




































































ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУРАТОС УКРАЇНА" 
 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
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9. Основні засоби (продовження) 
 
Оренда 
 
Основні засоби включають активи з права користування згідно з МСФЗ 16 "Оренда". 
 
Компанія орендує приміщення для розміщення офісу та виробничих потреб. Договір оренди було пролонговано у 
2019 році та станом на 31 грудня 2019 року залишковий термін оренди становив близько 17 років. 
 

До 31 грудня 2017 року договори оренди класифікувалися як операційна оренда. З 1 січня 2018 року оренда 
визнається як актив у формі права користування з відображенням відповідного зобов'язання, починаючи з дати, на 
яку орендований актив доступний для використання Компанією. 
 
Нижче наведено балансову вартість активів з права користування та зобов'язань з оренди Компанії та рух за період: 

 Будівлі та 
споруди 

Транспортні 
засоби 

Всього 

Актив з права користування    

На 1 січня 2018 року 61 368 - 61 368 

Надходження - 1 897 1 897 

Амортизація (2 898) (284) (3 182) 

Модифікація умов договору (7 506) - (7 506) 

На 31 грудня 2018 року 50 964 1 613 52 577 

Амортизація (2 629) (379) (3 008) 

Модифікація умов договору (3 652) - (3 652) 

На 31 грудня 2019 року 44 683 1 234 45 917 

 
    

 
Короткострокова 

частка 
заборгованості 

Довгострокова 
частка 

заборгованості 
Всього 

Зобов'язання з оренди    

Первісне визнання у зв’язку із першим 
застосуванням МСФЗ 16 

639 60 729 61 368 

На 1 січня 2018 року 639 60 729 61 368 

Фінансові витрати  8 704  - 8 704 

Платежі з оренди (9 246)  - (9 246) 

Надходження 519 739 1 258 

Зміна внаслідок модифікації договорів оренди - (7 506) (7 506) 

Рекласифікація за строками погашення 
заборгованості 

499 (499) - 

На 31 грудня 2018 року  1 115  53 463 54 578 

Фінансові витрати  8 595  - 8 595 

Платежі з оренди (9 592)  - (9 592) 

Зміна внаслідок модифікації договорів оренди - (3 652) (3 652) 

Рекласифікація за строками погашення 
заборгованості 

895 (895) - 

На 31 грудня 2019 року  1 013  48 916 49 929 

 
Звірку зобов’язань з оренди до майбутніх мінімальних орендних платежів наведено нижче: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Майбутні мінімальні орендні платежі, в тому числі:    

до одного року 9 246 9 331 9 248 

від одного до п'яти років 35 108 36 687 36 994 

більше п'яти років 116 260 114 306 129 479 

Мінус: Майбутні процентні платежі з оренди (110 685) (105 746) (114 353) 

 49 929 54 578 61 368 
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10. Незавершені капітальні інвестиції 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    

Основні засоби 949 33 - 

Нематеріальні активи 86 - - 

Передоплати за основні засоби 1 324 540 1 180 

 2 359 573 1 180 

 
 
11. Запаси 

  31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    

Товари на складі  13 107   24 673  12 169 

Сировина та матеріали  11 551  8 038  13 805  

Готова продукція  11 325  12 685   10 567  

Тара і тарні матеріали  2 191  2 245   2 118  

Запасні частини  398   401   1 454    

Напівфабрикати 198 340 347 

Інші матеріали  267     267   303  

 39 037  48 649  40 763  

 
За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018, Компанія не визнавала уцінок запасів до чистої вартості реалізації. 
 

 
12. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
Дебіторська заборгованість вітчизняних контрагентів 71 936 57 191 74 608 
Дебіторська заборгованість іноземних контрагентів 4 777 2 663 1 329 

 76 713 59 854 75 937 
 
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торгова та інша дебіторська заборгованість була 
безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії. 
 
Компанія застосовує спрощений підхід до створення резерву під очікувані кредитні збитки, передбачений МСФЗ 9, 
який дозволяє нарахування резерву під очікувані кредитні збитки на весь строк дії інструменту для всіх активів у 
категорії "Торгова та інша дебіторська заборгованість". 
 
Для оцінки очікуваного кредитного збитку дебіторська забоогованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша 
дебіторська заборгованість об'єднанується у категорії з подібними характеристиками кредитного ризику та кількістю 
днів прострочення. Рівні очікуваних кредитних збитків базуються на графіках платежів за продажами за 12 місяців 
до кожної звітної дати та аналогічних історичних кредитних збитках, понесених за цей період. 
 
Рівні збитків за минулі періоди коригуються з урахуванням поточної та прогнозної інформації про макроекономічні 
фактори, що впливають на здатність клієнтів погашати дебіторську заборгованість. Резерв під очікувані кредитні 
збитки під торгову та іншу дебіторську заборгованість визначається згідно з матрицею резервування, яка наведена 
у таблиці нижче. Матриця резервування базується на кількості днів прострочення активу. 
 
Аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості за термінами протермінування станом на 31 грудня представлено 
нижче: 

 

 

Всього 
Не 

протермінована 
і не знецінена 

Протермінована, але не знецінена 

< 30 
днів 

31-90 
днів 

61-90 
днів 

91-180 
днів 

181-365 
днів 

> 365 
днів 

2019  76 713   66 689  9 240 784 - - - - 

2018  59 854   53 845  5 782 227 - - - - 

2017 75 937    66 253  8 204 1 480 - - - - 
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13. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
Аванси за послуги 1 208 956 1 093 
Аванси за комунальними платежами 242 924 193 
Аванси за ТМЦ 38 408 676  
ПДВ за виданими авансами (47) (182) (69) 

 1 441 2 106 1 893 
 
 
14. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складається з податку на додану вартість до відшкодування. 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
ПДВ до відшкодування  -   1 108  7 691 

  -   1 108   7 691  
 
 
15. Інша поточна дебіторська заборгованість 
 

Станом на 31 грудня 2019 року сальдо іншої дебіторської заборгованості в основному складається із заборгованості 
факторингової компанії в сумі 1 006 тис. грн. за проданою торговою дебіторською заборгованістю. Компанія очікує 
погашення заборгованості в повній сумі протягом 60 днів після звітної дати. 
 
 
16. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
Грошові кошти в банку 28 143 22 129 7 531 
Залишок грошових коштів на електронному рахунку з 
податку на додану вартість 

209 1 360 -  

Грошові кошти в дорозі - 3 042 - 

 28 352 26 531 7 531 
 
Станом на 31 грудня грошові кошти в банку були деноміновані в таких валютах: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
Євро 17 223 6 144 310 
Гривня 7 528 12 020 4 945 
Долар США 3 392 3 965 2 276 

 28 143 22 129 7 531 
 
 
17. Власний капітал 
 
Статутний капітал 
 
На 31 грудня 2019 року оголошений, зареєстрований та оплачений статутний капітал становив 159 912 тис. грн. 
(31.12.2018: 159 912 тис. грн., 31.12.2017: 159 912 тис. грн.). Статутний фонд ТОВ "Пуратос Україна" належить 
зазначеним у таблиці учасникам у таких частках: 

 
31.12.2019, 

% 
31.12.2018,

% 
01.01.2018, 

% 

КОМПАНІЯ "ПУРАТОС НВ", Бельгія 100 100 100 
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17. Власний капітал (продовження) 
 
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія була зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
відповідно до визначення, передбаченого законодавством України. 
 
Інше 
 
Стаття "Зміна облікової політики" в розмірі 9 296 тисяч гривень в Звіті про власний капітал за 2018 рік включає ефект 
від переходу Компанії на складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

на 1 січня 2018 року. 
 
 
18. Довгострокові забезпечення 
 
Довгострокові забезпечення з виплат персоналу: 

 2019 2018 

   
Станом на 1 січня  625   363  
Нараховано протягом року  482   262  

Станом на 31 грудня  1 107   625  
 
 
19. Короткострокові кредити банків 

 
Умови, балансова вартість зобов'язань та тип відсоткової ставки станом на 31 грудня 2019 року представлені таким 
чином: 

 
Тип 

відсоткової 
ставки 

Тип договору 
Ефективна 
відсоткова 

ставка 

Погашення 
до 1 року 

     

Банківські кредити та позики 
 в гривнях 

фіксована 
поновлюваний 
кредит 

14,65%-
21,25% 

10 000 

Відсотки до сплати    22 
    10 022 

 
Умови, балансова вартість зобов'язань та тип відсоткової ставки станом на 31 грудня 2018 року представлені таким 
чином: 

 
Тип 

відсоткової 
ставки 

Тип договору 
Ефективна 
відсоткова 

ставка 

Погашення 
до 1 року 

     

Банківські кредити та позики 
 в гривнях 

фіксована 
поновлюваний 
кредит 

15,35%-
21,25% 

59 500 

Відсотки до сплати    838 
    60 338 

 
Умови, балансова вартість зобов'язань та тип відсоткової ставки станом на 1 січня 2018 року представлені таким 
чином: 

 
Тип 

відсоткової 
ставки 

Тип договору 
Ефективна 
відсоткова 

ставка 

Погашення 
до 1 року 

     

Банківські кредити та позики 
 в гривнях 

фіксована 
поновлюваний 
кредит 

15,35%-
21,25% 

44 000  

Відсотки до сплати     508  
    44 508 

 
Станом на 31 грудня 2019 року зобов’язання за позиками Компанії в максимальній сумі 2 500 тис. євро були 
гарантовані Puratos Group NV та Puratos NV (31 грудня 2018 року: 1 500 тис. Євро, 1 січня 2018 року: 
1 500 тисяч євро).  
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19. Короткострокові кредити банків (продовження) 
 
Зміни у зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, представлені 
таким чином: 

 
Кредити та позики 

поточні 
Відсотки Всього 

    

Залишок на 1 січня 2018 року 44 000 508 44 508 

 
Грошові операції 

   

Надходження позик 198 300 - 198 300 

Погашення позик (182 800) - (182 800) 

Погашення відсотків -  (10 339) (10 339) 
 
Негрошові операції: 

   

Нараховані відсотки -  10 669 10 669 

Залишок на 31 грудня 2018 
року 

59 500 838 60 338 

 
Грошові операції    

Надходження позик 3 081 000 - 3 081 000 

Погашення позик (3 130 500) - (3 130 500) 

Погашення відсотків - (6 887) (6 887) 
 
Негрошові операції:    

Нараховані відсотки - 6 071 6 071 

Залишок на 31 грудня 2019 
року 

10 000 22 10 022 

 
 
20. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    

Торгова кредиторська заборгованість 51 645 52 208 81 916 

Інша кредиторська заборгованість 12 453 10 783 8 465 

Кредиторська заборгованість за основні засоби 246 335 - 

 64 344 63 326 90 381 

 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги представлена переважно зобов'язаннями до сплати за 
поставлені товари. 
 
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю являє собою незабезпечені фінансові зобов’язання. 
Кредиторська заборгованість перед контрагентами в Україні, як правило, погашається протягом 60-100 днів після 
визнання. 
 
Справедлива вартість поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги приблизно дорівнює її 
балансовій вартості. 
 
 
21. Поточні забезпечення 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
Бонуси, нараховані працівникам 2 343 2 863 1 527 
Забезпечення під невикористані відпустки 1 476 926 643 

  3 819   3 789   2 170  
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21. Поточні забезпечення (продовження) 
 
 
Рух забезпечення під невикористані відпустки за період: 
 

 2019 2018 

   
Сальдо на 1 січня 926 643 

Нараховано 2 721 1 787 
Використано (2 171) (1 504) 

Сальдо на 31 грудня 1 476 926 
 
 
22. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 

 2019 2018 

   

Виручка від реалізації готової продукції 312 412 200 363 

Виручка від реалізації товарів 142 117 146 910 

 454 529 347 273 

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

 2019 2018 

   

Собівартість реалізації готової продукції 228 952 166 346 

Собівартість реалізації товарів 96 085 104 373 

 325 037 270 719 

 
 
Собівартіть за природою витрат у звітному періоді була наступною: 
 

 2019 2018 

   

Матеріали 295 806 246 588 

Амортизація та витрати на обслуговування основних засобів 14 685 11 660 

Витрати на оплату праці та пов’язані нарахування 6 363 4 475 

Інші витрати 8 183 7 996 

 325 037 270 719 

 
 
24. Адміністративні витрати 

 2019 2018 

   

Витрати на оплату праці та відповідні нарахування 5 100 3 539 

Послуги ІТ 2 454 717 

Амортизація 2 150 2 316 

Професійні послуги 1 382 797 

Банківські послуги 936 641 

Інші витрати на персонал 751 580 

Витрати на охорону 564 383 

Страхування 559 354 

Витрати на матеріали 340 172 

Інші витрати 423 499 

 14 659 9 998 
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25. Витрати на збут 

 2019 2018 

   

Витрати на оплату праці та відповідні нарахування 19 163 14 416 

Витрати на доставку 10 170 8 447 

Послуги ІТ 4 775 15 

Амортизація 3 233 4 443 

Інші витрати на персонал 3 311 2 410 

Матеріальні витрати 2 965 2 319 

Послуги, надані сторонніми організаціями 2 166 1 272 

Маркетингові заходи, семінари для покупців 2 129 202 

Дослідження ринку 1 514 500 

Паливо 1 220 981 

Ремонт та обслуговування основних засобів 1 028 541 

Інші витрати 1 237 1 704 

 52 911  37 250 

 
 
26. Фінансові витрати 

 2019 2018 

   

Відсотки за кредит 6 071 10 669 

Відсотки за орендою 8 595 8 704 

Факторинг 210 - 

 14 876 19 373 
 

 
27. Витрати (дохід) з податку на прибуток 
 

Компоненти витрат з податку на прибуток складалися з: 

 2019 2018 

Поточний податок на прибуток 1 731 - 

Відстрочений податок 7 002 1 433 

 8 733 1 433 

 
Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового прибутку до оподаткування 
на нормативну ставку податку за 2019 та 2018 роки: 

 

 2019 2019 

Прибуток / (збиток) до оподаткування 47 551  5 202 

Податок на прибуток за ставкою, чинною в Україні (18%) 8 559 936 

Податковий ефект витрат (доходів), які не підлягають вирахуваннню 
(оподаткуванню) 

174 497 

Витрати з податку на прибуток 8 733 1 433 

 
Станом на звітні дати відстрочені податки Компанії представлено таким чином: 
 

 
31 грудня 

2019 

Звіт про прибутки та збитки 
31 грудня 

2018  
Виникнення та сторнування 

тимчасових різниць  

Відстрочені податкові активи за статтями    

Від’ємне значення об’єкта оподаткування - (6 907) 6 907 

Резерви та забезпечення 636 (71) 707 

Основні засоби (105) (24) (81) 

Чистий відстрочений податковий 
актив/(зобов'язання) 

531 (7 002) 7 533 
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27. Витрати (дохід) з податку на прибуток (продовження) 

 
31 грудня 

2018 

Звіт про прибутки та 
збитки 1 січня 

2018 
 

Виникнення та сторнування 
тимчасових різниць  

Відстрочені податкові активи за 
статтями 

   

Від’ємне значення об’єкта оподаткування 6 907 (1 922) 8 829 

Резерви та забезпечення 707 387 320 

Основні засоби (81) 102 (183) 

Чистий відстрочений податковий 
актив/(зобов'язання) 

7 533 (1 433) 8 966 

 
Станом на звітні дати, які подано в цій фінансовій звітності, відстрочені податки обчислено за ставками, які, як 
передбачалося, будуть діяти в період реалізації відстроченого податкового активу чи погашення відстроченого 
податкового зобов'язання. 
 
 
28. Додаткова інформація до звіту про рух грошових коштів 
 
Рух коштів у результаті операційної діяльності, Інші витрачання 
 

 2019 2018 

 Відсотки сплачені   15 677   19 042  
 Розрахунки з підзвітними особами   835   -    

 Витрачання на купівлю-продаж валюти   695   286  

 Банківська комісія   618   630  

 Інші платежі   1 048   134  

  18 873   20 092  
 
 
29. 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. 

Керівництво Компанії (2 особи) одержало таку компенсацію протягом років, що закінчилися 31 грудня, яка включена 
до складу заробітної плати та відповідних нарахувань: 

  2019  2018 

Короткострокові виплати працівникам  3 526  3 123 

 
Компанія мала такі залишки за операціями з пов’язаними сторонами: 
 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    
Зобов’язання з оренди (49 929) (54 578) (61 368) 
Торгова дебіторська заборгованість 1 840 1 071 - 
Торгова кредиторська заборгованість (30 044) (41 478) (70 858) 

 
  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУРАТОС УКРАЇНА" 
 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 
 

 
38 

29. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 
 
Компанія мала такі операції із пов’язаними сторонами: 

  2019  2018 

     

Виручка від реалізація товарів, робіт, 
послуг 

 
5 665 

 
2 775 

Придбання товарів, робіт, послуг  118 679  150 989 

 
Умови угод з пов’язаними сторонами 
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами відбуваються на умовах, аналогічних ринковим. Балансові 
залишки на кінець року є незабезпеченими, безвідсотковими, та оплата за ними проводиться грошовими коштами. 
Компанією не було отримано (надано) жодних забезпечень або гарантій по відношенню до дебіторської або 
кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія не 
фіксувала знецінення дебіторської заборгованості від пов’язаних сторін. 
 
 
30. 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. 
 
 
31. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Розкриття справедливої вартості стосовно фінансових інструментів проводиться відповідно до вимог МСФЗ 7 
"Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13 "Визначення справедливої вартості". Справедлива вартість 
визначається як сума, за якою інструмент міг би бути обміняний в поточній транзакції між обізнаними зацікавленими 
сторонами в ситуації, що склалася, за винятком примусового продажу чи ліквідації. Оскільки для значної частини 
фінансових інструментів Компанії немає доступного ринку, необхідно визначити справедливу вартість, виходячи з 
поточних економічних умов та конкретних ризиків, притаманних інструменту. Керівництво вважає, що фінансові 

активи та фінансові зобов'язання Компанії відносяться до рівня 3 ієрархії справедливої вартості, крім 
короткострокових кредитів, які відносяться до рівня 2 ієрархії справедливої вартості. 
 
Керівництво Компанії вважає, що балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, відображена у 
фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 
 
Основні категорії фінансових інструментів 
 
Основні категорії фінансових інструментів Компанії за їх балансовою наведено нижче: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Фінансові активи    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  76 713    59 854    75 937   
Інша дебіторська заборгованість  1 011    5    -   
Грошові кошти та їх еквіваленти  28 352    26 531    7 531   

  106 076    86 390    83 468   
    
Зобов'язання з оренди  49 929    54 578    61 368   
Короткострокові кредити банків  10 022    60 338    44 508   
Торгова кредиторська заборгованість  64 344    63 326    90 381   
Інша кредиторська заборгованість  964    586    602   

  125 259    178 828    196 859   
Протягом 2019 та 2018 років переміщень між рівнями ієрархії справедливої вартості не  відбувалось.  
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32. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
 
Основними ризиками, які є притаманними фінансовим інструментам Компанії є кредитний ризик (включаючи ризик 
концентрації), ризик ліквідності та валютний ризик. Політика Компанії з управління ризиками сконцентрована на 
непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків. Підходи Компанії 
до управління кожним з цих ризиків наведено нижче. 
 
Кредитний ризик та ризик концентрації 
 

Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму 
заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Фінансовими активами, які потенційно наражають 
Компанію на суттєвий кредитний ризик, в основному, є торгова та інша дебіторська заборгованість. 
 
Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відображається в балансовій вартості фінансових активів, 
яка наведена в Звіті про фінансовий стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення 
потенційного кредитного ризику несуттєвий.  
 
Виручка від реалізації 5 найбільшим контрагентам становила 48% загальної виручки від реалізації (2018: 52%). 
Залишок дебіторської заборгованості 5 найбільших контрагентів станом на 31 грудня 2019 року становив 74% від 
загального залишку торгової дебіторської заборгованості (31.12.2018: 75%, 01.01.2018: 74%). 
 
Середній кредитний період, який надавався контрагентам, становив: 2019 – 55 днів, 2018 – 71 день. 
 
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 розміщені 
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 
 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових 
зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами 
надходження грошових коштів від фінансових активів та термінами погашення фінансових зобов'язань.  
 
Завданням управлінського персоналу Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням, достатньою 
кількістю готівки та інших високоліквідних активів і підтриманням відповідного рівня кредитних зобов'язань перед 
постачальниками та банками. Компанія аналізує свої фінансові активи та зобов'язання за строками погашення та 
планує свою ліквідність в залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань за відповідними фінансовими 
інструментами. 
 
В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі їх видів та очікуваних термінів 
погашення станом на 31 грудня. Вплив відсотків, що будуть нараховані, не враховано, оскільки Компанія 
використовує поновлюваний кредит на короткотерміновий строк і спрогнозувати суму відсотків до сплати не 
видається можливим. 
 

31.12.2019 
Балансова 

вартість 
Загальні 
грошові 
потоки 

На 
вимогу 

1-3 
місяці 

3 - 12 
місяців 

1 - 5  
років 

Понад 5 
років 

        

Зобов'язання з оренди 49 929 160 614 - 2 312 6 934 35 108 116 260 

Короткострокові кредити банків 10 022 10 022 - 10 022 - - - 

Торгова кредиторська 
заборгованість 

64 344 64 344 - 64 344 - - - 

Інша кредиторська заборгованість 964 964 - 964 - - - 

Забезпечення 4 926 5 228 - - 3 819 1 409 - 

 130 185 241 172 - 77 642 10 753  36 517   116 260   

  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУРАТОС УКРАЇНА" 
 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 
 

 
40 

32. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

31.12.2018 
Балансова 

вартість 
Загальні 
грошові 
потоки 

На 
вимогу 

1-3 
місяці 

3 - 12 
місяців 

1 - 5  
років 

Понад 5 
років 

        
Зобов'язання з оренди 54 578  160 324   -    2 333 6 998 36 687 114 306 
Короткострокові кредити банків 60 338  60 338   -    60 338 - - - 
Торгова кредиторська 
заборгованість 

63 326  63 326   -    63 326 - - - 

Інша кредиторська заборгованість 586  586   -    586 - - - 
Забезпечення 4 414  4 894   -    - 3 789 1 105 - 

 183 242  289 468   -    126 583 10 787 37 792 114 306 

 

01.01.2018 
Балансова 

вартість 
Загальні 
грошові 
потоки 

На 
вимогу 

1-3 
місяці 

3 - 12 
місяців 

1 - 5  
років 

Понад 5 
років 

        
Зобов’язання з оренди 61 368 175 721  -    2 312 6 936 36 994 129 479 
Короткострокові кредити банків 44 508 44 508  -    44 508 - - - 
Торгова кредиторська 
заборгованість 

90 381 90 381  90 381 - - - 

Інша кредиторська заборгованість 602 602  -    602 - - - 

Забезпечення 2 533 3 013  -    - 2 170 843 - 

 199 392 314 225  -    137 803 9 106 37 837 129 479 

 
Валютний ризик 
 
Валютний ризик Компанії виникає в основному стосовно дебіторської заборгованості іноземних контрагентів, а також 
кредиторської заборгованості перед іноземними контрагентами. 
 
Процедури Компанії з управління валютним ризиком включають постійний контроль динаміки обмінного курсу на 
місцевому та міжнародних валютних ринках. 
 
У таблиці нижче показано концентрацію валютного ризику на звітні дати, наведені у цій фінансовій звітності: 
 

31.12.2019 Євро Долар США 

Фінансові активи, тис. грн. 22 002 3 390 

Фінансові зобов’язання, тис. грн. (21 520) - 

 482 3 390 
 

31.12.2018 Євро Долар США 

Фінансові активи, тис. грн. 8 809 3 963 

Фінансові зобов’язання, тис. грн. (35 086) - 

 (26 277) 3 963 
 

01.01.2018 Євро Долар США 

Фінансові активи, тис. грн. 1 640 2 277 

Фінансові зобов’язання, тис. грн. (66 019) - 

 (64 379) 2 277 
 

Нижче представлено чутливість прибутку / (збитку) Компанії до оподаткування до можливої зміни обмінного курсу, 
при постійному значенні всіх інших змінних.  

 
Збільшення/зменшення 

валютного курсу 
Вплив на прибуток (збиток) до 

оподаткування 

31 грудня 2019 року   

Євро / Долар США +20% 96 / 678 

Євро/ Долар США -10%  (48) / (339)  
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32. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

 
Збільшення/зменшення 

валютного курсу 
Вплив на прибуток (збиток) до 

оподаткування 

   

31 грудня 2018 року   

Євро / Долар США +10% (2 628) / 396 

Євро/ Долар США -10% 2 628 / (396) 

   

1 січня 2018 року   

Євро / Долар США +10%  (6 438) / 228 

Євро/ Долар США -10% 6 438 / (228)  

 
Управління капіталом 
 

Компанія розглядає позиковий та статутний капітал як основні джерела формування капіталу. Завданнями 
керівництва при управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати функціонувати з метою 
отримання прибутків для засновників та вигід для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування 
своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії з управління капіталом 
спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури капіталу з метою зменшення сукупних витрат на 
залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу Компанії до ринків капіталу. 
 

Управлінський персонал Компанії постійно контролює структуру капіталу та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, ринкових тенденціях та стратегії розвитку 
Компанії. Протягом періодів, поданих у цій фінансовій звітності, політика та процедури, застосовувані Компанією 
для управління капіталом, не змінювалися. 
 
Компанія контролює капітал, використовуючи коефіцієнт фінансового важеля, що визначається як співвідношення 
чистої заборгованості до капіталу та чистої заборгованості. До складу чистої заборгованості включаються всі 
зобов'язання Компанії на звітні дати за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Капітал включає всі складові 
капіталу. 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

    

Зобов'язання з оренди (примітка 9)  49 929    54 578    61 368   

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги (примітка 20) 

 68 197    64 437    91 331   

Короткострокові кредити банків (примітка 19)  10 022    60 338    44 508   

Забезпечення  4 949    4 430    2 536   

Мінус: Грошові кошти та їх еквіваленти (примітка 11) (28 352)   (26 531)   (7 531)   

Чиста заборгованість  104 745    157 252    192 212   

    

Власний капітал  149 579    110 761    106 992   

Власний капітал і чиста заборгованість  254 324    268 013    299 204   

Коефіцієнт фінансового важеля 41% 59% 64% 
 
 
Операційний ризик 

 
Операційний ризик є ризиком, який виникає з дефіциту інформаційних технологій і системного управління Компанії, 
як ризик, який залежить від людських помилок. Компанія оцінює, підтримує та оновлює свої системи на безперервній 
основі. 
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33. Події після звітної дати  
 
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 були підтверджені численні випадки захворювання на коронавірус 
(COVID-19) в Україні. З метою перешкоджання поширенню захворювання влада України відносить територіальні 
одиниці держави до різних зон в залежності від епідеміологічної ситуації, що два тижні розподіл на епідеміологічні 
зони оновлюється. Виділено чотири зони – зелена, жовта, помаранчева, червона залежно від поширеності 
захворювання в кожній зоні. Після поширення падемії Одеська область та м. Одеса перебували в різних зонах від 
"зеленої" до "помаранчевої", окремі міста та території перебували в "червоній" зоні. 
 
Виручка від реалізації Компанії впала на 3% за 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, в 
основному за рахунок падіння в 2 кварталі 2020 року, що спричинено впливом панпідемії. 
 
Компанія зробила такі основні кроки у зв’язку з пандемією: 

− було прийнято ряд заходів для забезпечення здоров’я працівників виробництва (робота в масках для певної 
частини працівників, дотримання дистанції на певних виробничих ділянках, зміна транспортування 
працівників на роботу чи з роботи, встановлення дезінфекторів у багатьох місцях, доступних працівникам, 
вимірювання температури при вході на територію Компанії, інформування працівників про методи захисту 
свого здоров’я, інше); 

− частина офісних працівників була переведена на віддалений режим роботи із забезпеченням віддаленого 
доступу до систем обліку і контролю для працівників. 

 
Крім описаних вище, після звітної дати і до дати затвердження фінансової звітності не відбулося суттєвих подій, які 
б надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, та які необхідно було б відображати у цій 
фінансовій звітності. 
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