улюблений продукт. 3авдяки широкому асортименту
торгова марка дае cBoiM споживачам свободу ковбасно-сосисочного вибору.

Головна перевага продукцii <Ковбасний рядD - це оптимальне спiввiдношення цiни та якостi. Марка
представлена напiвкопченими, вареними ковбасами, сарделькам и та фсисками,

Досягнення ТоВ <<М'ясна фабоика <<Фаворит Плюс> за 2020 piK

3а результатами дослiдження Нацiональноrо бiзнес-рейтинry м'ясну фабрику <Фаворит плюс>r визнано одним
з найефективнiших пiдприемств УкраТни у своIй галузi, а пiдтвердженням високого стаryсу, надiйностi й ефективностi
ведення бiзнесу стала престижна нагорода <3ipKa якостi 2019>, <Лiдер галузi 2020>.

Задля цього м'ясна фабрика <Фаворит плюс)) постiйно розвиваеться i впроваджуе iнновацiйнi рiшення в

роботi, зокрема в результатi ресертифiкацii, в 2018 та 2019 рр. було отримано право на видачу сертифiката на

вiдповiднiсть вимогам FООD SAFETY SYSTEM CERTIF|CAT|ON (ГSSС) 22000, зi схемою сертифiкацii системи
менеджменry безпечностi харчових продуктiв, включаючи вимоги lSO 22000, lSO / TS 22ОО2-1: 2009,
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сплАчЕно подАткlв

I Сплачено податкiв, млн. грн

320,1

2018 2019 2о2о

оБсяг товАрооБlry

I Кiлькiсть реалiзованноi продукцii тн

49 134

46 913

45 397

2018 2019 2о2о

лlквlднlсть тА зоБов,язАння

Керiвництво контролюе позицiю по лiквiдностi i реryлярно проводить тесryвання лiквiдностi за рiзноманiтними
сценарiями, що охоплюють стандартнi та бiльш несприятливi ринковi умови.

ФlHAHcoBl lнвЕстицl[

Компанiя не мае вкладень у цiннi папери iнших пiдприемств, Не надае фiнансових iнвестицiЙ в асоцiйОванi

пiдприемства та не iHBecrye в дочiрнi пiдприемства.

з42,о

248,5



Екологlчнl АспЕкти

ТОВ <М'ясна фабрика <Фаворит Плюс> здiйснюе господарчу дiяльнiсть з дотримуванням природоохоронних
Вимог, мае Bci необхiднi дозвiльнi документи у сферi охорони навколишнього середовиlла, а саме: дозвiл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, дозвiл на спецiальне водокорисryвання; на пiдприемствi проведена
iнвентаризацiя джерел утворення вiдходiв та розробленi peecTpoBi карти об'ектiв утворення, оброблення та утилiзацii
вiдходiв.

Вiдповiдно до затверджених графiкiв здiйснюеться постiйний монiторинг пiдприемства на вiдповiднiсть
екологiчним стандартам i вимогам природоохоронного законодавства, а саме: дослiдження стану атмосферного
повiтря в санiтарно-захиснiй зонi; вимiрювання показникiв якостi стiчних вод; iнструментальний контроль викидiв
Забруднюючих речовин в атмосферу вiд органiзованих джерел. 3а результатами вимiрювань складаються вiдповiднi
протоколи.

У сферi управлiння вiдходами пiдприемство здiйснюе сорryвання вiдходiв на стадiТ iX утворення. Надалi
часТина вiдходiв реалiзуеться через аукцiон в якостi вторинноТ сировини, iнша частина утилiзуеться iз залученням
спецiалiзованих пiдприемств, lло мають вiдповiднi лiцензiТ.

СОЦlАЛЬНl АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛlТИКА

Чисельнiсть персоналу М'ясноТ фабрики <Фаворит Плюс> на кiнець 2020 року становила 1759 спiвробiтникiв, з яких
51 - керiвники (з них: 13- жiнки, 38 - чоловiки ), 218 - спецiалiсти та ,1490 - робочий персонал.

Кiл bKicTb сп iвробiтн и Ki в

2018 2019

l Кiлькiсть спiвробiтникiв r Прир]ст за piк

Високий piBeHb професiйних компетенцiй спiвробiтникiв м'ясно[ фабрики повинен пiдтримуватись i

розвиватися, тому на пiдприемствi icHye система постiйного навчання та пiдвищення квалiфiкацii. Дя визначення

потреби в навчаннi реryлярно проводяться процедури оцiнки та атестацii персоналу. Форми навчання можуть бути

рiзними, починаючи з навчання на робочому мiсцi та продовжуючи вiдвiдуванням ceMiHapiB i тренiнгiв.

На пiдприемствi дiе система мотивацii, премiювання персоналу, яка затверджена <Положенням про оплаry
працi> i <Положенням про премiювання>.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ
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3апровадження нацiональними i локальними мережами <Приват Лейбл> виробництва KoHKypeHTiB.

3ниження рiвня доходiв населення,

3MiHa законодавчоТ бази або реryляторних заходiв зi сторони !ержави.

Тиск на ковбасний ринок зi сторони виробникiв продуктiв швидкого харчування (продукти-субстиryти).

Високий ризик зниження прибутку у зв'язку iз коливаннями цiн на сировину.

3бiльшення податкового тиску,

Розширення зони военних дiй i як наслiдок зменшення ринку збуry.

,Щевальвацiя гривнi i як наслiдок збiльшення BapTocTi сировини i iнших матерiалiв.

3меншення споживання ковбасних виробiв через нестабiльну економiчну сиryацiю.

дослlд)кЕння тА lновАцlТ

ТОВ <М'ясна фабрика> Фаворит Плюс> - промислове пiдприемство, цiльовим результатом роботи якого е

виробництво безпечноТ продукцiТ найвищоТ якостi з використанням сучасного обладнання i нових технологiй.

З 2012 року на ТОВ кМ'ясна фабрика> Фаворит Плюс> впровадженi системи управлiння якiстю та безпечнiстю
харчових продуктiв, i вже в жовтнi 2018 року успiшно пройшов черговий мiжнародний наглядовий аудит з оцiнкою
систем менеджменry якостi та безпеки харчовоТ продукцii, за участю партнера в YKpaiHi ТОВ (TMS> органу з

сертифiкацiТ KTUV SUD>, Gеrmапу.

В результатi ресертифiкацii, було отримано право на видачу сертифiката реестрацii Nsl2 520 5'1382 TMS вiд
28.01 ,2019 р, який дiйсний до 27 .О1.2022 р, на вiдповiднiсть вимогам FООD SAFETY SYSTEM CERTIF|CAT|ON (FSSC)
22000, версiя 4.1 зi схемою сертифiкацiТ системи менеджменry безпечностi харчових продуктiв, включаючи вимоги lSO
22000, lSO / TS 22О02-1: 2009 та додатковi вимоги FSSC 22000, версiя 4.1.

Функцiонування на пiдприемствi СМБХП (система менеджменry безпечностi харчовоТ продукцiТ) створило
стабiльний випуск безпечноi продукцii, lло забезпечуе: вiдповiднiсть продукцii та задовольняе вимогам споживача i

дiючим законодавчим вимогам; зниженню ризикiв, що пов'язанi з цiлями пiдприемства; спроможнiсть демонструвати
вiдповiднiсть вимогам СМБХП,

Також, вже був отриманий сертифiкат Ne12 ,100 51 382 TMS вiд 03.12.2018 р на вiдповiднiсть функцiонуючоТ i

впровадженоi на пiдприемствi системи менеджменry якостi, вiдповiдно до вимог lSO 9001: 2015 року, виданий оргаНом
по сертифiкацii <TUV SUD Management Service GmbH>, Gеrmапу, який дiйсний до 12.02.2021 р,

Система менеджменry якостi (СМЯ) пiдприемства заснована на принципах менеджменry якостi: орiентацiя на

споживача; лiдерство; управлiння та взаемодiТ персоналу; процесний пiдхiд; постiйне покращення системи.

Вищевказанi сертифiкати пiдтверджують вiдповiднiсть продукцii, виробленоТ ТОВ <М'ясна фабрика> Фаворит
Плюс> европейським вимогам, а також результативнiсть систем менеджменry якостi та безпечностi харЧових

продуктiв, tцо функцiонують на пiдприемствi.

Вiдповiднiсть европейським вимогам (показники якостi та безпечностi) продукцiТ пiдтверджуеться

результатами випробувань, якi здiйснюються у лабораторiТ контролю виробництва ТОВ кМ'ясна фабрика кФаворит

Плюс>. Лабораторiя пiдприемства здiйснюе контроль всього технологiчного циклу виробництва та використовуе

методи випробувань сировини i готовоi продукцii на вiдповiднiсть flCTY lSO, що пiдтверджуе iT компетентнiсть та

вiдповiднiсть. Також, виробнича лабораторiя пiдприемства отримуе найвищi оцiнки, приймаючи активну участь У мiж

лабораторних порiвняльних випробувальних раундах з лабораторiями, якi акредитованi на вiдповiднiсть

мiжнародному стандарry lSO/lEC 17025, що пiдтверджуе iT компетентностi на вiдповiднiсть ЕС.



У пiдготовцi до ресертифiкацiйного аудиry пiдприемства були залученi Bci служби i пiдроздiли ТОВ <М'ясна

фабрика> Фаворит Плюс> в першу черry, це управлiння виробництвом, управлiння логiстики, технiчне управлiння,
управлiння постачання, маркетинry i управлiння продажiв, а також - вiддiл систем управлiння якiстю i безпекою
харчових продуктiв, який координуе i iнiцiюе вiдповiднi дiТ щодо систем менеджменry на пiдприемствi.

Оскiльки сертифiкати видаються на вiдповiднiсть вимогам мiжнародних стандартiв до якостi i безпечностi
харчових продуктiв, то самим ретельним чином перевiряеться весь технологiчний ланцюжок.

ТОВ <М'ясна фабрика> Фаворит Плюс> не зупиняеться у своему розвитку, а продов;жуе прагнути до бiльшого,

для полiпшення безпечностi та якостi своеТ продукцiТ, задоволення бажань сво'ii клiентiв.
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Акrуальнi тенденцiТ ковбасного ринку в YKpaTHi

Ковбаснi вироби - це традицiйний продукт, який входить в lцоденний рацiон украiнцiв. Ринок ковбасних виробiв
в YKpaiHi мае великий асортимент (BapeHi, пiдкопченнi, копченi, сальтисон, ковбаси з конини) стабiльний розвиток,
тенденцii до нароlлування виробництва, збiльшення експорry i звичнi рамки у споживачiв.

Ковбаса вже довгий час е одним з найпопулярнiших видiв м'ясних виробiв у украiнцiв. Вона смачна, поживна
i вiдразу готова до вживання. В умовах нашоi краjни головними прiоритетами споживачiв при виборi ковбасних виробiв
залишаються смак, цiна i бренд. Тому найбiльш ходовим видом ковбасноi продукцii у нас залишаються рiзноманiтнi
BapeHi ковбаси, сосиски i сардельки. ix асортимент охоплюе широкий спектр рецепryр, смакових вiдтiнкiв i цiнових
категорiй. 3а перiод 2020 року суттевих змiн у струкгурi ринку ковбасних виробiв не було виявлено, таким чином,
найбiльший сегмент займають BapeHi ковбаси, сосиски та сардельки- 66% ринку в загальному обсязi вiтчизняного

виробництва.

( трl"кцра ршrrц, ýовбасtlllI вltробiв }а Bll.xa}m (сiч-гр1: 2020. тон)
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Основним мiсцем здiйснення покупок ковбасних виробiв все lле залишаються супермаркети, друге мiсце
займають спецiалiзованi магазини та кiоски. ,Щана тенденцiя не буде змiнюватись наЙближчим часом.
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3берiгаеться тенденцiя збiльшення рiвня продажу при проведеннi цiнових акцiй. Прогнозуеться збiльшення
зацiкавленостi споживачiв у продукцii на час проведення цiнових акцiЙ у зв'язку зi зниження купiвельноТ спроможностi
споживачiв та ростом рiвня цiн на продукцiю.

Продовжуе збiльшуватися вплив товарiв-субстиryтiв для ковбасних виробiв (м'ясо птицi, напiвфабрикати,
вiдкриття великоТ кiлькостi досryпних пiцерiй та iнших фаст-фудiв). ,Щана тенденцiя також буде збережена.

Ринок ковбасних виробiв мае сезоннiсть, взимку обсяги виробництва скорочуються, а з березня виробники
починають нарощувати кiлькiсть реалiзованоТ продукцii, основною причиною е традицiйний фактор - поТздки на
природу, пiкнiк i T.i. 3а вищезгаданих причин восени обсяги скорочуються. Основним прiоритетом у споживачiв е смак
виробу, цiна i бренд, внаслiдок чого бiльшу частку ринку займають BapeHi ковбаснi вироби, використовуванi в якостi
основного блюда.

Аналiз ринку ковбасних виробiв показав, tцо в YKpaTHi е тенденцiя до стабiльностi, проте iснують ризики -
пiдвишення цiн на сировину, ослаблення нацiонально[ валюти, нововведення в законодавствi, замiщення
нацiонального виробництва iмпортною продукцiею. Нацiональнi компанiТ з кожним роком все бiльш щiльно
спiвпрацюють з iноземними покупцями, тим самим пiдвищуючи iмiдж украТнськоТ продукцiТ в рiзних краТнах cBiry.
Поштовхом для виходу на закордоннi ринки е висока прибутковiсть вiд експорry, розвиток спiвробiтництва з краТнами
европейського Союзу.

ПЕРСПЕТКИВИ РОЗВИТКУ

На пiдприемствi здiйснюеться системний пiдхiд щодо управлiння ризиками, який виitначае здатнiсть ризикiв
впливати на дiяльнiсть пiдприемства в цiлому. flля ефективностi того чи iншого процесу, iдентифiкацiя ризикiв
проводиться реryлярно на кожному з етапiв розробки чи виробництва продукцii, протягом реалiзацiT рiшення,
прийнятого керiвником пiдроздiлу. .Щля iдентифiкацii ризикiв залучаються yci фахiвцi пiдроздiлу; начальники,
менеджери вiддiлiв, провiднi фахiвцi. Вiдповiдальнiсть покладаеться на керiвникiв пiдроздiлiв.

корпорАтивнЕ упрАвлlння

ТОВ <М'ясна фабрика> Фаворит Плюс> не е eMiTeHToM цiнних паперiв, цiннi папери якого допущенi до торгiв
на фондових бiржах або щодо цiнних паперiв якоrо здiйснено публiчну пропозицiю.

Генеральний ,Щиректор Бурчак Е,Мffi
й Ё'/ оабрл
Ф. Ь\ ,,'оав0
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