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1. Інформація про Компанію та основні напрямки її діяльності 
 
Корпорацію "Енергоресурс-Інвест" зареєстровано згідно з чинним законодавством України 18 лютого 1999 року. 
Юридична та фактична адреса провадження діяльності товариством: 79035, Україна, м. Львів, вул. Зелена, 131. 
 
Основними видами діяльності Компанії є: 

- виробництво труб, елементів та обладнання для систем теплопостачання, водопостачання, 
водовідведення; 

- послуги проектування та монтажу. 
 
Середньооблікова чисельність персоналу Компанії у 2019 році становила 348 працівників (2018: 344). 
 
2. Умови діяльності Компанії в Україні 
 
Компанія провадить свою діяльність в Україні. Українській економіці, як і раніше, притаманні ознаки та ризики ринку 
з перехідною економікою. Такі особливості включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках 
капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті 
бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежить від 
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в 
цілому. 
 
Протягом останніх років Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв'язки з Росією, враховуючи 
анексію Криму, автономної республіки України, та збройний конфлікт в деяких районах Луганської та Донецької 
областей. На тлі таких подій українська економіка продемонструвала подальшу переорієнтацію на ринок 
Європейського Союзу ("ЄС"), реалізуючи потенціал встановленої Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
("ПВЗВТ") з ЄС, таким чином ефективно реагуючи на взаємні торговельні обмеження, запроваджені між Україною 
та Росією. 
 
У 2019 році річний рівень інфляції склав 4,1% порівняно з 9,8% у 2018 році. Українська економіка продовжувала 
відновлення після економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до плавного зростання реального 
ВВП приблизно на 3,2% (2018 рік: 3,3%) та стабілізації національної валюти.  
У сфері валютного регулювання у 2018 році було прийнято новий закон, котрий набув чинності 7 лютого 2019 року. 
Цей закон має на меті сприяти провадженню більш ліберальної політики з боку НБУ та послаблення ряду валютних 
обмежень. 
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації значною мірою залежить від успіху зусиль українського 
уряду, але в даний час важко передбачити подальший економічний та політичний розвиток. 
 
Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом впливу економічної ситуації в Україні 
на операційну діяльність та фінансовий стан Компанії. Майбутні зміни в економічних умовах можуть відрізнятися від 
оцінки управлінського персоналу. 
 
3. Основні положення облікової політики 
 
Загальна інформація 
 
Цю фінансову звітність підготовлено відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
України (надалі "НП(с)БО"), затверджених Міністерством фінансів України та зареєстрованих Міністерством юстиції 
України, та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (надалі "Закон"). 
 
Відповідно до статті 12 Закону, Компанія, як така, що контролює інше підприємство (материнське підприємство), 
крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язана складати та подавати консолідовану фінансову 
звітність відповідно до НП(с)БО. 
 
Відповідно до останнього абзацу пункту 3 статті 14 Закону, Компанія зобов'язана забезпечувати доступність 
фінансової звітності про власні господарські операції та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення 
юридичних та фізиичних осіб за своїм місцезнаходженням. 
 
Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 14 Закону, Компанія, як середнє підприємство, зобов’язана не пізніше ніж до 
1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність про власні господарські 
операції разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).   
При підготовці цієї фінансової звітності про власні господарські операції Компанія керувалась тим, що, оскільки 
материнська компанія зобов'язана готувати окрему фінансову звітність (про власні господарські операції) і 
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законодавство вимагає готувати таку фінансову звітність відповідно до НП(с)БО, положення НП(с)БО 2 
"Консолідована фінансова звітність", які вимагають підготовки консолідованої фінансової звітності у відповідності до 
НП(с)БО, до цієї фінансової звітності не застосовуються. 
  
При складанні фінансової звітності Компанія керувалася такими основними принципами обліку: 
 
Функціональна валюта та валюта представлення 
 
Функціональною валютою Компанії є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються всі 
господарські операції. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються 
операціями в іноземних валютах. 
Фінансова звітність складена у національній валюті України – українській гривні. Суми наведені в тисячах гривень 
(тис. грн.), якщо не зазначено інше. 
 
Операції з іноземною валютою 
 
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на 
дату здійснення господарської операції в її межах. Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується 
валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської 
операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції.  
 
Курс гривні до валют, у котрих у Компанії були залишки протягом двох попередніх років, був таким: 
 
 Станом на 

31 грудня 2019 
Середній за 

2019 рік 
Станом на 

31 грудня 2018 
Середній за 

2018 рік 
Гривня/ Євро 26,4220 28,9518 31,7141 32,1429 
Гривня/Долар США 23,6862 25,8456 27,6883 27,2005 

 
Суттєві облікові судження 
 
Складання фінансової звітності вимагає від керівництва Компанії застосування суджень та здійснення оцінок і 
припущень, які впливають на відображення активів, зобов'язань, доходів та витрат, які визнані у фінансовій 
звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання. 
 
Оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, доступній на дату складання фінансової звітності. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення періодично переглядаються 
і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі фінансових результатів за той період, в 
якому про них стало відомо. Інформацію про найбільш суттєві облікові оцінки та припущення керівництва Компанії 
наведено нижче. 
 
Строки корисного використання необоротних активів 
Компанія оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів необоротних активів (основних засобів, 
нематеріальних активів) на кінець кожного фінансового року. Якщо нові очікування відрізняються від попередньо 
зроблених оцінок, такі зміни вважаються зміною облікових оцінок та обліковуються на перспективній основі, 
впливаючи. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, 
визнану у звіті про сукупні доходи. 
Протягом 2019 року керівництво Компанії визначило, що не відбулося жодних змін у строках корисного 
використання необоротних активів Компанії. 
 
Зменшення корисності основних засобів 
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи наявні ознаки можливого зменшення корисності активу або групи 
активів, що генерують грошові потоки. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає 
застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми знецінення. Зменшення 
корисності ґрунтується на великій кількості факторів, таких як зміна поточного конкурентного середовища, 
очікування щодо зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності 
фінансування, технологічне старіння, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші 
зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності. 
Станом на звітні дати, які подано в цій фінансовій звітності, вартість очікуваного відшкодування майна перевищує 
його балансову вартість, а отже витрати від знецінення відсутні. 
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Резерв сумнівних боргів 
Резерв сумнівних боргів створюється виходячи з оцінки платоспроможності конкретних дебіторів та термінів 
протермінування оплати заборгованості. Якщо відбувається погіршення платоспроможності якого-небудь із великих 
дебіторів або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Компанії, фактичні 
результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Нарахування та відновлення резерву сумнівних боргів може 
бути істотними. 
 
Оцінка запасів 
Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої 
вартості реалізації своїх запасів керівництво здійснює оцінку чистої вартості реалізації на основі різних припущень, 
включно із поточними ринковими цінами. 
 
Визнання відстрочених податкових активів 
Відстрочені податкові активи, включаючи ті, що виникають від невикористаних податкових збитків, визнаються тією 
мірою, якою існує ймовірність їх реалізації, що залежить від отримання достатнього майбутнього оподатковуваного 
прибутку. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, необхідне суттєве 
судження керівництва, яке базується на основі очікуваних строках та рівнях майбутніх оподатковуваних прибутків, 
в поєднанні з майбутніми стратегіями податкового планування.  
 
Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому 
 
У найближчому майбутньому Компанія буде продовжувати підпадати під вплив нестабільної економіки в країні. У 
результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції й можливість відшкодування вартості 
активів Компанії, її здатність обслуговувати й погашати свої зобов'язання в міру настання строків їх оплати. 
 
Фінансову звітність Компанії складено, виходячи із припущення про її функціонування у майбутньому, яке 
передбачає реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таким чином, ця фінансова 
звітність не містить будь-яких коригувань, які могли б мати місце, якби Компанія була не здатна продовжувати свою 
діяльність в майбутньому та якби вона реалізовувала свої активи не в ході своєї звичайної діяльності. 
 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) 
 
Доходи від основної діяльності відображаються в обліку відповідно до П(с)БО 15 "Дохід". 
Дохід від реалізації продукції (товарів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: 

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; 
 Компанія не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією; 
 сума доходу може бути достовірно визначена;  
 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Компанії, а витрати, 

пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 
 
Доходи від наданих послуг визнаються пропорційно стадії завершення операції на звітну дату. Стадія завершення 
оцінюється шляхом огляду виконаної роботи. 
 
Дохід не визнається, якщо існує значна невизначеність у відношенні відшкодування розглянутої суми, супутніх 
витрат чи можливе повернення товарів. 
 
Компанія отримує інший дохід, а саме, від розміщення тимчасово вільних коштів, відсотки від депозитів, доходи від 
реалізації інших оборотних активів, доходи від продажу іноземної валюти. Інший дохід визнається, коли є 
впевненість, що Компанія одержить економічні вигоди від проведених операцій та розмір доходу можна достовірно 
визначити. Дохід визнається за вирахуванням витрат на його понесення в тому періоді, в якому проведено операцію. 
 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від 
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, 
що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів. 
 
Витрати 
 
Витрати обліковуються згідно з П(с)БО 16 "Витрати". Витрати визнаються витратами певного періоду водночас із 
визнанням відповідного доходу, для отримання якого вони були понесені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати 
з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені. 
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Оподаткування 
 
Податок на прибуток обліковується і подається у звітності відповідно до П(с)БО 17 "Податок на прибуток". Витрати 
з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний і відстрочений податок 
визнаються у прибутку або збитку, за винятком випадків, якщо вони відносяться до статей, визнаних безпосередньо 
у власному капіталі. Відстрочені податкові активи визнаються лише у випадку, якщо існує вірогідність того, що 
майбутні суми оподаткованого прибутку будуть достатніми для реалізації вказаних відстрочених податкових активів. 
На кожну звітну дату Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи, а також поточну вартість 
відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше невизнаний актив лише в тій частині, щодо якої існує 
вірогідність її реалізації за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. І навпаки, Компанія зменшує 
балансову вартість відстроченого податкового активу у випадку, коли зникає вірогідність повної або часткової 
реалізації такого активу у майбутньому. 
Ставка податку на прибуток Компанії у 2019 році становила 18%. У наступних звітних періодах ставка податку на 
прибуток для українських підприємств зафіксована на рівні 18%. 
 
Основні засоби та нематеріальні активи 
 
Класифікація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(с)БО 7 "Основні засоби" та 
П(с)БО 8 "Нематеріальні активи". Первісно основні засоби та нематеріальні активи відображаються за вартістю 
придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  
 
При визначенні строків корисної експлуатації основних засобів застосовуються такі критерії: 

 очікуване використання активу Компаніям з урахуванням його потужності або продуктивності; 
 очікуваний фізичний та моральний знос; 
 правові та інші обмеження щодо строків використання об’єктів основних засобів. 

 
При нарахуванні зносу основних засобів, нематеріальних активів та нарахуванні зносу на групи вказані в таблиці 
нижче використовується методи у відповідності до П(с)БО 7 "Основні Засоби" та П(с)БО 8 "Нематеріальні активи". 
Очікувані строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів: 
 

Категорія Метод нарахування зносу Кількість років 
Будинки, споруди та передавальні пристрої Прямолінійний 10 - 25 років 
Машини та обладнання Прямолінійний 4 - 12 років 
Транспортні засоби Прямолінійний 6 – 14 років 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Прямолінійний 4 – 18 років 
Інші необоротні матеріальні активи Прямолінійний 4 – 12 років 
Нематеріальні активи Прямолінійний 1 – 10 років 

 
До малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюється вартісна межа у сумі, що не перевищує 
6 000 (шість тисяч) гривень. Для малоцінних необоротних матеріальних активів застосовується норма амортизації у 
розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів. 
 
Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів для основних засобів та нематеріальних активів визначається 
індивідуально. 
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець 
кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової 
оцінки. 
 
Витрати, понесені на поліпшення активів (модернізацію, модифікацію, добудову, реконструкцію тощо), що 
призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікувалися від використання об’єкта основних засобів, 
відносяться на збільшення вартості основних засобів. Витрати, понесені на підтримки об’єкта основних засобів у 
робочому стані, визнаються як витрати за період. 
 
Незавершене будівництво включає вартість незавершеного будівництва (включаючи обладнання для монтажу), яке 
планується використовувати для власних потреб Компанії, а також авансові платежі для придбання об’єктів 
незавершеного будівництва. Облік витрат із незавершеного будівництва для власних потреб Компанії, як за 
господарським так і за підрядним способом ведеться в розрізі об’єктів незавершеного будівництва за видами витрат.  
Витрати на дослідження обліковуються в складі витрат по мірі їх понесення. Витрати на розробки відображаються 
як нематеріальний актив тільки в тому випадку якщо очікується, що такі витрати принесуть економічні вигоди в 
майбутньому. Інші витрати на розробки відображаються в складі витрат по мірі їх понесення. 
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Об’єкт необоротних активів припиняє визнаватися після вибуття або коли більше не очікується отримання майбутніх 
економічних вигід від використання активу. Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття об’єкта 
необоротних активів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і 
визнається у складі прибутку або збитку. 
 
Зменшення корисності необоротних активів 
 
На дату річного балансу Компанія згідно з вимогами П(с)БО 28 "Зменшення корисності активів" оцінює, чи існують 
ознаки можливого зменшення корисності необоротних активів. 
За наявності ознак зменшення корисності, активи оцінюються на предмет зменшення корисності. Корисність активу 
зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Збиток від 
зменшення корисності визнається в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного 
відшкодування.  
Сума очікуваного відшкодування є більшою з двох величин (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої 
вартості за вирахуванням витрат на продаж або вартості використання. Для цілей оцінки активів на предмет 
зменшення корисності активи групуються в найменші групи, для яких можна виділити грошові потоки, що окремо 
ідентифікуються (одиниці, що генерують грошові кошти). 
 
Довгострокові фінансові інвестиції 
 
Довгострокові фінансові інвестиції включають інвестиції в дочірні підприємства, які обліковуються за собівартістю з 
урахуванням зменшення корисності інвестицій. 
 
Витрати на позики 
 
Витрати на позики безпосередньо пов’язані із придбанням, будівництвом або виробництвом активів, які обов’язково 
займають багато часу для підготовки до використання за призначенням або продажу (кваліфіковані активи), 
капіталізуються як частина собівартості активу. 
Датою початку капіталізації є дата, коли Компанія вперше виконує всі умови, наведені нижче, а саме: 
а) понесла витрати, пов’язані з активом; 
б) понесла витрати на позики; 
в) веде діяльність, необхідну для підготовки активу до його використання за призначенням або продажу. 
Капіталізація витрат на позики продовжується до моменту, коли активи, в цілому, готові до використання або 
продажу. 
Усі інші витрати на позики визнаються у прибутку чи збитку в періоді, в якому вони понесені. 
 
Запаси 
 
Визнання, оцінка та облік запасів здійснюються відповідно до П(с)БО 9 "Запаси". Запаси відображені в звітності 
Компанії за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Первісна вартість 
складається з вартості придбання, витрат на доставку, витрат, що понесені у вигляді сплати відповідних митних 
зборів, витрат на транспортування та інших, що мали безпосередній зв’язок з придбанням запасів. Одиницею 
бухгалтерського обліку запасів визначається кожне їх найменування.  
Запаси складаються з сировини, матеріалів, запасних частин, товарів, які утримувались Компаніям з метою 
використання їх як у основній діяльності, так і з метою наступного продажу. 
У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується метод середньозваженої 
собівартості. 
 
Фінансові інструменти  
 
Компанія визнає фінансові активи та зобов’язання, коли вона стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо 
певного фінансового інструмента.  
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.  
Фінансовий актив і фінансове зобов’язання згортаються з відображенням в балансі (звіті про фінансовий стан) 
згорнутого сальдо, якщо Компанія має юридичне право на залік визнаних сум та можливість і намір погасити 
згорнуте зобов’язання або реалізувати активи і погасити зобов’язання одночасно. 
 
Метод ефективної відсоткової ставки  
 
Метод ефективної ставки відсотка – метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації 
визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої 
вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток. 
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Фінансові активи  
 
Фінансові активи Компанії включають дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, іншу 
поточну дебіторську заборгованість та грошові кошти та їх еквіваленти. Фінансові активи Компанії є непохідними 
фінансовими активами із фіксованими виплатами або виплатами, які можна визначити. Вони оцінюються за 
фактичною або амортизованою собівартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням 
будь-якого збитку від зменшення корисності. 
 
Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової 
дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не матиме істотного впливу. 
 
Дебіторська заборгованість 
 
Дебіторська заборгованість визнається, оцінюється та обліковується згідно з П(с)БО 10 "Дебіторська 
заборгованість". Дебіторська заборгованість відображається за реалізаційною вартістю за вирахуванням резерву із 
сумнівних боргів. Для відображення заборгованості за чистою вартістю реалізації проводиться аналіз заборгованості 
за строками її виникнення і нараховується резерв сумнівних боргів. 
Величина сумнівних боргів обчислюється, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів на основі досвіду 
минулої діяльності. 
Дебіторська заборгованість, у разі визнання її безнадійною, списується з балансу за рахунок резерву сумнівних 
боргів. 
Визнання резерву сумнівних боргів та списання з балансу дебіторської заборгованості понад резерв сумнівних боргів 
здійснюється у складі інших операційних витрат. 
До складу іншої дебіторської заборгованості включається заборгованість, яка не пов’язана із операційною 
діяльністю, розрахунки з бюджетом, з податку на додану вартість, витрати майбутніх періодів. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають поточні банківські рахунки, грошові кошти в касі, грошові кошти у дорозі. 
 
Припинення визнання фінансових активів  
 
Компанія припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дію договірні права 
на потоки грошових коштів від цього активу; або ж коли вона передає фінансовий актив і всі суттєві ризики й вигоди, 
пов’язані із володінням цим активом, іншій стороні. Якщо Компанія не передає і не залишає за собою усі суттєві 
ризики й вигоди, пов’язані з володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив, тоді вона визнає 
свою частку в цьому активі та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрібно буде заплатити. Якщо 
Компанія зберігає усі суттєві ризики й вигоди, пов’язані із володінням переданим фінансовим активом, то вона 
продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також визнає забезпечені заставою суми позик у розмірі отриманих 
надходжень. 
 
Після повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу та сумою 
компенсації отриманої і до отримання та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складі інших 
сукупних доходів та накопичений у складі власного капіталу, визнається у складі прибутку або збитку. 
 
Фінансові зобов’язання  
 
Фінансові зобов’язання Компанії класифікуються як "інші фінансові зобов’язання". 
 
Інші фінансові зобов’язання, включно з поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, з 
бюджетом, за розрахунками з оплати праці та іншими поточними зобов’язаннями, первісно оцінюються за 
справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові зобов’язання у подальшому 
оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. 
 
Припинення визнання фінансових зобов’язань  
 
Компанія припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Компанії виконані, 
анульовані або закінчився строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання, визнання 
якого припинене, та компенсацією сплаченою і до сплати визнається у складі прибутку або збитку. 
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Зобов’язання 
 
Зобов’язання визнаються, оцінюються та обліковуються згідно з П(с)БО 11 "Зобов’язання". Зобов'язання визнається, 
якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому 
внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума 
включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою 
погашення. 
Компанія визнає у фінансовій звітності нарахування щодо фактично отриманих активів та послуг, щодо яких з різних 
на момент складання фінансової звітності не було отримано первинних документів. 
 
Забезпечення 
 
Сума визнана як забезпечення є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої 
заборгованості на кінець звітного періоду. Забезпечення визнаються якщо Компанія має теперішню заборгованість 
(юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та суму заборгованості можна достовірно 
оцінити. Витрати, які пов'язані із забезпеченням, визнаються у прибутках та збитках.  
У випадках, коли вплив вартості грошей в часі є суттєвим, сума забезпечення має бути теперішньою вартістю 
видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання. Ставка дисконту повинна бути ставкою до 
оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, характерних для 
зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення суми забезпечення відображається в складі 
фінансових витрат.  
 
Оренда 
 
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо 
володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає всі основні ризики та винагороди 
щодо володіння. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Коли Компанія виступає в ролі орендодавця і ризики та переваги по оренді не передаються 
організації-орендареві, загальна сума платежів за договорами операційної оренди визнається в звіті про сукупний 
дохід з використанням методу рівномірного визнання протягом терміну оренди. 
 
Власний капітал 
 
Відповідно до законодавства України, суб’єкти господарювання можуть розподіляти весь прибуток, розрахований 
згідно з П(с)БО, як дивіденди або перераховувати цей прибуток до резервів згідно з їх статутами. Подальше 
використання коштів, перерахованих до резервів, може бути юридично обмежено; суми, перераховані до резервів, 
як правило, повинні бути використані для цілей, визначених на момент перерахування. Розподіл прибутку 
оголошується, в основному, тільки із сум поточного прибутку або накопиченого прибутку, відображеного у 
фінансовій звітності згідно з П(с)БО, а не із сум, перерахованих до резервів. 
 
Умовні зобов’язання та умовні активи 
 
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність, що для 
погашення зобов'язання необхідним буде вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можливо оцінити 
суму таких зобов'язань. Інформація про умовні зобов'язання розкривається в примітках до фінансової звітності, за 
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірна. 
Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається, коли стає можливим 
одержання економічних вигід. Якщо стало фактично визначеним, що відбудеться надходження економічних вигід, 
актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у фінансовій звітності того періоду, у якому відбулася зміна оцінок. 
 
Події після звітної дати 
 
Події, що відбулися з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску, які свідчать про 
умови, що існували на кінець звітного періоду та надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, 
відображаються у фінансовій звітності. 
Події, що відбулися з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску, які свідчать про 
умови, що виникли після звітного періоду і які не впливають на фінансову звітність Компанії на звітну дату, 
розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі події суттєві. 
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Операції з пов'язаними сторонами 
 
Інформація про операції з пов’язаними сторонами розкривається згідно з П(с)БО 23 "Розкриття інформації щодо 
пов’язаних сторін". 
 
Звітні сегменти 
 
До звітних господарських або географічних сегментів  відносяться відокремлювані частини діяльності підприємства 
з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному 
економічному середовищі, які відрізняються від інших. Компанія не вважає, що в її діяльності мають місце 
господарські, або географічні сегменти, які відповідають більшості із критеріїв їх визначення, встановлених 
П(с)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами".  
 
Зміни облікової політики та облікових оцінок 
 
У 2019 році не було змін облікової політики та облікових оцінок, які могли б істотно вплинути на фінансову звітність 
Компанії. 
 
Виправлення помилок 
 
Наведена у даній фінансовій звітності порівняльна інформація була скоригована у зв'язку з виправленням помилок.  
 Скориговано помилку в розрахунку резерву сумінвних боргів станом на 31 грудня 2018 та 2017 років, внаслідок 
чого Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) зменшились на 9 422 тис. грн.; 
 За рахунок зміни резерву сумнівних боргів було перераховано та збільшено величину відстрочених податкових 
активів на загальну суму 1 696 тис. грн.; 
 Аванси видані, попередньо відображені у складі іншої поточної дебіторської заборгованості, на загальну суму 
43 666 тис. грн. були перенесені до складу Дебіторської заборгованості за виданими авансами. 
 
4. Довгострокові фінансові інвестиції 
 
Довгострокові фінансові інвестиції Компанії представлені таким чином: 
 

 
Частка, % 31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 
Інвестиції в дочірні підприємства    

Корпорація Агроінвест ТОВ  99,0% 5 340 5 320 
Енергоресурс-монтаж ТОВ    100,0% 3 810 310 
СУ-24 Енергоресурс-монтаж ТОВ 99,0% 990 990 
Енекоресурс ТОВ            66,7% 31 31 
Енергоресурс-полімер ТОВ   88,0% 29 29 

Інші фінансові інвестиції - 4 4 
    

   10 204 6 684 
 
5. Інша поточна дебіторська заборгованість 
 
Інша дебіторська заборгованість Компанії представлена таким чином: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
   

Безвідсоткові позики видані 9 060 189 
Дебіторська заборгованість за договорами операційної оренди 2 084 2 384 
Інша дебіторська заборгованість 3 655 3 628 

 14 799 6 201 
 
6. Інші оборотні активи 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років у складі інших оборотних активів відображено податок на додану вартість 
з авансів отриманих. 



КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ" 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

 
27 

 

7. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 
 
У складі необоротних активів утримуваних для продажу відображено готель у м.Моршин. Станом на 31 грудня 2019 
та 2018 років збитки від зменшення корисності по цьому об'єкту відсутні. 
 
8. Капітал 
 
Структура капіталу Компанії станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була наступною: 
  

Частка, % 31 грудня  
2019 

31 грудня 
 2018     

Науково-Виробниче Підприємство "Енергоцентр" ТОВ 90% 90 50 
Енергоресурс-Львів ТОВ 0% - 40 
Бізнес Солушнс ПП 10% 10 10 
     

100% 100 100 
 
 
9. Інші поточні зобов'язання 
 
Інші поточні зобов'язання Компанії представлено таким чином: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
   

ПДВ з авансів виданих 6 882 3 207 
Заборгованість по відсотках 2 070 2 124 
Інші зобов'язання 148 484 
   

 9 100 5 815 
 
10. Податок на прибуток 
 
Компоненти витрати з податку на прибуток складалися з: 
 2019 рік 2018 рік    
Поточний податок (8 111) (7 689) 
Відстрочений податок 1 558 - 

   

Витрати з податку на прибуток (6 553) (7 689) 

 
Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового прибутку до оподаткування 
на нормативну податкову ставку за 2019 та 2018 роки, які закінчилися 31 грудня: 
 
 2019 рік 2018 рік 

   
Обліковий прибуток до оподаткування 36 319 42 687    
Теоретичний податок на прибуток за ставкою 18% (6 537) (7 684) 
Витрати, не включені до складу валових витрат (16) (5) 

   

Витрати з податку на прибуток (6 553) (7 689) 
 
Станом на звітні дати, які наведено в цій фінансовій звітності, відстрочені податки Компанії представлено таким 
чином: 

 31 грудня 
2019 

Виникнення та 
сторнування 

тимчасових різниць 

31 грудня 
2018 

    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 3 254 1 558 1 696 

    
Відстрочені податкові активи 3 254 1 558 1 696 
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11. Розкриття інформації про склад статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків 
 
Звіт про рух грошових коштів включає інші надходження та платежі у результаті здійснення операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності. Статті руху грошових коштів, що формують групові статті, представлено 
таким чином: 
 
 2019 рік 2018 рік 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності   

3095 Інші надходження від операційної діяльності   

Курсові різниці під час купівлі-продажу валюти 119 1 829 
Інше 126 - 
Всього 245 1 829 

   

3190 Інші витрачання від операційної діяльності   

Кошти видані працівникам під звіт 4 226 4 116 
Курсові різниці та комісія банку під час купівлі-продажу валюти 516 2 217 
Надання позик працівникам 180 220 
Інше 407 211 
Всього 5 329 6 764 

 
Окрім цього, протягом 2018 року Компанією було рефінансовано заборгованість перед банком Юнісон на загальну 
суму 61 569 тис. грн. (в тому числі, 49 371 тис. грн. заборгованість по тілу кредиту, 12 198 тис. грн. – по відсотках) 
за рахунок кредитних коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Рефінансування відбувалось 
напряму з рахунків ЄБРР на рахунки Юнісон Банку. Для цілей складання звіту про рух грошових коштів таке 
рефінансування відображено у складі грошових потоків від фінансової діяльності (рядки 3305, 3350 та 3360). 
 
12. Операції з пов’язаними сторонами 
 
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна зі сторін має можливість 
контролювати або здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних 
рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною увага приділяється суті відносин, а 
не їхній юридичній формі. 
 
Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та суми 
операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються 
між непов’язаними сторонами. 
 
Кінцевими бенефіціарами Компанії є Ніронович Іван Опанасович та Бачевський Роман Сергійович.  
 
Керівництво Компанії (7 осіб) одержало в складі заробітної плати та відповідних нарахувань 1 884 тис. грн за 2019 рік 
(1 598 тис. грн. у 2018 році). 
 
Компанія мала такі залишки за операціями з пов’язаними сторонами: 
 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 

   
1125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги   

Материнська компанія   
Енергоцентр НВП              - 9 

Дочірнє підприємство   
Енергоресурс-монтаж ТОВ    18 336 8 847 
СУ-24 Енергоресурс-монтаж ТОВ 7 227 5 930 
Енекоресурс ТОВ            363 363 
Енергоресурс-полімер ТОВ   60 60 

Компанії під спільним контролем   
Енергокомплект НВП - 1 514 

 25 986 16 723 
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31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
1130 Дебіторська заборгованість за виданими авансами   

Дочірнє підприємство   
Енергоресурс-монтаж ТзОВ    36 913 15 120 

   
 36 913 15 120 

 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
1155 Інша поточна дебіторська заборгованість   

Материнська компанія   
Енергоцентр НВП              22 46 

Дочірнє підприємство   
Енергоресурс-полімер ТОВ   3 529 3 519 
Енергоресурс-монтаж ТОВ    87 265 
Енекоресурс ТОВ            38 33 
Корпорація Агроінвест ТОВ  3 2 
СУ-24 Енергоресурс-монтаж ТОВ - 142 

Компанії під спільним контролем   
Енергокомплект НВП 17 13 

Ключовий управлінський персонал та кінцеві бенефіціари 33 83 
   
 3 729 4 103 

 

 
31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
1615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги   

Материнська компанія (53) (101) 
Дочірнє підприємство (2 211) (20) 
Компанії під спільним контролем (562) (377) 
Ключовий управлінський персонал та кінцеві бенефіціари (3) (3) 

   
 (2 829) (501) 

   
1630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
оплати праці   

Ключовий управлінський персонал та кінцеві бенефіціари (188) (180) 
   
 (188) (180) 

   
1690 Інші поточні зобов'язання   

Ключовий управлінський персонал та кінцеві бенефіціари (20) - 
   
 (20) - 

 
Компанія мала такі операції із пов’язаними сторонами: 
 

 2019 рік 2018 рік 
Реалізація товарів, робіт, послуг 62 952 80 541 
Закупівлі товарів, робіт, послуг (21 843) (20 901) 

 
Станом на 31 грудня 2019 року резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю пов'язаних сторін становить 
1 977 тис. грн. (31 грудня 2018: 1 977 тис. грн.). Окрім цього, протягом 2019 року Компанією було списано безнадійну 
дебіторську заборгованість пов'язаних сторін на загальну суму 1 514 тис. грн. (2018: списання відсутні).  
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13. Умовні та контрактні зобов’язання 
 
Оподаткування 
 
Керівництво вважає, що Компанія належним чином виконала усі податкові зобов’язання. 
 
Юридичні питання 
 
Під час звичайної господарської діяльності Компанія є стороною у судових процесах та до неї висуваються певні 
претензії. На думку керівництва Компанії, остаточне зобов’язання, якщо таке виникне, за такими справами або 
претензіями, не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності Компанії. Станом 
на 31 грудня 2019 та 2018 років до Компанії не було висунуто будь-яких суттєвих претензій. 
 
Соціальні зобов’язання 
 
Компанія проводить внески до обов’язкових і добровільних соціальних програм. Соціальні об’єкти Компанії, а також 
регіональні соціальні програми приносять суспільну користь у широкому розумінні і, як правило, не обмежуються 
тільки працівниками Компанії. 
 
Екологічні питання 
 
В Україні продовжує розвиватися законодавство про охорону навколишнього середовища. Компанія періодично 
здійснює оцінку своїх зобов’язань, передбачених законодавством про охорону навколишнього середовища. 
Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути у результаті змін у чинних нормативно-правових актах, у результаті 
цивільних судових процесів чи змін законодавства, оцінити неможливо, але їхній вплив може виявитися суттєвим. У 
поточній ситуації з правозастосуванням існуючого законодавства керівництво вважає, що Компанія виконала усі 
державні вимоги з екологічних питань. Відповідно, у Компанії немає суттєвих зобов’язань у зв’язку з охороною 
навколишнього середовища. 
  
14. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську 
заборгованість, кредити банків, інші довгострокові зобов’язання, торгову та іншу кредиторську заборгованість. 
Фінансові активи та зобов'язання, такі як торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, є результатом 
операцій Компанії. В таблиці нижче наведено балансову вартість фінансових активів та зобов'язань станом на 31 
грудня 2019 та 2018 років: 
 31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
Фінансові активи   

Довгострокові фінансові інвестиції: 
інші фінансові інвестиції 10 204 6 684 

Довгострокова дебіторська заборгованість - 40 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 109 365 95 262 
Інша поточна дебіторська заборгованість 14 799 6 201 
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 558 3 967 

   

Всього фінансових активів 140 926 112 154 
   

Фінансові зобов’язання   

Кредити банків 86 480 68 905 
Зобов'язання з фінансового лізингу 919 - 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 48 961 28 313 
Заборгованість по відсотках 2 070 2 124 

   

Всього фінансових зобов'язань 138 430 99 342 
 
На думку Керівництва, балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, інших довгострокових зобов’язань, 
торгової та іншої дебіторської заборгованості, торгової та іншої кредиторської заборгованості та кредитів приблизно 
дорівнює їх справедливій вартості. 
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Справедлива вартість активів та зобов'язань визначається таким чином:  
- Справедлива вартість активів та зобов'язань, щодо яких наявні ціни котирування на активних ринках на 

ідентичні активи або зобов’язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки, 
визначається на основі вказаних котирувань. 

- Справедлива вартість активів та зобов'язань, що не торгуються на активних ринках, визначається у 
відповідності до різних методів оцінки, головним чином заснованих на ринковому чи дохідному підході, 
зокрема за допомогою методу оцінки приведеної вартості грошових потоків. Дані методи оцінки 
максимально використовують спостережувані ринкові ціни, у разі їх доступності, і в найменшій мірі 
покладаються на припущення, характерні для Компанії. 

 
15. Фінансові інструменти та управління ризиками 
 
Управління капіталом 
 
Компанія управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності Компанії в майбутньому і одночасної 
максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво 
Компанії регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Компанії вживає 
заходів для збалансування загальної структури капіталу шляхом розподілу прибутку, а також отримання нових 
кредитів або погашення існуючої заборгованості. 
 
Кредитний ризик 
 
Основними фінансовими активами Компанії є грошові кошти та дебіторська заборгованість.  
Максимальний рівень кредитного ризику Компанії в цілому відображається в балансовій вартості фінансових активів, 
яка наведена в балансі. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного кредитного 
ризику незначний. 
Політика Компанії із управління кредитним ризиком спрямована на те, щоб здійснювати господарські операції з 
контрагентами, які мають позитивну репутацію та кредитну історію. Грошові кошти Компанії в основному 
перебувають на рахунках у провідних українських банках із солідною репутацією. Окрім того, постійно здійснюється 
моніторинг дебіторської заборгованості з метою виявлення та своєчасного реагування на погіршення ліквідності 
контрагентів Компанії. 
 
Ризик ліквідності 
 
Це ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція ліквідності Компанії 
ретельно контролюється і управляється. Компанія використовує процес докладного бюджетування та прогнозу 
грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних 
зобов'язань. Більшість видатків Компанії є змінними і залежать від обсягу реалізованої продукції. 
 
Позиція ліквідності Компанії станом на 31 грудня 2019 року показано далі: 
 

 
Строк 

погашення 
невизначений 

Строк 
погашення 
до 1 року 

Строк 
погашення 
від 1 року 
до 5 років 

Строк 
погашення 

більше 5 
років 

Всього 

Фінансові активи      
 

     
Довгострокові фінансові інвестиції: 
інші фінансові інвестиції 10 204 - - - 10 204 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги - 109 365 - - 109 365 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість - 14 799 - - 14 799 
Грошові кошти та їх еквіваленти - 6 558 - - 6 558 
Всього фінансових активів 10 204 130 722 - - 140 926 
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Строк 

погашення 
невизначений 

Строк 
погашення 
до 1 року 

Строк 
погашення 
від 1 року 
до 5 років 

Строк 
погашення 

більше 5 
років 

Всього 

Фінансові зобов'язання      
      

Кредити банків - 24 662 61 818 - 86 480 
Зобов'язання з фінансового лізингу - 919 - - 919 
Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги - 48 961 - - 48 961 

Заборгованість по відсотках (в т.ч. 
майб.відсотки) - 16 147 47 291 - 63 438 

Всього фінансових зобов'язань - 90 689 109 109 - 199 798 
      

Чистий розрив ліквідності 10 204 40 033 (109 109) - (58 872) 
Кумулятивний розрив ліквідності 10 204 50 237 (58 872) (58 872)   
 
Позиція ліквідності Компанії станом на 31 грудня 2018 року показано далі: 
 

 
Строк 

погашення 
невизначений 

Строк 
погашення 
до 1 року 

Строк 
погашення 

від 1 року до 
5 років 

Строк 
погашення 

більше 5 
років 

Всього 

Фінансові активи      
 

     
Довгострокові фінансові інвестиції: 
інші фінансові інвестиції 6 684 - - - 6 684 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

- 95 262 - - 
95 262 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

- 6 201 - - 
6 201 

Грошові кошти та їх еквіваленти - 3 967 - - 3 967 
Всього фінансових активів 6 684 105 430 - - 112 114 

      
Фінансові зобов'язання      

      
Кредити банків - 2 000 59 471 7 434 68 905 
Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги - 28 313 - - 28 313 

Заборгованість по відсотках (в т.ч. 
майб.відсотки) - 14 262 33 119 592 47 973 

Всього фінансових зобов'язань - 44 575 92 590 8 026 145 191 
      

Чистий розрив ліквідності 6 684 60 855 (92 590) (8 026) (33 077) 
Кумулятивний розрив ліквідності 6 684 67 539 (25 051) (33 077)   
 
Процентний ризик 
 
Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики, змінюючи або їх справедливу вартість 
(кредити за фіксованими процентними ставками), або майбутні грошові потоки (кредити за плаваючими 
процентними ставками). 
 
Політика Компанії щодо управління процентним ризиком полягає в отриманні позик як за фіксованими, так і за 
змінними процентними ставками. Під час отримання нових кредитів чи позик керівництво приймає рішення виходячи 
з того, яка саме процентна ставка - фіксована чи змінна - буде, на його думку, більш вигідною для Компанії протягом 
очікуваного періоду до строку погашення заборгованості. 
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Валютний ризик 
 
Ризик коливання валютних курсів - це ризик того, що вартість фінансового інструменту буде коливатися через зміни 
курсів іноземних валют по відношенню до національної валюти. Вплив ризику коливання валютних курсів пов'язаний 
з монетарними активами та зобов'язаннями, деномінованими в іноземній валюті. 
 
Компанія здійснює діяльність як на українському, так і на міжнародному ринку, а відповідно її грошові потоки (вхідні 
та вихідні) номіновані в гривні (функціональна валюта) та іноземній валюті – доларах США, євро. 
 
 31 грудня  

2019 
31 грудня 

 2018 
Долар США   

Фінансові активи - 3 931 
Фінансові зобов’язання (1 906) - 

   

 Всього (1 906) 3 931 
   

Євро   

Фінансові активи - 967 
Фінансові зобов’язання (2 221) (2 465) 

   

 Всього (2 221) (1 498) 

 
Нижче наведений аналіз чутливості прибутку / (збитку) Компанії до оподаткування до ймовірної зміни обмінного 
курсу, при постійному значенні всіх інших змінних.  
 

 
Збільшення 

(зменшення) 
валютного 
курсу, % 

Вплив на 
результат до 

оподаткування 

2019   

Долар США 20 (381) 
Долар США -20 381 

   

Євро 20 (444) 
Євро -20 444 

2018   

Долар США 10 393 
Долар США -10 (393) 

 
  

Євро 10 (150) 
Євро -10 150 
 
16. Події після дати звітності 
 
Після 31 грудня 2019 року світова та українська економіка зазнала значного впливу від спалаху захворювань, 
спричинених коронавірусом (COVID-19). Майже всі країни світу були вражені пандемією. Станом на дату випуску 
цієї фінансової звітності було підтверджено численні випадки захворювання на коронавірус (COVID-19) в Україні. З 
метою перешкоджання поширенню захворювання, влада в Україні оголосила режим надзвичайної ситуації на всій 
території України. Із числа запроваджених заходів обмежувальний вплив на операційні процеси Компанії має 
запровадження певних обмежень на пересування людей. Окрім операційних процесів Компанії, пандемія 
спричинила суттєвий негативний вплив на умови діяльності більшості її постачальників та споживачів як в Україні, 
так і за її межами. 
Загальний вплив вказаних подій на майбутню діяльність Компанії та економіку України важко передбачити через 
високий ступінь невизначеності щодо поширення інфекції. У зв’язку з коронавірусом оголошено режим надзвичайної 
ситуації на території країни, карантинні обмеження негативно вплинули на умови діяльності контрагентів.  
 
Крім зазначеного вище, після звітної дати і до дати затвердження фінансової звітності не відбулося інших суттєвих 
подій, які б надавали додаткову інформацію щодо фінансового стану чи результатів діяльності Компанії, та які б 
необхідно було б відобразити у фінансовій звітності. 


