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[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)

Поточний звітний період

Звіт про управління

Розкриття інформації щодо звіту про управління

Розкриття інформації щодо звіту про управління
Звіт про управління за 2021 рік складено відповідно до українського законодавства. 

Дата звіту про управління
2022-05-31

Найменування суб'єкта господарювання, що звітує
Товаристо з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна"

Розкриття інформації про діяльність та організаційну структуру

Розкриття інформації про основну діяльність
ТОВ "Суффле Агро Україна" (код 34863309) зареєстровано на території України 18 січня 2007 року. 
Основні види діяльності: 
- Дистрибуція засобів захисту рослин, насіння, техніки; 
- Заготівля та продаж зернових та олійних культур; 
- Виробництва насіння. 

ЗАГОТІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР. 
До основних напрямків діяльності ТОВ «Суффле Агро Україна» належить заготівля та продаж зернових та олійних культур. Товариство реалізує на експорт наступні культури: 

 пшеницю;
 кукурудзу; 
 ячмінь; 
 ріпак; 
 сою. 

Товариство є ексклюзивним постачальником пивоварного ячменю для ПрАТ «Славутський солодовий завод» та одним з основних партнерів SOUFFLET NEGOCE SAS, а також розвиває співпрацю з найбільшими міжнародними компаніями, що займаються закупівлею зернових та олійних культур. 
ТОВ «Суффле Агро Україна» в 2021 році  зберегло статус одного з найбільших експортерів зерна в Україні. Товариство працює тільки на основі діючого законодавства України!  
В 2021 році Товариство вкотре  успішно пройшло сертифікацію та отримало  міжнародний сертифікат ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification), що дав змогу закупити та продати 52 тис. тон ріпаку та 30 тис. тон кукурудзи для трейдерів. Також у 2021 Товариство пройшло  ресертифікацію та розпочало закупівлю сертифікованої сої. Продукція  успішно експортована в 
країни Європи на виробництво біодизелю та біоетанолу. 
Сертифікат засвідчив те, що Суффле Агро Україна купує сталу біомасу, тобто вирощену екологічно безпечним способом.  Компанія Суффле Агро Україна у 2021 році зареєстрована китайським карантинним органом під назвою (G)AQSIQ, який дає змогу експортувати ячмінь фуражний та кукурудзу до Китайської Народної Республіки . 
Компанія Суффле Агро Україна надає повний пакет послуг щодо закупівлі, доставки, обробки і зберігання зерна сільськогосподарським підприємствам. Товариство допомагає клієнтам покращити якість зерна і зберігати її протягом тривалого часу. Фахівці володіють оперативною інформацією про ринок, завдяки договірним відносинам із провідними аналітичними компаніями України.  
Заготівлю та обробку зернових ТОВ «Суффле Агро Україна» здійснює за підтримки елеваторів, що входять до складу Групи Суффле (ПрАТ «Городоцький елеватор Суффле», ТОВ «Каролінський елеватор», ПрАТ «Жашківський елеватор»), а також пункту перевалки у м.Славута на базі ПрАТ «Славутський Солодовий Завод». В 2021 році значно розширилась співпраця із зовнішніми  
елеваторами по всій території України задля створення найзручніших умов логістики. 
Ключовими умовами роботи елеваторів, з якими співпрацює Товариство є: 

 висока якість послуг (обробка зерна, очистка та сушіння); 
 точність лабораторного аналізу; 
 швидке приймання та відвантаження зерна. 

ДИСТРИБУЦІЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ТА НАСІННЯ 
Компанія ТОВ «Суффле Агро Україна» входить до десятки найбільших дистриб'юторів на ринку України. Частка на ринку засобів захисту рослин у 2021 році становила 2,3%, насіння – 1,7%. Товариство працює з найвідомішими виробниками, пропонує широкий асортимент сертифікованих продуктів найвищої якості та інноваційні рішення для вирощування сільськогосподарських культур. 
ТОВ «Суффле Агро Україна» постачає: 

 насіння кукурудзи, соняшнику, ячменю, сої, ріпаку та пшениці; 
 засоби захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, інсектициди, регулятори росту протруйники, десиканти та ін.); 
 мікродобрива; 
 основні добрива. 

Компанія забезпечує індивідуальний підхід до кожного клієнта та гарантує своєчасність доставки. Усі продукти постачаються із відповідними сертифікатами якості та разом із кваліфікованим супроводом агрономічної команди, яка допомагає підібрати технологію вирощування, адаптовану до умов кожного господарства. 
Товариство є офіційним дистриб'ютором  компаній-виробників засобів захисту рослин: BASF, BAYER, Corteva, UPL, STEFES, TerraVita, «Агрохімічні технології». Також компанія «Суффле Агро Україна» пропонує унікальні продукти для використання усього потенціалу кожної культури: 

 FERTEQ; 
 ADTEQ; 
 GUARDTEQ;  
 SOILTEQ. 

ТОВ «Суффле Агро Україна» пропонує клієнтам преміум бренд SOUFFLET SEEDS, що представлений високоякісними гібридами кукурудзи, соняшника і ріпаку.  

ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ 
ТОВ «Суффле Агро Україна» займається мультиплікацією та виробництвом насіння. Товариство виробляє насіння, що розміщене в двох виробничих кластерах (Центральна та Західна Україна). Кожен виробничий регіон включає в себе мережу господарств, що вирощують насіння, а також насіннєві лінії з доробки, калібрування, протруювання та пакування насіння. Основними 
культурами в цьому виді діяльності є: насіння ярого та озимого ячменю, насіння озимої пшениці, сої та гороху. Починаючи з 2020 р. Товариство включено до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.  
Суффле Агро Україна співпрацює з найвідомішими виробниками насіння та селекціонерами сортів, для того, щоб обрати і запропонувати клієнтам найкращі сорти кожної культури.     
Суффле Агро Україна реалізовує лише якісне насіння, яке відповідає державним стандартам якості (ДСТУ 2240-93). Кожна партія насіння обов’язково маркується, а також супроводжується Сертифікатами, що засвідчують посівні та сортові якості.      
Насіннєві лінії з доробки насіння знаходяться на базі елеваторів, що входять до складу Групи Суффле. Загальна потужність виробництва насіння може сягати 10 тис. т. насіння на рік. Насіннєві лінії оснащені сучасним обладнанням європейських і американських виробників (Cimbria, Westrup, Petkus). 

ПРОДАЖ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 
Продаж сівалок та причіпного грунтообробного обладнання французького виробника Burel. 

Розкриття інформації про мету, цілі та стратегії досягнення цих цілей
Заготівля та продаж зернових та олійних культур - задача зберегти комерційні відносини з виробниками сільськогосподарської продукції на територіях на яких не йдуть бойові дії. У сфері торгівлі зерновими та олійними культурами Товариство  планує збільшити обсягів закупівлі зернових та олійних культур і експорту закупленого врожаю компаніям Групи СУФФЛЕ та інших світовим 
зернотрейдерам. 
Дистрибуція засобів захисту рослин та насіння - Товариство планує продовжувати працювати над розширенням та вдосконаленням продуктивного портфелю засобів захисту рослин, насіння та мінеральних добрив задля задоволення очікувань та потреб клієнтів. 
Головними стратегічними напрямками розвитку Товариства у сфері дистрибуції на найближчий рік є: 

 Індивідуальний підхід до кожного клієнта, цікаві і гнучкі пропозиції та своєчасність доставки. 
 Постачання усієї продукції разом із кваліфікованим технічним супроводом команди агрономів, яка може надати будь-яку інформацію щодо продуктів, чи технології їх використання. 

Розкриття інформації про дочірні компанії
Товаристо з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" не має дочірніх компаній. 

Розкриття інформації про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
Товариство з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" не має філіалів та відокремлених підрозділів. 

Розкриття інформації про організаційну структуру та керівництво
Організаційна структура Товариства  належить до типу лінійно-функціональної структури. 
Структура Компанії налічує три департаменти, 13 відділів та 4 підвідділи. 
Управління компанії складається з Генерального Директора (адміністративний відділ), якому підпорядковуються в рівній мірі керівники відділів. 

Розкриття інформації про вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності
Негативний вплив наприкінці року мало зростання геополітичної напруги навколо України, що призвело до масового виводу коштів іноземними інвесторами та призвело до зростання обмінного курсу гривні до іноземних валют. 
Інфляція в 2021 році значно перевищувала цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. та становила 10%. Однією з основних причин значного зростання цін було посилення впливу вторинних ефектів від подорожчання енергоносіїв та інших виробничих витрат на широкий спектр товарів та послуг. Пришвидшенню інфляції у 2021 році також значно сприяло відновлення економічної активності після 
зменшення карантинних обмежень. 
Починаючи з кінця 2021 року, політична ситуація в Україні характеризувалась нестабільністю, що була викликана ескалацією військових сил Росії на кордоні України. З 24 лютого 2022 року звичайна діяльність була порушена початком агресивних дій з боку Росії до України та введенням спочатку надзвичайного стану, а згодом і воєнного стану по всій її території. У зв'язку із 
запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово було обмежено норми ведення бізнесу, а також вільне пересування громадян та введені інші значущі обмеження, які можуть мати суттєвий вплив на організацію ведення підприємницької діяльності Компанії. 
Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити неможливо, проте вони вірогідніше матимуть подальший негативний вплив на діяльність Підприємства. 
  

Розкриття інформації про ліквідність та зобов'язання
Аналізуючи активи ТОВ «Суффле Агро Україна» варто зазначити, що у зв’язку із специфікою діяльності Компанії основну частину, а саме 97% у структурі активів займають оборотні активи, так як основним видом діяльності є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин та оптова торгівля хімічними продуктами.  
За аналізований період можна спостерігати збільшення вартості оборотних активів на 62 418 тис. грн., яке в основному відбулось за рахунок збільшення загальної вартості запасів на 39% або в абсолютному вираженні на 248 230 тис. грн.. Більшу часину вартості запасів становлять зернові культури, в тому числі ячмінь пивоварний. Відповідно до планів, реалізація цих культур буде 
здійсненна у січні – лютому та ячменю пивоварного у період січень-травень, що пояснюється особливостями роботи Компанії. 
Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури зобов’язань підприємства. Зобов’язання компанії збільшились на 158 822 тис. грн., що в основному обумовлено збільшенням суми короткострокових кредитів банків на 479 017 тис. грн. Збільшення короткострокових кредитів банків пояснюється перенесення термінів оплати дебіторської заборгованості клієнтами Компанії та 
зміщенням періодів реалізації засобів захисту рослин, насіння, мінеральних добрив для сільськогосподарських підприємств.                                                                                                                                                                                                                                                                     Зменшення поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 277 541 тис. грн. пов’язана із 



зміною періодів (перенесення на січень-березень 2022 року) закупівлі засобів захисту рослин, насіння у постачальників Компанії. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Компанії (0,01 у 2021 році) нижче нормативного значення (0,2-0,35), що спричинене специфікою діяльності Компанії, а також політикою використання вільних обігових коштів на погашення поточних зобов’язань та враховуючи актуальні тенденції ринку і особливості наявних бізнес-процесів Компанія не накопичує значні залишки грошових коштів та їх 
еквівалентів на рахунках. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності (0,63 у 2021 році) характеризує очікувану платоспроможність підприємства в короткостроковому періоді, що дорівнює тривалості одного обороту його дебіторської заборгованості за умови її своєчасного погашення. У 2021 році коефіцієнт зменшився на 0,12 пункти, що зумовлено зміщенням термінів збору кукурудзи господарствами та проблемами у 
транспортній логістиці. Така ситуація відповідно мала вплив і на погіршення показника загальної ліквідності, який зменшився на 0,04 пункти і у 2021 році становив 0,97 при нормативному значенні 1-2.                                                                                                                                                                                                                                      Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів оцінює 
достатність матеріально-виробничих запасів для погашення короткострокових боргів у випадку необхідності їх розпродажу. Динаміка показника покращилась у порівнянні із 2020 роком та за 2021 рік становила 0,35. 

Розкриття інформації щодо екологічних аспектів
Екологічна політика компанії базується на дотриманні чинного законодавства у сфері охорони довкілля, зокрема Конституції України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» та інших нормативно-правових актів, дотримання яких передбачано сферою діяльності підприємства. 
Товариство є платником екологічного податку та належним чином декларує і сплачує податкові зобов’язання зі сплати екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Товариство проводить аналіз об’єму викидів у атмосферне повітря та розробляє заходи для мінімізації забруднень навколишнього середовища.                   
У 2021 році ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» з ТОВ "НВО "Екоальянс" продовжувало співпрацю по утилізації відходів, відпрацьованої та зіпсованої оргтехніки, відпрацьованих шин, моторного масла, паливних та повітряних фільтрів. 
Зберігання засобів захисту рослин (ЗЗР), як і будь яких хімікатів, потребує особливих умов зберігання (склад в н.п. Ярунь Житомирська обл.). 
Склад в н.п. Ярунь відноситься до класу «А» (встановлено пункт промивки очей та ЗІЗ, протипожежних (чотири пункти з гідрантами та вогнегасниками, пожежний резервуар) норм та вимог . 

Розкриття інформації щодо соціальних аспектів та кадрової політики
Політика управління людськими ресурсами орієнтована на розвиток співробітників і керується постійною відданістю вдосконаленню навичок шляхом навчання та забезпеченню можливостей для мобільності. 
Широкий спектр діяльності  Товариства  надають персоналу кар’єрні можливості. Кожна людина здатна побудувати свій власний шлях відповідно до своїх очікувань та стратегії підприємства. 
Наша місія наступна - надати потенціалу працівників цінність.                                                                                                                      

Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати

Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Політика компанії та групи Soufflet, передбачає відсутність спекулятивних дій при операціях в іноземній валюті та здійснює хеджування операцій, які визнаються як такі, що мають вплив від зміни валютних курсів. Так Групою та Товариством використовуються валютні кредити для фінансування закупівлі продукції, яка в подальшому буде експортуватися, також можуть використовуватись 
інші фінансові інструменти хеджування (форвардна купівля/продаж валютних коштів). 

Вразливість до цінових ризиків
Більшість суб’єктів господарської діяльності тією чи іншою мірою мають справу з ціновими ризиками, а нестабільність і непередбачуваність як міжнародних, так і національних фінансових ринків визначає необхідність пошуку оптимальних методів управління цією групою ризиків. 
В групі цінових ризиків варто виділити ринкові й товарні ризики. Ринкові ризики виникають у результаті зміни цін на фінансові інструменти та формуються на фінансовому ринку: таким чином до цієї групи необхідно віднести такі ризики як ризик зміни процентних ставок, валютний ризик, ризик зміни вартості цінних паперів. Товарні ризики у свою чергу оцінюються ймовірністю 
несприятливої зміни цін на фізичні активи, які перебувають у власності учасника суб’єкта господарювання.  
Опосередковано та безпосередньо на діяльність ТОВ «Суффле Агро Україна» впливають у першому випадку ризик зміни процентних ставок, оскільки у межах своєї діяльності компанія надає кредитування сільськогосподарським суб’єктами при продажі товарів із відтермінуванням та валютний ризик, так як компанія активно здійснює експортно-імпортні операції. Товарний ризик для 
компанії виникає при закупівлі та продажу зернових / олійний культур та засобів захисту рослин, насіння, так як існує часовий лаг між моментом придбання товарів та їх реалізацією для суб’єктів господарювання.  
З метою управління ціновими ризиками ТОВ «Суффле Агро Україна» у своїй роботі здійснює наступні кроки. 
Для зменшення курсових втрат при зміні курсу та мінімізації ризиків, політика групи Soufflet визначає потребу у контролі валютної позиції підприємства за допомогою хеджування експортних та імпортних контрактів. Одним із таких інструментів є залучення валютних кредитів для фінансування закупівлі зернових з подальшою реалізацією на європейський ринок. Це дає можливість 
зменшити фінансові витрати за рахунок нижчої відсоткової ставки банків на валютні кредити та нівелювати курсові коливання. 
Для контролю цінових ризиків на товари компанія дотримується наступних заходiв по пристосуванню та нейтралiзацiї негативного впливу від цiнових ризикiв:  
- Ретельний вибiр постачальникiв та  прогнозування змiни цiн постачальниками.  
- Своєчасне коректування цiн та монiторинг цiн конкурентiв.  
- Прогнозування змiни кон'юнктури ринку.

Вразливість до ризику ліквідності
Ризик ліквідності виникає внаслідок різниці між термінами погашення дебіторської та кредиторської заборгованості. Така різниця потенційно впливає на прибутковість та збільшення нових залучених контрагентів до співпраці. У товаристві існують процедури для мінімізації таких ризиків за рахунок залучення коштів у вигляді кредитів для достатньої кількості грошових коштів та 
фінансування потреб бізнесу та кредитних умов при закупівлі продукції.

Вразливість до ризику грошових потоків
Ризик грошових потоків виникають при десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів. Для зменшення таких ризиків товариство синхронізує умови та терміни оплати від покупців та постачальників продукції, враховуючи ринкові умови та сезонні фактори ведення сільського господарства. А також залученням фінансування зі сторони банків.

Вразливість до валютного ризику
Валютний ризик є результатом коливання вартості фінансових інструментів внаслідок зміни валютних курсів. Для зменшення ризиків товариство синхронізує експортні продажі із закупівлями, фіксуючи ціну, а також використовуючи валютні кредити для здійснення закупівлі товарів під подальший експорт.

Вразливість до кредитного ризику
Виникнення кредитного ризику є результатом продажів товаром на умовах кредиту (відтермінування платежу) з контрагентами, після чого виникають фінансові активи. Керівництво компанії контролює такі ризики з контрагентами на індивідуальній основі, аналізуючи фінансовий стан контрагентів та умови ринку.

Вразливість до ринкового ризику
ТОВ «Суффле Агро Україна» працює в аграрній сфері української економіки, яка демонструє розвиток і  яка є фундаментом забезпечення продовольчої безпеки держави, базисом розширення її експортного потенціалу, джерелом задоволення внутрішнього попиту на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування. Відповідно, компанія несе прямо чи опосередковано всі ризики, 
які притаманні цій галузі. 
Найголовнішим ризиком у сільському господарстві є ризик виробництва, який прямо несуть аграрні підприємства (виробники). Так як ТОВ «Суффле Агро Україна» працює в сфері оптової торгівлі, пов’язаної з аграрними підприємствами, то найголовнішими ризиками для Компанії є виконання договорів з поставки та розрахунків за продукцію. 
Компанія зосереджена на розвитку двох основних сфер діяльності: закупівля зерна та продаж засобів захисту рослин, насіння та мінеральних добрив. 
При закупівлі зерна можна виділити ризики, які пов’язані з закупівлею майбутнього урожаю (форвардна програма). Така програма є досить популярною на ринку і дає можливість аграрним підприємствам зафіксувати умови продажу урожаю, який вони отримають в майбутньому. Протягом останніх двох років цей ризик набув особливого значення, оскільки різниця в ціні за урожай була 
вагомою в порівняні на момент укладання та виконання договорів. Ця різниця полягала в тому, що на момент поставки продукції ціна була значно вищою, ніж було зафіксовано в договорі. Така ситуація спонукала виробників відмовлятися від поставок, в результаті чого трейдери понесли суттєві збитки.  ТОВ «Суффле Агро Україна» також працювали з вищезазначеним ризиком в 2021 
році. Проте, варто відмітити, що в 2021 році цей ризик суттєво зменшився, оскільки фермери відчули наслідки невиконання таких договорів в 2020 році у зв’язку з численними судовими спорами, які були розпочаті на ринку щодо сторін, які відмовлялися від виконання своїх зобов’язань. 
Іншою важливою сферою діяльності ТОВ «Суффле Агро Україна» є продаж ЗЗР, насіння та мінеральних добрив, на яку значний вплив має фактор сезонності аграрної сфери. Це зумовлює певну залежність Товариства від періоду збору врожаю с/г виробниками, що має прямий вплив на дату розрахунків покупців, так як вони мають можливість розрахуватись за поставлений товар в 
повному обсязі після збору врожаю (жовтень – листопад). При цьому закупівля добривами, насінням та ЗЗР починається у лютому – березні. Внаслідок чого виникає потреба у фінансуванні закупівлі мінеральних добрив та ЗЗР у виробників з подальшим продажем с/г виробникам весною, які в свою чергу матимуть можливість закривати заборгованість після збору урожаю та його 
реалізації. Відповідно, ТОВ «Суффле Агро Україна» також несе ризик не розрахунків зі сторони дебіторів. Для того, щоб його мінімізувати, компанією передбачені правила, за якими вищезазначене фінансування можливе. Основним інструментом, який гарантує виконання зобов’язань аграрного підприємства перед Компанією є фінансові аграрні розписки, які станом на 31.12.2021 
покривали 65 % торговельної дебіторської заборгованості.

Вразливість до інших ризиків
Операційні ризики з якими Товариство зіткнулось у 2021 році: 

 В 2021 році документальна податкова перевівка яка проходила протягом 4 місяців, перевірки для відшкодування ПДВ, додаткові запити по операціям з контрагентами. 
 Рівень автоматизації процесів і покращення програмного забезпечення. Зміна в бізнес процесах потребує змін в процедурах і програмному забезпеченні – над цією задачею постійно працює IT- команда SOUFFLET GROUP. 
 Конфідеційність та інформаційна безпека – контроль на усіх ланках передання інформації. 

Менеджери Товариства  здійснюють постійний контроль наступних ризиків: 
 Зміни податкового законодавства. 
 Ризики не повернення боргів. Обов’язкове оформлення забезпечення (аграрні розписки, гарантії, застави). 
 Ризики шахрайства та крадіжок. 
 Конкуренція. 
 Зміна умов ведення бізнесу.

Розкриття інформації щодо діяльності у сфері досліджень та інновацій
Товариство займається просуванням технологій відновлювального землеробства, що спрямовані на відновлення і збереження родючості ґрунтів. З цією метою агрономи компанії проводять навчання і польові семінари, а також випускають друковані видання для широкої аудиторії фермерів. Крім того, Товариство підтримує веб-ресурс www.soilteq.eu/uk та регулярно готує публікації для 
його української версії. 
В межах проекту SOILTEQ компанія займається і виробництвом сумішей покривних культур, які складаються щонайменше із 5-ти компонентів і висіваються відразу після жнив. Дані культури призначені для покриву ґрунту з метою уникнення втрати вологи, а також для накопичення поживних речовин і покращення структури ґрунту. 
З метою підтримки постійного контакту з виробниками та отримання зворотного зв’язку стосовно використання продуктів і рекомендацій компанії, агрономи постійно проводять навчання і зустрічі з виробниками у різних регіонах України. 
Протягом року агрономічна служба компанії публікує різну літературу і рекомендації, що призначені як для внутрішнього використання, так і для публікації на веб-ресурсах компанії і у соціальних мережах. 

FARMI – це мобільний додаток, розроблений фахівцями Групи Суффле спільно зі Sencrop. 
Додаток  містить: 
• Агрономічні рекомендації; 
• Поради щодо технологічних операцій; 
• Інформацію про котирування на ринку зернових; 
• Новини спеціалізованих медіа-ресурсів; 
• Можливість моніторингу поставок від господарств - якісні показники, сума заборгованості; 
• Моніторинг замовлень – ціни, поставки, стан заборгованості. 
Синхронізація інформації здійснюється з базою даних програмного забезпечення SAP кожні 15 хвилин.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції
ТОВ «Суффле Агро Україна» в 2021 році не розглядало і не приймало участі в інвестиційних проектах. На даному етапі розвитку, підприємство не має правових та економічних передумов для інвестування коштів.

Розкриття інформації про ймовірні перспективи подальшого розвитку, в тому числі інформація про злиття чи поглинання
В 2021 році InVivo та Soufflet об'єднались. Цей стратегічний проект зосереджений на людях. Саме люди ознаменують майбутній період. Перші дні присвячені взаємному знайомству, створенню ефективної та збалансованої структури, а також роздумам та обміну досвідом щодо цього загального стратегічного проекту. Це зближення не лише додасть сил, а й подвоїть їх. І його результат — 
підвищення працездатності та життєстійкості групи. 
Група докладе необхідних зусиль, щоб стати лідером у всіх сферах своєї діяльності. 
Завдяки своїм розмірам вона стане конкурентоспроможною на європейському та міжнародному ринках, а репутація надасть їй можливість укладати угоди в сфері сільського господарства та розподілу продовольства.                       
Нова група прагне здобути лідерство у своїй галузі в Європі та разом з вами розв’язувати задачі та проблеми, що виникнуть у сільськогосподарській та харчовій галузях у найближчі роки. 
Це нова сторінка в історії Групи. Вона розпочинається вже зараз і дозволить Групі розвиватися й надалі.

Розкриття іншої інформації, що має суттєве значення



В 2021 році розроблена та втілена в роботу нова комерційна стратегія. Мета нової стратегії : 
- підвищити маржу на гектар для фермерів; 
- просувати "маршрут" по культурах разом з ефективною комерційною організацією. 
Нова стратегія визначила нову структуру бізнес-команди, нові обов'язки, нові напрямки роботи та відповідальність. Цей новий проект є основою для розвитку компанії з чіткими цілями по кожному з видом діяльності (Inputs, Collect).

Розкриття інформації про корпоративне управління

Розкриття інформації про кодекс корпоративного управління

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)
Компанія  Soufflet, яка виникла у 1900 році в провінції Шампань, стала основним приватним суб’єктом у сфері зернового комплексу в міжнародному масштабі. Керування комплексами з вирощування пшениці й ячменю складає основу предмету її діяльності, що полягає в підвищенні цінності агроресурсів. Група розвивається у наступних напрямках: збір врожаю, міжнародна торгівля, 
переробка та пошук нових можливостей підвищення цінності зернових. Підприємство активно застосовує підхід сталого розвитку. 

НАШІ АМБІЦІЇ 
Компанія Groupe Soufflet, сильною стороною якої є багатство її історії, зберігає відданість своєму родинному духу й незалежності та продовжує реалізацію своєї стратегії розвитку якісних зернових комплексів як у Франції, так і по всьому світу. Її постійний пошук доданої вартості й рентабельності спирається на спроможність орієнтувати свою діяльність на довгострокову перспективу та 
довготривало взаємодіяти з партнерами своїх комплексів. 

НАШІ ПРИНЦИПИ
Співробітники являють собою головну цінність нашого підприємства. 
Забезпечення їх безпеки та добробуту є для дирекції Групи безумовною вимогою. Покращення умов праці, підвищення компетентності працівників, надання їм можливостей розвитку становлять пріоритетні задачі, закріплені у менеджменті. 
Командний дух: компліментарність знань та солідарність в діях забезпечують найбільшу ефективність у керуванні комплексом. Практика командної роботи всередині одного підприємства є складовою частиною процесу постійного підвищення колективної майстерності. 
Переможний дух: спочатку у Франції та Європі, а потім і в усьому світі компанія Groupe Soufflet постійно розвивається, дотримуючись підходу, що поєднує в собі професіоналізм, сміливість та стрімкість. 
Спроможність угадувати події наперед та застосування інновацій дозволили Групі з успіхом долати часи змін та отримувати з цього користь, перетворюючи зміни у сприятливі можливості. Допитливість та широкий погляд на речі як ніколи є двигунами прогресу. 
Турбота про клієнтів завжди була орієнтиром діяльності підприємства, спираючись на тісну співпрацю та особисті взаємовідносини зі своїми партнерами. Сутність послуг, доступність та якість пропозицій дозволяють задовольняти всі їх реальні потреби. 

НАШІ ЦІННОСТІ 
Зберігаючи відданість своєму хліборобському корінню, діяльність підприємства спирається на цінності, що формувалися протягом всієї історії його існування: 
Простота й тактовність характеризують людські взаємовідносини між співробітниками, а також з клієнтами, партнерами й постачальниками підприємства. 
Виявлення потреб колективів та клієнтів, увага до інших, а також допитливість дозволяють Групі найкращим чином відчувати своє оточення, розуміти зміни, що відбуваються у світі, всередині якого вона еволюціонує, а також посилювати свою спроможність до передбачення подій. 
Зразковість, основою якої служить висока етика, що культивується на всіх рівнях підприємства як цінність і як інструмент менеджменту. Особиста залученість до виконання задачі, намагання найкращим чином виконати свою роботу, увага до дрібниць, суворість в організації є керуючими принципами в діях співробітників підприємства. 
Правдивість: взаємоповага та вірність даному слову, чесність та прозорість по відношенню як до співробітників, так і до клієнтів та партнерів, створюють клімат довіри, що сприяє успішному розвитку Групи.                                                                                                     

Розкриття інформації про основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності
Протягом 2021 року керівним складом Товариства постійно здійснювалось управління ризиками шляхом аналізу, контролю та управлінськими рішеннями.  Підприємство протягом року отримує підтримку провідних аудиторських компаній (KPMG, МАЗАР, PSP) з питань податкового аудиту, фінансової звітності. Підприємство проводить інвентаризації відповідно до діючого законодавства 
України та правил Групи Суффле (підтвердження звітності - проведено дві інвентаризаційні перевірки на 30.06.2021 та 31.12.2021).

Розкриття інформації про права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги
Права учасників реалізовуються відповідно до статуту підприємства. Всі права в межах законодавства. 

Розкриття інформації про вищий орган управління

Назва та склад вищого органу управління
Вищим органом управління є Загальні збори учасників. 

Повноваження вищого органу управління
Загальні збори учасників  мають повноваження, передбачені законодавством та статутом. 
До виключної компетенцiї зборiв Учасників вiдноситься: 
- визначення  основних  напрямкiв  дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; 
- внесення змiн та доповнень до Статуту, зміна розміру статутного капіталу; 
- обрання та вiдкликання членів Дирекції Товариства та Ревiзiйної комiсiї; 
- затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства; 
- утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження положень про них; 
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства; 
- визначення форм контролю за діяльністю Дирекції та Ревізійної комісії; 
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї та затвердження лiквiдацiйного балансу; 
- встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; 
- вирiшення питання придбання Товариством частки Учасника; 
- виключення Учасника із складу Учасників Товариства; 
- погодження передачі частки Учасника в статутному капіталі Товариства іншому Учаснику чи третій особі. 
- створення,   реорганізація   та   ліквідація   дочірніх підприємств,  філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, злиття,  приєднання,  розділ, перетворення Товариства та виділення з Товариства іншої юридичної особи, вступ Товариства до інших юридичних осіб, будь-яких об’єднань тощо; 
- визначення порядку розподілу чистого прибутку між учасниками Товариства; 
- прийняття рішення щодо призначення аудиторської перевірки, призначення аудиторів та визначення розміру їх винагороди; 
- призначення членів дирекції Товариства та прийняття рішення про щодо дострокового припинення повноважень;  
- прийняття рішення щодо оцінки майнового вкладу до статутного капіталу Товариства; 
- зміна розміру та номінальної вартості часток статутного капіталу Товариства; 
- надання згоди на передачу або розподіл частки учасника Товариства у випадку успадкування (передачі права власності на частку) в порядку, визначеному законодавством України.  
- прийняття рішення щодо розподілу частки статутного капіталу, яка належить Товариству між учасниками Товариства  або її продажу усім або кільком учасникам Товариства.   
- визначення умов виплати фактичної вартості частки (її частини) учасника, у випадку недостатності майна учасника для покриття боргів перед кредиторами.

Функціонування вищого органу управління
Чергові та позачергові Збори скликаються єдиним Учасником,  Директором Товариства або, у випадку його відсутності, Менеджером з адміністративної діяльності у порядку, передбачену законодавством та статутом товариства.  

Розкриття інформації про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
Статутний капітал  Товариства  на 100% належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ СПРОЩЕНОГО ТИПУ «СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР» (SOUFFLET AGRICULTURE). 
Статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  СПРОЩЕНОГО ТИПУ «СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР» (юридична особа, зареєстрована за французьким законодавством, зареєстрована в Труа під номером 706 980 182), в свою чергу, на 100% належить Etablissements J. Soufflet S.A.S.  
Зміни в структурі власності Etablissements J. Soufflet S.A.S. відбулися в грудні 2021 року. 
Статутний капітал Etablissements J. Soufflet S.A.S (юридична особа, зареєстрована згідно з французьким законодавством, зареєстрована в Труа під номером 642 880 785) становить 94,5% власності INVIVO GROUP і 5,5% UNION INVIVO. 
Статутний капітал INVIVO GROUP (юридична особа, зареєстрована за французьким законодавством, зареєстрована в Парижі під номером 801 076 282) на 100% належить UNION INVIVO. 
Статутний капітал UNION INVIVO (юридична особа, зареєстрована відповідно до французького законодавства, зареєстрована в Парижі під номером 775 690 191) володіють 224 сільськогосподарські кооперативні компанії (юридичні особи), з яких жоден фізичний учасник не володіє більше 25% акцій. 
Статутний капітал UNION INVIVO. Серед них максимальна частка кооперативної компанії становить менше 10%, і ніхто з них не має повноважень давати обов'язкові вказівки UNION INVIVO та визначати діяльність UNION INVIVO. У зв’язку із чим, кінцевий бенефіціарний власник в Товариства відсутній. 

Розкриття інформації про наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу

Назва та склад наглядового органу
Аудиторський комітет. 
Склад: 
1) Голова Аудиторського комітету: Марк Плювіоз. 
2) Член Аудиторського комітету: Патріс Мотте. 
3) Член Аудиторського комітету: Емма Кізер.

Розкриття інформації про виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу

Назва та склад виконавчого органу
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточної діяльності, є Дирекція, що складається з Директора та Менеджера з адміністративної діяльності. 

Повноваження виконавчого органу
Повноваження виконавчого органу 
Директор Товариства: 
- без  довіреності дiє вiд iменi Товариства;  
- представляє Товариство у всіх органах, установах, підприємствах, організаціях тощо; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства; 
- вчиняє будь-які правочини (у т.ч. видає довіреності, відкриває будь-які банківські рахунки) крім тих, що віднесені до компетенції Вищого органу Товариства, розпоряджається майном Товариства, враховуючи і грошові ресурси, майновими правами  в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України;  
- має право підпису на усіх фінансових документах; 
- подає на затвердження Зборів штатний розклад Товариства; 
- подає на затвердження Зборів та Ревізійній комісії щорічний звіт та баланс Товариства; 
- несе персональну відповідальність за діяльність Товариства; 
- в межах своєї компетенції від імені Товариства укладає та підписує будь-які угоди, контракти, договори, видає довіреності  тощо з врахування  п.16.5. Статуту;  
- має право підпису на листах, зверненнях та тощо; 
- в межах своєї компетенції видає обов`язкові для виконання  накази та розпорядження; 



- здійснює інші дії, необхідні для виконання службових обов`язків, в межах повноважень наданих даним Статутом та Рішеннями Зборів. 
- укладення будь-яких видів угод/контрактів, що мають відношення до придбання/збору сировини сільськогосподарського призначення, сума яких перевищує еквівалент у 150 000,00 € (Сто п’ятдесят тисяч Євро) та у рамках суми, еквівалентної 250 000,00 € (Двісті п’ятдесят тисяч Євро), необхідні обидва підписи Директора та Менеджера з адміністративної діяльності без жодних 
обмежень. 
Додатково, повноваження керівника підприємства можуть бути змінені відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства.  
Уразі відсутності Директора Товариства до компетенції Менеджера з адміністративної діяльності належать наступні питання: 
- без  довіреності дiє вiд iменi Товариства;  
- представляє Товариство у всіх органах, установах, підприємствах, організаціях тощо; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства; 
- має право підпису на усіх фінансових документах; 
- подає на затвердження Зборів та Ревізійній комісії щорічний звіт та баланс Товариства; 
- має право підпису на листах, зверненнях та тощо; 
- в межах своєї компетенції видає обов`язкові для виконання  накази та розпорядження; 
- може приймати зобов’язання від імені Товариства на суму, що не перевищує еквівалент у 2 000,00 € (Дві тисячі Євро), за умови отримання попередньої згоди Зборів; 
- здійснює інші дії, необхідні для виконання службових обов`язків, в межах повноважень наданих даним Статутом та Рішеннями Зборів.

Функціонування виконавчого органу
Постійно діючий орган.  

Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу
4036 тис.грн. 

Зміни у складі виконавчого органу за рік
Зміни у складі виконавчого органу за рік 
Звільнено Кзав’є Алена Марі  Фюльшірона з посади Директора Товариства з 07 липня 2021 року. З 08 липня 2021 року до призначення нового Директора Товариства покладено  обов’язки Директора (керівника) Товариства на Нечитайла Тараса Віталійовича, Заступника директора Товариства, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Назви та склади комітетів виконавчого органу
Відсутні.



[104000-1] Інформація про аудиторський звіт

Поточний звітний період

Інформація про аудиторський звіт

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мазар Україна"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності 38516608

Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності https://ukr.mazars.ua/

Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом https://www.soufflet-agro.com.ua/uk/suffle-agro/zvitnist/

Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі Шрамко Олексій Володимирович

Номер та дата договору на проведення аудиту 01 CA-191121 від 19.11.2021 р.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2021-31.12.2021

Дата початку та дата закінчення аудиту 19.11.2021-31.05.2022

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності 685000,00 грн. без ПДВ

Вид думки 01 - немодифікована думка



[104000-2] Звіт незалежного аудитора

Поточний звітний період

Звіт незалежного аудитора

Інформація про аудиторський звіт

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мазар Україна"

Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності
38516608

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4555

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Розділ 4 Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності
https://www.mazars.com

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності
ОСНАД від 24.12.19 №27-кя

Номер та дата договору на проведення аудиту
01 CA-191121 від 19.11.2021

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
2021 рік

Дата початку та дата закінчення аудиту
19.11.2021-31.05.2022

Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності
685 000,00 грн

Зміст аудиторського звіту

Назва аудиторського звіту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Належний адресат
Засновникам та керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна»  

Параграфи аудиторського звіту

Параграф 1
Думка  
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «Суффле Агро Україна» («Компанія»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2021 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

Параграф 2
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).    

Параграф 3
Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 
ми виконали інші етичні обов’язки відповідно з вимог Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Параграф 4
Пояснювальний параграф  
Ми звертаємо Вашу увагу на примітку 815000 «Події після звітної дати» до фінансової звітності. Діяльність і операції Компанії, так само як і діяльність інших організацій в Україні, перебувають і будуть перебувати найближчим часом під впливом війни із Росією, що розпочалась 24 лютого 2022 року. Компанія розкрила свої міркування стосовно доцільності застосування принципу 
безперервноcті у примітці 800500 цієї фінансової звітності. Наша думка не була модифікована з цього приводу

Параграф 5
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Параграф 6
Ключове питання аудиту 

Ризик шахрайства щодо доходу від звичайної діяльності 

Дохід від звичайної діяльності є одним з ключових елементів фінансової звітності Компанії та може використовуватися для оцінки ефективності управлінського персоналу.  

Існує ризик того, що дохід від звичайної діяльності може бути завищений у зв’язку із шахрайством в результаті тиску управлінського персоналу щодо досягнення певних цільових показників. В такому випадку дохід може визнаватися до моменту переходу контролю або можуть мати місце фіктивні операції.  Також доходи можуть бути навмисно завищені шляхом маніпулювання знижками, 
наданим клієнтам.  

Інформацію про облікову політику щодо визнання доходів розкрито у примітці 800600 до фінансової звітності. 

Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту  

Ми оцінили облікову політику Компанії стосовно визнання доходу на предмет її відповідності вимогам МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», включаючи критерії визнання доходу та програми стимулювання збуту. 

Ми зробили вибірку та отримали підтвердження від контрагентів Компанії щодо оборотів та балансів дебіторської заборгованості на звітну дату. 

Ми протестували вибірку операцій по визнанню доходу і перевірили, що вони були визнані у належному періоді.  

Ми виконали аналітичні процедури щодо визнання доходів, а саме помісячний аналіз транзакцій з продажу з метою виявлення неочікуваних відхилень (в розрізі товарів та послуг), а також порівняння результатів поточної діяльності з показниками за минулий період.  

Наші процедури не призвели до суттєвих зауважень щодо достовірності та коректності визнання доходу від звичайної діяльності.

Параграф 7
Ключове питання аудиту 

Оцінка резерву сумнівних боргів щодо торговельної поточної дебіторської заборгованості  

Торговельна поточна дебіторська заборгованість становить 1,121,058 тис. грн. станом на 31 грудня 2021 року (31 грудня 2020 року: 1,199,851 тис. грн.;) після вирахування резерву сумнівних боргів.  

Дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів. Такий резерв створюється під окремі борги або згідно оцінки заборгованості щодо очікуваних кредитних збитків.  

Оцінка резерву сумнівних боргів є ключовим питанням аудиту у зв’язку із суттєвістю суми торговельної поточної дебіторської заборгованості  на звітну дату та високий рівень судження управлінського персоналу для визначення резерву сумнівних боргів.  



Інформацію про облікову політику щодо визнання резерву сумнівних боргів розкрито у примітці 800600 до фінансової звітності. 

Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту  

Наші процедури стосовно оцінки резерву сумнівних боргів з дебіторської заборгованості включали наступні: 

Ми отримали розуміння облікової політики Компанії та підходів щодо оцінки платоспроможності дебіторів та резерву сумнівних боргів відповідно; 

Ми дослідили умови оплати дебіторської заборгованості на підставі спілкування  з управлінським персоналом та ознайомлення з умовами договорів з клієнтами; 

Ми проаналізували дебіторську заборгованість за строками виникнення та прострочки; 

Ми також оцінили рівень погашення дебіторської заборгованості шляхом отримання достатніх підтверджуючих доказів (погашення після звітної дати; перевірка даних реєстру аграрних розписок; отримання підтвердження від зовнішнього юриста Компанії та аналізу відкритих судових справ з дебіторами та ін.).  

В результаті проведених процедур ми не виявили суттєвих зауважень стосовно резерву сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Параграф 8
Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління за 2021 рік, підготовленого відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Параграф 9
Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.   

Параграф 10
У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної 
нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.  

Параграф 11
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Параграф 12
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Параграф 13
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Параграф 14
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Параграф 15
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови 
можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Параграф 16
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.   

Параграф 17
Звіт щодо інших законодавчих та нормативних вимог  
Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень 
Ми вперше були призначені аудиторами фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Наше призначення аудиторами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, було затверджене 20 жовтня 2021 року протоколом №7 загальних зборів учасників Компанії.    

Загальний період безперервного виконання наших повноважень із проведення обов’язкового аудиту Компанії відповідно складає чотири роки.

Параграф 18
Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для аудиторського комітету 
Наш звіт незалежного аудитора відповідає нашому додатковому звіту для аудиторського комітету Компанії.

Параграф 19
Надання неаудиторських послуг 
Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, які заборонені частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Підписи, дата та адреси

ПІБ ключового партнера з аудиту
Функції партнера завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, виконував Шрамко Олексій Володимирович

Найменування суб`єкта аудиторської діяльності
ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна»

Дата аудиторського звіту
2022-05-31

Місцезнаходження суб`єкта аудиторської діяльності
Україна, м. Київ 04080, вул. Кирилівська 15а



[110000] Загальна інформація про фінансову звітність

Поточний звітний період

Розкриття загальної інформації про фінансову звітність
Фінансова звітність ТОВ "Суффле Агро Україна" за 2021 рік

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
Товариство з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна"

Ідентифікаційний код юридичної особи
34863309

Сайт компанії
https://www.soufflet-agro.com.ua/uk/

Опис характеру фінансової звітності
Окрема фінансова звітність, складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Дата кінця звітного періоду
2021-12-31

Період, який охоплюється фінансовою звітністю
Календарний рік, що закінчився 31.12.2021 р.

Опис валюти подання
Українська гривня

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
Тисяча гривень



[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

Поточний звітний період Попередній звітний період

Звіт про фінансовий стан

Активи

Непоточні активи

Основні засоби 45,928 48,202

Нематеріальні активи за винятком гудвілу 1,273 2,101

Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість 3,416 4,605

Відстрочені податкові активи 24,642 25,280

Загальна сума непоточних активів 75,259 80,188

Поточні активи

Поточні запаси 887,112 638,882

Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість 1,549,516 1,738,209

Поточні податкові активи, поточні 31,040 27,612

Грошові кошти та їх еквіваленти 30,802 31,349

Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам 2,498,470 2,436,052

Загальна сума поточних активів 2,498,470 2,436,052

Витрати майбутніх періодів 2,781 239

Загальна сума активів 2,576,510 2,516,479

Власний капітал та зобов'язання

Власний капітал

Статутний капітал 661 661

Нерозподілений прибуток 1,290 100,081

Інша частка участі в капіталі 4 4

Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства 1,955 100,746

Загальна сума власного капіталу 1,955 100,746

Зобов'язання

Непоточні зобов'язання

Інші непоточні фінансові зобов'язання 5,832 15,273

Загальна сума непоточних зобов'язань 5,832 15,273

Поточні зобов'язання

Поточні забезпечення

Поточні забезпечення на винагороди працівникам 10,211 14,168

Інші поточні забезпечення 10,176 4,951

Загальна сума поточних забезпечень 20,387 19,119

Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість 263,943 541,469

Інші поточні фінансові зобов'язання 2,186,501 1,722,175

Інші поточні нефінансові зобов'язання 97,892 117,697

Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу 2,568,723 2,400,460

Загальна сума поточних зобов'язань 2,568,723 2,400,460

Загальна сума зобов'язань 2,574,555 2,415,733

Загальна сума власного капіталу та зобов'язань 2,576,510 2,516,479



[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

Поточний звітний період Попередній звітний період

За наростаючим підсумком із початку року
до дати звітності

За наростаючим підсумком із початку року
до дати звітності

Прибуток (збиток)

Дохід від звичайної діяльності 6,072,175 5,368,937

Собівартість реалізації 5,845,915 5,044,094

Валовий прибуток 226,260 324,843

Інші доходи 49,281 103,604

Витрати на збут 116,233 116,275

Адміністративні витрати 71,864 58,500

Інша витрата 93,308 55,307

Інші прибутки (збитки) 15,869 (106,003)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності 10,005 92,362

Фінансові доходи 31,930 32,070

Фінансові витрати 138,899 131,435

Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 (777) 4,771

Прибуток (збиток) до оподаткування (96,187) (11,774)

Податкові доходи (витрати) 3,971 (11,694)

Прибуток (збиток) від діяльності, що триває (100,158) (80)

Прибуток (збиток) (100,158) (80)



[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

Поточний звітний період Попередній звітний період

Звіт про рух грошових коштів

Грошові потоки від (для) операційної діяльності

Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності

Надходження від продажу товарів та надання послуг 6,167,385 5,132,453

Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів 3,217 3,020

Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу 662 807

Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 468,429 295,185

Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності

Виплати постачальникам за товари та послуги 6,860,066 5,199,056

Виплати працівникам та виплати від їх імені 90,233 89,463

Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю 8,982 8,610

Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності (319,588) 134,336

Проценти отримані 295 105

Повернення податків на прибуток (сплата) 7,000 7,022

Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) (326,293) 127,419

Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності

Надходження від продажу основних засобів 1,476 1,555

Придбання основних засобів 1,954 3,398

Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам 107,750 26,760

Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам 167,150 18,089

Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) 58,922 (10,514)

Грошові потоки від (для) фінансової діяльності

Надходження від запозичень 171,430,150 122,426,504

Погашення запозичень 171,023,613 122,396,868

Виплати за орендними зобов'язаннями 18,734 12,504

Проценти сплачені 117,336 110,463

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) 270,467 (93,331)

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу 3,096 23,574

Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти (3,643) (3,301)

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів (547) 20,273

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 31,349 11,076

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 30,802 31,349



[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

Поточний звітний період

Власний капітал

Власний капіталВласний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Власний капітал, що відноситься до власників материнського

підприємства
Статутний капітал Інша частка участі в капіталі Нерозподілений прибуток

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періодіРаніше представлені Раніше представлені Раніше представлені

Збільшення
(зменшення)

внаслідок
виправлення помилок
попередніх періодів

Раніше представлені

Збільшення
(зменшення)

внаслідок
виправлення помилок
попередніх періодів

Раніше представлені

Збільшення
(зменшення)

внаслідок
виправлення помилок
попередніх періодів

Звіт про зміни у капіталі

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду 661 661 4 4 101,038 (957) 100,081 101,703 (957) 100,746 101,703 (957) 100,746

Зміни у власному капіталі

Сукупний дохід

Прибуток (збиток) (100,158) (100,158) (100,158) (100,158) (100,158) (100,158)

Сукупний дохід (100,158) (100,158) (100,158) (100,158) (100,158) (100,158)

Збільшення (зменшення) через інші зміни,
власний капітал 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367

Збільшення (зменшення) власного капіталу (100,158) 1,367 (98,791) (100,158) 1,367 (98,791) (100,158) 1,367 (98,791)

Власний капітал на кінець періоду 661 661 4 4 880 410 1,290 1,545 410 1,955 1,545 410 1,955



Попередній звітний період

Власний капітал

Власний капіталВласний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Власний капітал, що відноситься до власників материнського

підприємства
Статутний капітал Інша частка участі в капіталі Нерозподілений прибуток

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періоді

Відображені в
поточному періодіРаніше представлені Раніше представлені Раніше представлені

Збільшення
(зменшення)

внаслідок
виправлення помилок
попередніх періодів

Раніше представлені

Збільшення
(зменшення)

внаслідок
виправлення помилок
попередніх періодів

Раніше представлені

Збільшення
(зменшення)

внаслідок
виправлення помилок
попередніх періодів

Звіт про зміни у капіталі

Звіт про зміни у власному капіталі

Власний капітал на початок періоду 661 661 4 4 101,118 101,118 101,783 101,783 101,783 101,783

Зміни у власному капіталі

Сукупний дохід

Прибуток (збиток) (80) (80) (80) (80) (80) (80)

Сукупний дохід (80) (80) (80) (80) (80) (80)

Збільшення (зменшення) через інші зміни,
власний капітал (957) (957) (957) (957) (957) (957)

Збільшення (зменшення) власного капіталу (80) (957) (1,037) (80) (957) (1,037) (80) (957) (1,037)

Власний капітал на кінець періоду 661 661 4 4 101,038 (957) 100,081 101,703 (957) 100,746 101,703 (957) 100,746



[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

Поточний звітний період Попередній звітний період

Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу

Основні засоби

Земля та будівлі

Земля 128 128

Будівлі 16,130 757

Транспортні засоби 4,541 8,857

Пристосування та приладдя 5,007 5,358

Комунікаційне та мережеве обладнання 1,999 3,543

Інші основні засоби 18,123 29,559

Загальна сума основних засобів 45,928 48,202

Нематеріальні активи та гудвіл

Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Комп'ютерне програмне забезпечення 1,273 2,101

Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 1,273 2,101

Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 1,273 2,101

Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість

Непоточна торговельна дебіторська заборгованість 3,416 4,605

Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості 3,416 4,605

Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість

Поточна торговельна дебіторська заборгованість 1,121,058 1,199,851

Поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін 64,186 124,290

Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід

Поточні попередні платежі

Поточні аванси постачальникам 46,466 100,484

Загальна сума попередніх платежів 46,466 100,484

Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу 46,466 100,484

Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 317,598 308,057

Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 317,594 308,007

Інша поточна дебіторська заборгованість 208 5,527

Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості 1,549,516 1,738,209

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Торговельна дебіторська заборгованість 1,124,474 1,204,456

Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін 64,186 124,290

Попередні платежі та нарахований дохід

Попередні платежі 46,466 100,484

Загальна сума попередніх платежів та нарахований дохід 46,466 100,484

Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток 317,598 308,057

Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 317,594 308,007

Інша дебіторська заборгованість 208 5,527

Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості 1,552,932 1,742,814

Категорії непоточних фінансових активів



Поточний звітний період Попередній звітний період

Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю 3,416 4,605

Загальна сума непоточних фінансових активів 3,416 4,605

Категорії поточних фінансових активів

Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю 1,216,254 1,361,017

Загальна сума поточних фінансових активів 1,216,254 1,361,017

Категорії фінансових активів

Фінансові активи за амортизованою собівартістю 1,219,670 1,365,622

Загальна сума фінансових активів 1,219,670 1,365,622

Класи поточних запасів

Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали

Поточна сировина 27,968 34,651

Поточні виробничі допоміжні матеріали 1,095 1,912

Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів 29,063 36,563

Поточні товари 857,806 601,322

Поточна готова продукція 243 997

Загальна сума поточних запасів 887,112 638,882

Класи поточних запасів, альтернатива

Поточні запаси, утримувані для продажу 858,049 602,319

Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг 29,063 36,563

Загальна сума поточних запасів 887,112 638,882

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти

Залишки на рахунках в банках 25,924 9,237

Загальна сума грошових коштів 25,924 9,237

Грошові еквіваленти

Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти 4,878 22,025

Загальна сума грошових еквівалентів 4,878 22,025

Інші грошові кошти та їх еквіваленти 87

Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів 30,802 31,349

Класи інших забезпечень

Інше забезпечення

Інші поточні забезпечення 10,176 4,951

Загальна сума інших забезпечень 10,176 4,951

Позики

Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень

Поточні позики 2,174,998 1,692,531

Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень 2,174,998 1,692,531

Загальна сума запозичень 2,174,998 1,692,531

Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом

Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих 2,151,648 1,672,631

Поточні забезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих 2,151,648 1,672,631

Інші поточні позики та поточна частина інших непоточних запозичень 23,350 19,900

Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень 2,174,998 1,692,531



Поточний звітний період Попередній звітний період

Позики, за типами

Кредити отримані 2,151,648 1,672,631

Забезпечені банківські кредити отримані 2,151,648 1,672,631

Інші позики 23,350 19,900

Загальна сума запозичень 2,174,998 1,692,531

Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість

Поточна торговельна кредиторська заборгованість 263,928 541,469

Інша поточна кредиторська заборгованість 15

Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості 263,943 541,469

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Торговельна кредиторська заборгованість 189,440 507,323

Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами 74,488 34,146

Інша кредиторська заборгованість 16

Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості 263,944 541,469

Категорії непоточних фінансових зобов'язань

Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 5,832 15,273

Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань 5,832 15,273

Категорії поточних фінансових зобов'язань

Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 2,450,445 2,263,644

Загальна сума поточних фінансових зобов'язань 2,450,445 2,263,644

Категорії фінансових зобов'язань

Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 2,456,276 2,278,917

Загальна сума фінансових зобов'язань 2,456,276 2,278,917

Різні непоточні зобов'язання

Інші непоточні зобов'язання 5,832 15,273

Різні поточні зобов'язання

Поточні аванси отримані 97,892 117,697

Інші поточні зобов'язання 11,503 29,644

Різні зобов'язання

Аванси отримані 97,892 117,697

Інші зобов'язання 17,335 44,917

Різний власний капітал

Додатковий сплачений капітал 4 4

Чисті активи (зобов'язання)

Активи 2,576,510 2,516,479

Зобов'язання 2,574,555 2,415,733

Чисті активи (зобов'язання) 1,955 100,746

Чисті поточні активи (зобов'язання)

Поточні активи 2,498,470 2,436,052

Поточні зобов'язання 2,568,723 2,400,460

Чисті поточні активи (зобов'язання) (70,253) 35,592

Активи за вирахуванням поточних зобов'язань

Активи 2,576,510 2,516,479



Поточний звітний період Попередній звітний період

Поточні зобов'язання 2,568,723 2,400,460

Активи за вирахуванням поточних зобов'язань 7,787 116,019

Чистий борг 2,144,196 1,661,182



[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат

Поточний звітний період Попередній звітний період

Аналіз доходів та витрат

Дохід від звичайної діяльності

Дохід від продажу товарів 6,067,742 5,365,870

Дохід від продажу дорогоцінних металів

Дохід від агропромислової діяльності 6,067,742 5,365,870

Дохід від надання послуг 4,433 3,067

Дохід від інших послуг 4,433 3,067

Загальна сума доходу від продажу 6,072,175 5,368,937

Суттєві доходи та витрати

Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів

Часткове списання запасів 13,924 10,845

Сторнування часткового списання запасів 10,885 8,619

Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів 3,039 2,226

Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість

Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість 72,233 26,404

Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованість 36,791 22,077

Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість 35,442 4,327

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів

Прибутки від вибуття основних засобів 387 1,454

Збитки від вибуття основних засобів 43 827

Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів 344 627

Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів

Прибутки від врегулювання судових позовів 4,343 11,765

Збитки у зв'язку з врегулюванням судових позовів 60 14

Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів 4,283 11,751

Інші сторнування забезпечень 4,116 6,987

Витрати на роялті 2,996 2,949

Фінансові доходи (витрати) 31,930 32,070

Інші фінансові витрати 15,890 22,369

Процентні витрати 118,759 113,032

Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами 117,336 108,426

Процентні витрати за позиками 1,423 109,099

Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями 4,250 3,966

Витрати на ремонт і обслуговування 16,810 18,769

Витрати на паливо та енергію

Витрати на паливо 8,291 8,557

Витрати на енергію 107 69

Загальна сума витрат на паливо і енергію 8,398 8,626

Різний інший операційний дохід 42,385 4,105

Різні інші операційні витрати 92,334 41,422

Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати



Поточний звітний період Попередній звітний період

Витрати з продажу 116,233 116,275

Загальні та адміністративні витрати 71,864 58,500

Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат 188,097 174,775

Витрати на винагороду директорів 4,036 542

Орендний дохід 581 673

Орендні витрати 974 4,152

Доходи від штрафів та пені 22,184 84,145

Операційні витрати 6,127,320 5,442,337

Операційні витрати за винятком собівартості реалізації 281,404 398,243

Комісійні доходи (витрати)

Комісійні доходи

Інші комісійні доходи 2,722 2,520

Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів 2,722 2,520

Комісійні витрати

Витрати на брокерську плату 1,958 2,189

Загальна сума комісійних витрат 1,958 2,189

Чистий комісійний дохід (витрати) 764 331

Витрати за характером

Сировина та витратні матеріали використані 52,030 57,784

Собівартість реалізованих товарів 5,623,498 4,720,323

Витрати на послуги 241,031 262,813

Витрати на страхування 12,469 4,107

Витрати на оплату професійних послуг 46,648 59,628

Транспортні витрати 173,012 187,453

Банківські та подібні нарахування 4,034 3,853

Витрати на відрядження 2,005 1,886

Витрати на комунікацію 1,632 1,617

Комунальні витрати 107 884

Витрати на рекламу 1,124 3,386

Класи витрат на виплати працівникам

Короткострокові витрати на виплати працівникам

Заробітна плата 41,879 40,277

Внески на соціальне забезпечення 12,727 9,692

Інші короткострокові виплати працівникам 31,019 26,359

Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам 85,625 76,328

Витрати на виплати при звільненні 24

Загальна сума витрат на виплати працівникам 85,625 76,352

Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку

Амортизаційні витрати

Амортизаційні витрати 20,648 17,312

Витрати на амортизацію нематеріальних активів 828 828

Загальна сума амортизаційних витрат 21,476 18,140

Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку 21,476 18,140



Поточний звітний період Попередній звітний період

Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток 2,305 2,063

Витрати за податком на нерухомість 57 2

Інші витрати 101,355 445,960

Загальна сума витрат, за характером 6,127,320 5,583,435



[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації

Поточний звітний період Попередній звітний період

Звіт про рух грошових коштів

Грошові потоки від (для) операційної діяльності

Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності

Виплати постачальникам за товари та послуги 6,860,066 5,199,056

Виплати працівникам 90,233 89,463

Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність 7,000 7,022

Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності

Грошові аванси та кредити, надані пов'язаним сторонам 107,750 26,760

Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих пов'язаним сторонам 167,150 18,089

Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів 1,954 1,555

Грошові потоки від (для) фінансової діяльності

Надходження від поточних запозичень 171,149,759 122,386,769

Погашення поточних запозичень 170,745,374 122,368,818

Грошові аванси та кредити від пов'язаних сторін 280,391 39,735

Грошові виплати авансів та кредитів від пов'язаних сторін 278,239 28,050



[800500] Примітки - Перелік приміток

Поточний звітний період

Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації

Розкриття інформації про облікові судження та розрахункові оцінки
При підготовці фінансової звітності Компанія здійснює оцінки і припущення, які впливають на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ і тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Розрахунки та судження ґрунтуються на досвіді та інших факторах, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими і за результатами яких 
приймається думка щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки засновані на наявній у керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні результати можуть в кінцевому підсумку відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, які характеризуються високим рівнем складності, і області, в яких припущення і 
розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності по МСФЗ, наведені нижче. 
Найбільш суттєві попередні оцінки і припущення стосуються класифікації фінансових активів, визначення строку корисного використання основних засобів, забезпечення майбутніх витрат, знецінення активів і дисконтування майбутніх грошових потоків. 
З метою відображення запасів у бухгалтерському обліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації після первісного визнання, Компанія на кожну звіту дату здійснює розрахунок резерву знецінення запасів, якщо відбулося їх фізичне пошкодження, повне або часткове моральне застаріння чи падіння ціни реалізації. Уціненню підлягають: 
товари, за якими закінчився термін придатності; товари, що втратили свої споживчі характеристики (браковані, пошкоджені) (на підставі даних інвентаризації чи інших даних, отриманих із місць зберігання); товари, за якими тривалий період не відбувалось руху. 
Компанія визнає резерв очікуваних кредитних збитків для торгової дебіторської заборгованості. Очікувані кредитні збитки розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, що належать відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які Компанія очікує отримати. 
Стосовно торговельної дебіторської заборгованості і активів за договором Компанія застосовує спрощений підхід при розрахунку ОКЗ. Компанія на кожну звітну дату визнає резерв оцінки під збитки в сумі, що дорівнює очікуваним кредитних збиткам за весь термін. Компанія використовує матрицю оціночних резервів, спираючись на свій минулий досвід виникнення кредитних збитків, 
скоригованих з урахуванням прогнозних факторів, специфічних для позичальників, і загальних економічних умов. 
Знецінення дебіторської заборгованості виникає в разі, якщо є ризик не отримати грошові кошти від боржників та якщо існують докази можливості неотримання коштів від боржників. При визначенні ризику Компанія бере до уваги розмір дебіторської заборгованості, період простроченої заборгованості, оцінки ризиків непогашення заборгованості. Також оцінюються такі ситуації, як рішення по 
судовому процесу, банкрутство боржника, скрутне матеріальне становище боржника тощо. 
При класифікації фінансових активів керівництво Компанії застосовує судження щодо наявності ефекту важеля (леверидж) в договірних грошових потоках в частині передбачених договором штрафних відсотків за прострочення платежу, а саме те, чи відображає ставка цих відсотків тільки компенсацію за збільшений кредитний ризик або також містить леверидж (тобто коефіцієнт, що 
підвищує залежність грошових потоків від певної змінної – наприклад, кратна облікова ставка Національного Банку України). Облікова ставка НБУ на 31 грудня 2021 року складала 9.0 % річних. Якщо умови договору містять леверидж, то фінансовий актив, що виникає з такого договору, не відповідає критерію договірних грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми 
боргу і відсотків, і враховується за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Ці оцінки періодично переглядаються, і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у звіті про прибутки і збитків за період, коли про них стає відомо. 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Компанії застосовує судження при розробці та застосуванні облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень і достовірною. 

Розкриття інформації про позики
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років короткострокові кредити та позики включали: 

31.12.2021/31.12.2020 
Банківські кредити - 2,151,648 / 1,672,631 тис. грн  
Внутрішньогрупові позики - 23,350 / 19,900 тис. грн. 
Всього - 2,174,998 / 1,692,531 тис. грн 

Банківські кредити: 
Термін дії кредитної лінії / 31.12.2021 / 31.12.2020 
АТ «ІНГ Банк Україна» - 01.07.2022 / 1,011,644 тис. грн / 1,148,844 тис. грн 
АТ «Креді Агріколь Банк» - 15.12.2022 / 666,891 тис. грн / 308,900 тис. грн 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 28.06.2024 / 473,113 тис. грн. / 214,887 тис. грн 
Всього -2,151,648 тис. грн / 1,672,631 тис. грн 

Середньозважені відсоткові ставки по банківських кредитах становили: 
Валюта / 2021 / 2020 
Грн - 7.32% / 8.99% 
Долар США - 3.11% /  3.46% 
Євро - 2.21% / 2.55% 

Забезпеченням за кредитними угодами перед банками є гарантія компанії групи Etablissements J Soufflet SA. 

Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти
Компанія має відкриті рахунки в АТ «ІНГ Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Прокредит Банк». Компанія розміщує кошти на депозитах та поточних рахунках в банках, залежно від їхнього кредитного ризику. 

Рух по резерву був наступним: 
Резерв на 31.12.2020 (532) тис. грн 
Нараховано (0) тис. грн 
Використано - тис. грн 
Сторновано 531 тис. грн 
Резерв на 31.12.2021 0 тис. грн 

Розкриття інформації про собівартість реалізації
Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років, складалась з таких елементів: 

Собівартість реалізованих товарів – 5,536,589 тис. грн / 4,733,549 тис. грн 
Транспортні витрати – 172,443 тис. грн / 173,571   тис. грн 
Витрати сировини і матеріалів – 49,975 тис. грн / 53,433  тис. грн 
Інші елементи собівартості, нетто – 86,908 тис. грн / 83,541  тис. грн  
Всього – 5,845,915 тис. грн / 5,044,094  тис. грн  

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2021 та 2020 років в розрізі номенклатурних груп: 

Засоби захисту рослин – 1,373,123 тис. грн / 1,222,429  тис. грн 
Ячмінь – 845,720 тис. грн / 1,182,441  тис. грн 
Кукурудза – 1,489,550 тис. грн / 849,378  тис. грн 
Пшениця – 667,751 тис. грн / 722,157  тис. грн 
Ріпак – 878,908 тис. грн / 485,969  тис. грн 
Насіння – 356,433 тис. грн / 224,167  тис. грн 
Соняшник – 105,562 тис. грн / 197,842  тис. грн 
Соя – 119,557 тис. грн / 149,071  тис. грн 
Горох – 0 тис. грн / 399  тис. грн 
Інше – 9,313 тис. грн / 10,241  тис. грн 
Всього – 5,845,915 тис. грн / 5,044,094  тис. грн 

Розкриття інформації про фінансові витрати
До складу фінансових витрат за 2021 рік Компанія включає: відсотки за кредит (банки): у сумі 117 336 тис. грн, витрати на гарантії за кредитами у сумі 15 240 тис. грн., відсотки за кредит (кредит нерезидента) у сумі 1 423 тис. грн., інші фінансові витрати (комісії по кредиту нерезидента) у сумі 204 тис. грн., фінансові витрати від дисконтування ДЗ у сумі 447 тис. грн. та відсотки за орендними 
зобов'язаннями в сумі 4 250 тис. грн. 

До складу фінансових витрат за 2020 рік Компанія включає: відсотки за кредит (банки) у сумі 108 426 тис. грн, витрати на гарантії за кредитами у сумі 16 980 тис. грн, відсотки за кредит (кредит нерезидента) у сумі 640 тис. грн, інші фінансові витрати (комісії по кредиту нерезидента) у сумі 217 тис. грн., фінансові витрати від дисконтування ДЗ у сумі 1 206 тис. грн. та відсотки за орендними 
зобов'язаннями в сумі  3 966 тис. грн.

Розкриття інформації про фінансові інструменти
Фінансові інструменти розподіляються по валютам майбутніх надходжень та оплат наступним чином:  

Українська Гривня 
2021/2020 
Торговельна дебіторська заборгованість 877,845 / 1,117,350 
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,342 / 22,259 
Інша дебіторська заборгованість 64,394 / 129,817 
Всього фінансові активи 947,581 / 1,269,426 

Поточні забезпечені банківські кредити отримані 1,488,600 / 1,128,900 
Інші позики 23,350 / 19,900 
Торговельна кредиторська заборгованість 168,756 / 451,043 
Інші фінансові зобов'язання 17,350 / 28,537 
Всього фінансові зобов'язання 1,698,056 / 1,628,380 



Євро 
2021/2020 
Торговельна дебіторська заборгованість - / - 
Грошові кошти та їх еквіваленти - / - 
Інша дебіторська заборгованість - / - 
Всього фінансові активи - / - 

Поточні забезпечені банківські кредити отримані 24,738 / 31,960 
Інші позики - / - 
Торговельна кредиторська заборгованість 91,490 / 63,370 
Інші фінансові зобов'язання - / - 
Всього фінансові зобов'язання 116,228 / 95,330 

Долар США 
2021/2020 
Торговельна дебіторська заборгованість 246,628 / 87,106 
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,460 / 9,090 
Інша дебіторська заборгованість - / - 
Всього фінансові активи 272,089 / 96,196 

Поточні забезпечені банківські кредити отримані 638,310 / 511,770 
Інші позики - / - 
Торговельна кредиторська заборгованість 3,682 / 27,057 
Інші фінансові зобов'язання - / 16,380 
Всього фінансові зобов'язання 641,992 / 555,207  

Аналіз чутливості 
Ослаблення курсу гривні на 10% по відношенню до інших валют мало б вплив на чистий прибуток та капітал на зазначені нижче суми. При цьому припускається, що всі інші змінні величини, зокрема, процентні ставки, залишаться постійними. 
2021/2020 
Євро  11,623 / 9,533  
Долар США  36,990 /  45,901 
Всього  48,613 /  55,434

Розкриття інформації про безперервність діяльності
Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, згідно з яким реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якщо Компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно 
до принципів безперервності діяльності. 

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України та введенням воєнного стану Компанія продовжує свою діяльність по всіх напрямках: Inputs, Collect. Елеватори Групи в Україні теж продовжують працювати. В зв'язку із змінами в економічному становищі країни, Компанія внесла зміни в комерційну політику (відмовилася від кредитування господарств 
після 24.02.2022 і частково відмовила в продажах ЗЗР, насіння по замовленнях, які були створені до 24.02.2022). В основному Компанія продовжила працювати по передоплаті та зарахуванню зустрічних однорідних вимог (коли клієнт поставляє Компанії зерно по мінімально гарантованій ціні, а Компанія на цю суму поставляє ЗЗР, насіння).  

Подальші плани щодо щодо підтримки ліквідності:  
- робота над поновленням кредитування з банками, де Компанія має погодженні кредитні лінії; 
- перемовини та процес щодо заключення кредитного договору з державним банком Укрексімбанк; 
- продовження роботи з дебіторами; 
- внесення змін щодо умов оплати: Компанія планує працювати по передоплаті з основними покупцями продукції; 
- пошук нових шляхів збуту зернової продукції, що є на складах Компанії – в основному Компанія планує збувати зернові на експорт. 

Розкриття інформації про процентні витрати
До складу процентних витрат за 2021 рік Компанія включає: відсотки за кредит (банки) у сумі 117 336 тис. грн, відсотки за кредит (кредит нерезидента) у сумі 1 423 тис. грн, відсотки щодо орендного зобов`язання у сумі 4  250 тис. грн До складу процентних витрат за 2020 рік Компанія включає: відсотки за кредит (банки) у сумі 108 426 тис. грн, відсотки за кредит (кредит нерезидента) у сумі 
640 тис. грн, відсотки щодо орендного зобов`язання у сумі 3966 тис. грн. 

Розкриття інформації про запаси
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років запаси включали: 

станом на 31.12.2021 / станом на 31.12.2020 
Вартість до вирахування резерву під знецінення 
Товари – 867,633 / 609,408 тис. грн 
Виробничі запаси – 29,063 / 36,563  тис. грн 
Готова продукція - 243 / 997  тис. грн 
Всього: 896,939 / 646 968  тис. грн 

Резерв щодо знецінення запасів 
(9,827) / (8,086) тис. грн 
Всього з врахуванням резерву 
887,112 / 638,882 тис. грн 

Розкриття інформації про статутний капітал
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років статутний капітал сформовано і зареєстровано в розмірі 661 тис. грн. Неоплаченої частини статутного капіталу немає.

Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей : 
- Зберегти здатність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Компанії і виплати іншим зацікавленим сторонам; 
- Забезпечити належний прибуток учасникам Компанії завдяки встановленню цін на товари та послуги Компанії, що відповідають рівню ризику. 
Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Компанія здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик. 

Статутний капітал було зареєстровано і перераховано на відповідний рахунок ТОВ «Суффле Агро Україна» в січні – лютому 2007 року. Внесок було зроблено в євро. 
Додатковий капітал сформовано за рахунок курсової різниці при реєстрації та внесенні статутного капіталу. Додатковий капітал з 2007 року складає 4 тисячі гривень. 
На основі Статуту Компанії за рахунок збитку за 2021 рік та нерозподіленого прибутку за 2020 рік сформовано значення нерозподіленого прибутку на 31 грудня 2021 року – 1,290 тис. грн 
Загальна сума власного капіталу на 31 грудня 2021 року – 1,955 тис. грн 
Власний капітал за 2021 рік зменшився на 98,791 тис. грн. 
З моменту створення Компанії дивіденди не виплачувались.

Розкриття інформації про інші поточні зобов'язання
Інші поточні зобов'язання включають  Інші поточні фінансові зобов'язання та Інші поточні нефінансові зобов'язання. 

Інші поточні нефінансові зобов'язання станом на 31.12.2021 /31.12.2020 включали: 
• Одержані аванси: 
Насіння – 24,122 тис. грн / 70,319 тис. грн 
ЗЗР – 16,568 тис. грн / 35,684 тис. грн
Добрива – 5,163 тис. грн / 11,343 тис. грн 
Зернові культури  - 51,587 тис. грн / 0 тис. грн 
Інші – 452 тис. грн / 351 тис. грн 
Всього – 97,892 тис. грн / 117,697 тис. грн

Інші поточні фінансові зобов'язання станом на 31.12.2021 /31.12.2020 включали: 
• Фінансова допомога від пов'язаних сторін – 23, 350 тис. грн / 19,900 тис. грн. 
Зобов'язання по отриманій поворотній фінансовій допомозі від пов’язаної особи станом на 31 грудня 2021 року має контрактний строк погашення до 15 листопада 2022 року. 
• Заборгованість за акредитивами – 0 тис. грн / 16,380 тис. грн 

• Короткострокове орендне зобов'язання: 
Всього – 11,503 тис. грн / 13,264 тис. грн 
у тому числі за транспорт – 10,841 тис. грн / 11,133 тис. грн 
у тому числі за приміщення – 596 тис. грн / 2,074 тис. грн 
у тому числі за земельні ділянки – 66 тис. грн / 57 тис. грн 
• Банківські кредити – 2,151,648 тис. грн / 1,672,631 тис. грн  

Розкриття інформації про інші непоточні зобов'язання



Станом на 31.12.2021 та 31.12.2020  інші непоточні зобов'язання включають "Інші непоточні фінансові зобов'язання", що представлені заборгованістю з оренди у сумі 5,832 тис. грн та 15,273 тис. грн відповідно.

Розкриття інформації про основні засоби
Станом на звітну дату Компанія не володіє необоротними активами, утримуваними для продажу та інвестиційною нерухомістю та не має жодних контрактних зобов'язань, пов’язаних із придбанням основних засобів.

Розкриття інформації про забезпечення
Забезпечення сформовані на основі подій, які відбулися на кінець звітного періоду, але ще не відображені в інших примітках. 

Компанія не має інших непередбачених зобов’язань, пов’язаних з: 
- Судовими справами; 
- Податковими зобов’язаннями; 
- Зобов’язаннями за капітальними інвестиціями. 

Розкриття інформації про податкову дебіторську та кредиторську заборгованість
Починаючи з липня 2021 року по лютий 2022 року Компанія заявляє суми податку на додану вартість до відшкодування з Державного Бюджету. Перевищення сум податкового кредиту над податковими зобов’язаннями пов’язане із експортом товарів за межі митної території України, що оподатковується за ставкою 0%. 
За 2021 рік Компанія отримала 397,975 тис. грн бюджетного відшкодування ПДВ. 
Дебіторська заборгованість по розрахунках із бюджетом (в тому числі з податку на прибуток) станом на 31.12.2021 та 31.12.2020 склала 345,633 тис. грн та 335,669 тис. грн. 

Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість
Станом на 31 грудня 2021 та 2020 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала: 

Торгова кредиторська заборгованість на користь третіх сторін – 192,788 тис. грн / 557,469 тис. грн 
Торгова кредиторська заборгованість на користь пов'язаних сторін – 74,488 тис. грн / 34,146 тис. грн 
Знижки від постачальників до отримання – (3,348) тис. грн / (50,146) тис. грн 
Всього – 263,928 тис. грн / 541,469 тис. грн 

  
31.12.2021 / 31.12.2020    
Торгова кредиторська заборгованість на користь третіх сторін  - 192,788 тис. грн / 557,469 тис. грн 
ЗЗР – 15,114 тис. грн / 378,053  тис. грн 
Заборгованість перед господарствами за зерно – 113,894 тис. грн / 121,984  тис. грн 
Добрива – 31,817 тис. грн / 32,395  тис. грн 
Насіння – 9,184 тис. грн / 9,565  тис. грн 
Транспортні послуги – 2,838 тис. грн / 3,650  тис. грн 
Заборгованість перед фермерськими господарствами – 15,210 тис. грн / 2,227   тис. грн 
Послуги зберігання – 2,630 тис. грн / 2,054  тис. грн 
Роялті – 0 тис. грн / 1,206  тис. грн 
Інші послуги – 2,101 тис. грн / 6,335  тис. грн 

Торгова кредиторська заборгованість на користь пов'язаних сторін  74,488 тис. грн / 34,146 тис. грн 
Послуги зберігання – 9,720 тис. грн / 3,365  тис. грн 
Насіння – 37,772 тис. грн / 0  тис. грн 
Транспортні послуги -316 тис. грн / 0  тис. грн 
Інші послуги – 26,673 тис. грн / 30,781 тис. грн 
Добрива – 7 тис. грн / 0 тис. грн 

Знижки від постачальників до отримання  - (3,348) тис. грн / (50,146) тис. грн 

Всього - 263,928 тис. грн / 541,469 тис. грн 

До іншої поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2021 року входить заборгованість по заробітній платі в сумі 15 тис. грн. 

Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість
До торговельної та іншої дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2021 та 2020 років включалися: 
• Довгострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що включала: 3,416 тис. грн станом на 31.12.2021 та 4,605 тис. грн станом на 31.12.2020. 

• Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що включала включала: 

31.12.2021 / 31.12.2020 
Резиденти 
Фермерські господарства – 831,707 тис. грн / 987,737 тис. грн 
Трейдери – 66,301 тис. грн / 112,939 тис. грн 
Пов'язані сторони – 48,509 тис. грн / 25,158 тис. грн 
Інші дебітори – 384 тис. грн / 856 тис. грн 

Нерезиденти    
Непов’язані сторони – 45,656 тис. грн / 49,676 тис. грн 
Пов'язані сторони – 128,501 тис. грн / 23,485 тис. грн 
Всього – 1,121,058 тис. грн / 1,199,851 тис. грн 

• Аванси видані, що включали: 

31.12.2021 / 31.12.2020 
Аванси за насіння та засоби захисту рослин – 4,111 тис. грн / 49,821 тис. грн 
Аванси за зернові та олійні культури – 20,134 тис. грн / 24,162 тис. грн 
Аванси за добрива – 6,421 тис. грн / 14,686 тис. грн 
Аванси за митне оформлення – 2,819 тис. грн / 7,040 тис. грн 
Аванси за інші товари, роботи, послуги – 10,417 тис. грн / 2,567 тис. грн 
Аванси за транспортні послуги – 2,564 тис. грн / 2,208 тис. грн 
Всього – 46,466 тис. грн / 100,484 тис. грн 

• Інша поточна дебіторська заборгованість включала: 

31.12.2021 / 31.12.2020 
Позики видані пов'язаним сторонам – 67,000 тис. грн / 126,400 тис. грн 
Інша поточна дебіторська заборгованість -149 тис. грн / 4,278 тис. грн
Проавансована заробітна плата та нарахування – 34 тис. грн / 1,249 тис. грн 
Всього валова вартість – 67,183 тис. грн / 131,927 тис. грн 
Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки – (2,814) тис. грн / (2,110) тис. грн 
Всього – 64,369 тис. грн / 129,817тис. грн 



[800600] Примітки - Перелік облікових політик

Поточний звітний період

Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики
Положення облікової політики, описані у даному звіті, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, представлених у цій  фінансовій звітності.

Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток
Відстрочений податок на прибуток розраховується за балансовим методом шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 
Відстрочені податкові зобов'язання, як правило, визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, і відстрочені податкові активи визнаються за умови, що існує ймовірність, що оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути застосовані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню, буде отриманий. Такі активи і зобов'язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають 
в результаті первинного визнання (відмінного від об'єднання бізнесу) інших активів і зобов'язань за угодами, які не впливають ні на податкову базу, ні на обліковий прибуток. 
Відстрочений податок розраховується за податковою ставкою, яка, ймовірно, буде застосовуватися в тому звітному періоді, коли зобов'язання буде погашено або актив реалізований, із застосуванням податкових ставок, які були введені або, по суті, діяли на звітну дату. Відстрочений податок відображається в звіті про сукупний дохід, за винятком випадків, коли він відноситься до статей, які 
заносяться на рахунок капіталу, і в цьому випадку відстрочений податок також враховується в статті капіталу. 
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та зменшується до тих пір, поки не зникне ймовірність того, що достатній оподатковуваний прибуток буде доступним, щоб дозволити відшкодувати вартість частини або цілого активу.  
Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з'являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. 
Відстрочені податкові активи і зобов'язання в межах однієї Компанії представляються згорнуто, і в звітності представляється або тільки відстрочений податковий актив, або відстрочене податкове зобов'язання.

Опис облікової політики щодо аморизаційних витрат
Амортизаційні витрати відносяться до адміністративних витрат або витрат на збут залежно від того яким чином вони використовуються у господарській діяльності Товариства.

Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів
Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів представлений у рядку Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу.

Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів
Опис облікової політики щодо визнання фінансових активів представлений у рядку "Опис облікової політики щодо фінансових активів". 
Опис облікової політики щодо визнання фінансових зобов`язань представлений у рядку "Опис облікової політики щодо фінансових зобов`язань".

Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів
Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових активів представлений у рядку "Опис облікової політики щодо фінансових активів".
Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових зобов`язань представлений у рядку "Опис облікової політики щодо фінансових зобов`язань".

Опис облікової політики щодо знижок та поступок
Опис облікової політики щодо знижок та поступок представлений у рядку Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу.

Опис облікової політики щодо виплат працівникам
Заробітні плати працівників обчислюються в міру виконання відповідних робіт (послуг).  
Відповідно до вимог українського законодавства Компанією відраховується певний відсоток єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 8,41% для осіб з інвалідністю та 22% від доходу співробітників у вигляді заробітної плати та виплат за цивільно-правовими договорами фізичним особам. Такі витрати утворюються в період, коли нараховуються 
відповідні доходи співробітникам. Після виходу на пенсію усі виплати пенсійних допомог здійснюються державою.

Опис облікової політики щодо витрат
Всі витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за методом нарахування. 
Розподіл витрат на заробітну плату та інших витрат, які безпосередньо не відносяться на певну групу витрат (собівартість, адміністративні, комерційні витрати), здійснюється в залежності від центру витрат, в якому закріплені співробітники, що працюють за певними напрямами.

Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості
Товариство розкриває інформацію: 
- для активів та зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю на періодичній або неперіодичній основі у Звіті про фінансовий стан після первісного визнання, - методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання таких оцінок; 
- для періодичних оцінок справедливої вартості з використанням важливих закритих вхідних даних (3-го рівня) - вплив оцінок на прибуток або збиток чи інший сукупний дохід за період (п.91 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»); 

Для кожного класу активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю у Звіті про фінансовий стан після первісного визнання: 
- для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, оцінка справедливої вартості на кінець звітного періоду, а для неперіодичних оцінок справедливої вартості - причини оцінки; 
- для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості - рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості у сукупності (1-й, 2-й чи 3-й рівень) (п.93 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»); 
- для активів та зобов'язань, утримуваних на кінець звітного періоду, що оцінюються за справедливою вартістю періодично, - величини будь-яких переміщень між 1-им та 2-им рівнями ієрархії справедливої вартості, причини таких переміщень та політику суб'єкта господарювання стосовно визначення, коли переміщення між рівнями вважаються такими, що відбулися (п.93, 95 МСФЗ 13 
«Оцінка справедливої вартості»);
- для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 2-го та 3-го рівнів ієрархії справедливої вартості, - опис методики (методик) оцінювання та вхідних даних, використаних при оцінюванні справедливої вартості; 
- загальних прибутків або збитків за період, визнаних у прибутку або збитку, а також статтю (статті) у прибутку або збитку, у якій такі прибутки або збитки визнані; 
- загальних прибутків або збитків за період, визнаних в іншому сукупному доході, а також статтю (статті) в іншому сукупному доході, у якій такі прибутки або збитки визнані;  
- придбання, продажі, випуски та погашення (кожний з цих видів змін розкривається окремо);  
- сум будь-яких переведень у 3-ій рівень ієрархії справедливої вартості або з нього, причини таких переведень та політику суб'єкта господарювання щодо визначення того, коли переведення між рівнями вважаються такими, що відбулися; 
- для періодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості, - суму загальних прибутків або збитків за період, включених у прибуток або збиток, що відноситься до зміни нереалізованих прибутків або збитків, пов'язаних з такими активами та зобов'язаннями, утримуваними на кінець звітного періоду, а також статтю (статті) у прибутку або 
збитку, у якій такі нереалізовані прибутки або збитку визнані; 
- для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості, - опис процесів оцінювання, використаних суб'єктом господарювання (у тому числі, наприклад, те, як суб'єкт господарювання приймає рішення стосовно своїх політик оцінювання з періоду у період); 

Для періодичних оцінок справедливої вартості, що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості: 
- опис чутливості оцінки справедливої вартості до змін закритих вхідних даних, якщо наслідком зміни таких вхідних даних (тобто інше значення) може бути значно вища або значно нижча оцінка справедливої вартості;  
- для фінансових активів та фінансових зобов'язань, якщо зміна одного або кількох закритих вхідних даних з метою відобразити можливі прийнятні альтернативні припущення приведе до значної зміни справедливої вартості, слід вказати цей факт та розкрити вплив таких змін; 
- для періодичних та неперіодичних оцінок справедливої вартості, якщо найвигідніше та найкраще використання нефінансового активу відрізняється від його нинішнього використання, слід розкрити цей факт, а також чому нефінансовий актив використовується у спосіб, що відрізняється від його найвигіднішого та найкращого використання (п.93 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості»). 
Опис облікової політики щодо фінансових витрат 
Фінансові витрати включають процентні витрати за кредитами і позиками (за винятком капіталізованих витрат по кваліфікаційним активам) і процентні витрати, пов'язані з дисконтуванням фінансових інструментів. 
Витрати за кредитами та позиками (за винятком капіталізованих витрат по кваліфікаційних активах), відображаються як фактичні витрати по відсоткам, нараховані в звітному періоді, так і процентні витрати, розраховані з використанням методу ефективної процентної ставки.

Опис облікової політики щодо фінансових активів
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як оцінювані в подальшому за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик передбачених договором грошових потоків за фінансовим активом та бізнес-моделі, яка застосовується Компанією для управління цими активами. За винятком торговельної дебіторської заборгованості, яка не містить значного компонента фінансування або щодо якої Компанія застосувала спрощення 
практичного характеру, Компанія первісно оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною в разі фінансових активів, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат по угоді. Торговельна дебіторська заборгованість, яка не містить значний компонент фінансування або щодо якої Компанія застосувала спрощення практичного 
характеру, оцінюється за ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ 15. 

Виручка за договорами з покупцями 
Для того щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу обумовлювали отримання грошових потоків, які є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків» на непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка називається 
SPPI-тестом і здійснюється на рівні кожного інструменту. 
Бізнес-модель, яка використовується Компанією для управління фінансовими активами, описує спосіб, яким Компанія управляє своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажу фінансових активів або і того, і іншого. 
Всі операції купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають поставки активів у строки, що встановлюються законодавством, або відповідно до правил, прийнятих на певному ринку (торгівля на стандартних умовах), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив. 

Подальша оцінка 
Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються за чотирма категоріями:  
• фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти);  
• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з подальшою рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти);  
• фінансові активи, класифіковані на розсуд організації як ті, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без подальшої рекласифікації накопичених прибутків і збитків при припиненні визнання (пайові інструменти);  
• фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю (боргові інструменти) 
Ця категорія є найбільш доречною для Компанії. Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві наступні умови:  
• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків; і 
• договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу. 
Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з використанням методу ефективної процентної ставки, і до них застосовуються вимоги щодо знецінення. Прибутки або збитки визнаються в складі прибутку чи збитку в разі припинення визнання активу, його модифікації або знецінення. 
До категорії фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія відносить іншу поточну дебіторську заборгованість, а також грошові кошти та їх еквіваленти.  

Фінансові активи, що класифікуються на розсуд Компанії як ті, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти) 
При первісному визнанні Компанія може на власний розсуд прийняти рішення, без права його подальшого скасування, класифікувати інвестиції в інструменти капіталу як ті, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо вони відповідають визначенню власного капіталу згідно з МСБО 32 «Фінансові активи: подання» і не призначені для торгівлі. Рішення про 
таку класифікацію ухвалюється за кожним інструментом окремо.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з подальшою рекласифікацією накопичених прибутків і збитків (боргові інструменти);
Компанія оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо виконуються обидві такі умови:  
• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання передбачених договором грошових потоків, так і продаж фінансових активів; і 



• договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу. 
  
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
Категорія фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включає фінансові активи, утримувані для продажу, фінансові активи, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як ті, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або фінансові активи, які в обов'язковому порядку оцінюються за справедливою 
вартістю. Фінансові активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані похідні інструменти, також класифікуються як утримувані для продажу, за винятком випадків, коли вони визначені на розсуд Компанії як ефективні інструменти хеджування. Фінансові активи, 
грошові потоки, за якими не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків, класифікуються і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від використовуваної бізнес-моделі.  
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю, а чисті зміни їх справедливої вартості визнаються в звіті про прибуток або збиток. 
До цієї категорії відносяться частина торговельної дебіторської заборгованості, грошові потоки, по якій не є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків. 

Припинення визнання 
Фінансовий актив (або – де можна застосувати – частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися (тобто виключається зі звіту Компанії про фінансове стан), якщо:  
• термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; або    
• Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без істотної затримки за «транзитною» угодою; і або (a) Компанія передала практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але й не зберігає за собою практично всі ризики і вигоди від 
активу, але передало контроль над цим активом.

Знецінення фінансових активів 

Компанія визнає резерв оцінки під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) по відношенню до всіх боргових інструментів, що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток. ОКЗ розраховуються на основі різниці між грошовими потоками, що належать відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які Компанія очікує отримати, що дисконтується з використанням первісної 
ефективної процентної ставки або її приблизного значення. Очікувані грошові потоки включають грошові потоки від продажу утримуваної застави або від інших механізмів підвищення кредитної якості, які є невід'ємною частиною договірних умов. 
ОКЗ визнаються в два етапи. У разі фінансових інструментів, за якими з моменту їх первісного визнання кредитний ризик значно не збільшився, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних збитків, які можуть виникнути внаслідок дефолтів, можливих протягом наступних 12 місяців (12-місячні очікувані кредитні збитки). Для фінансових інструментів, за якими з моменту 
первісного визнання кредитний ризик збільшився значно, створюється оціночний резерв під збитки щодо кредитних збитків, очікуваних протягом строку дії цього фінансового інструменту, незалежно від термінів настання дефолту (очікувані кредитні збитки за весь термін). 
Стосовно торговельної дебіторської заборгованості і активів за договором Компанія застосовує спрощений підхід при розрахунку ОКЗ. Отже, Компанія не відслідковує зміни кредитного ризику, а замість цього на кожну звітну дату визнає резерв оцінки під збитки в сумі, що дорівнює очікуваним кредитних збиткам за весь термін. Компанія використовує матрицю оціночних резервів, 
спираючись на свій минулий досвід виникнення кредитних збитків, скоригованих з урахуванням прогнозних факторів, специфічних для позичальників, і загальних економічних умов.

Опис облікової політики щодо фінансових інструментів
Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення фінансового активу в однієї організації та фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншої організації.

Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання класифікуються при первісному визнанні відповідно як фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Всі фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням безпосередньо витрат, що до них відносяться за угодою.  
Фінансові зобов'язання Компанії включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, кредити та інші позики. 

Подальша оцінка 
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації. 
  
Кредити та позики         
Ця категорія є найбільш значущою для Компанії.  
До цієї категорії, головним чином, відносяться процентні кредити та безвідсоткові позики.  

Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
Категорія «фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток», включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, класифіковані на розсуд Компанії при первісному визнанні як ті, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  

Припинення визнання 
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первісного 
зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про прибутки або збитки.

Опис облікової політики щодо переведення іноземної валюти
Первісне визнання операцій в іноземній валюті 
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу обміну валют на дату здійснення операції. 
Облік операцій в іноземній валюті ведеться в розрізі двох валют: 
- у валюті операції, 
- у функціональній валюті. 
Сума авансів в іноземній валюті, виданих третім особам, перераховується у функціональну валюту із застосуванням спот-курсу на дату сплати авансу. У випадку здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальнику частинами, вартість отриманих активів буде дорівнювати сумі авансових платежів із застосуванням спот-курсів послідовно на кожну дату здійснення авансових 
платежів. 
Сума авансів в іноземній валюті, отримана від третіх осіб, перераховується у функціональну валюту з використанням спот-курсу на дату отримання авансу. У випадку отримання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами, дохід від реалізації активів визнається в сумі авансових платежів з використанням спот-курсів послідовно на кожну дату отримання авансів. 

Подальший облік статей на кінець звітного періоду та курсові різниці 
Відображення в обліку статей на кінець звітного періоду 
На кожну дату Звіту про фінансовий стан монетарні статті в іноземній валюті переоцінюються за курсом закриття;  
Визначений Головним бухгалтером відповідальний співробітник Бухгалтерії аналізує умови укладених договорів для встановлення характеру здійснених платежів з метою визначення приналежності до монетарної чи немонетарної статті Звіту про фінансовий стан.  
Внесення в облікову систему спот-курсів відповідних іноземних валют здійснюється щоденно відповідальним працівником Товариства у Реєстр валютних курсів. 
Перевірку правильності визначення та відображення в обліку курсових різниць та залишків по монетарним статтям у функціональній валюті на кінець звітного періоду здійснює відповідальний співробітник Бухгалтерії. 

Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються в звіті про прибутки і збитки за період на чистій основі (нетто).

Опис облікової політики щодо функціональної валюти
Функціональна валюта Компанії – гривня (грн). Операції Компанії, виконані в іноземній валюті, враховуються за курсом обміну Національного банку України (НБУ). 
Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ функціональної валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату здійснення первинних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 
перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості.

Опис облікової політики щодо зменшення корисності активів
При обліку активів Компанія має контролювати, щоб балансова вартість не перевищувала суму очікуваного відшкодування. Якщо таке відбувається, Компанія повинна проводити знецінення цих активів. Існують зовнішні і внутрішні джерела інформації, які дозволяють визначити необхідність проведення знецінення. 
До зовнішніх джерел інформації і зовнішніх факторів належать: 
• ринкова вартість активу зменшилася на суттєво більш значну величину, ніж можна було очікувати при нормальному його використанні; 
• відбулися або очікуються в найближчому майбутньому відбутися істотні зміни, що тягнуть негативні наслідки для Компанії в технологічних, ринкових, економічних або юридичних умовах, в яких працює Компанія, або на ринку, для якого призначений актив; 
• збільшилися ринкові процентні ставки або інші ринкові показники прибутковості інвестицій, і ці збільшення посприяли зміні ставки дисконту, яка використовується при обчисленні вартості використання активу, та суттєво зменшили його сума очікуваного відшкодування. 
До внутрішніх джерел інформації і внутрішніх факторів належать: 
• наявність доказу старіння або фізичного пошкодження активу; 
• суттєві зміни, що мали негативні наслідки для Компанії, відбулися протягом періоду або очікуються в найближчому майбутньому в ступені або способі поточного чи передбаченого використання активу (наприклад, простоювання активу); 
• внутрішня звітність показує, що поточні або майбутні результати використання активу гірше прогнозованих. 
Балансова вартість активів, крім запасів і відстрочених податкових активів, переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого фактора, що вказує на зменшення їх корисності. При виявленні таких фактів сума очікуваного відшкодування визначається як вища з двох оцінок: чистої ціни реалізації або вартості поточного використання. Втрати від зменшення корисності 
визнаються в разі, якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування. 
Раніше визнані збитки від знецінення сторнуються, якщо були зміни в оцінках, які використовуються для визначення вартості відновлення. Однак на суму, що не перевищує балансову вартість, яка могла б бути визначена, ніякі втрати від знецінення не були визнані в попередні роки.

Опис облікової політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток представляють суму поточних або відстрочених витрат з податку. Поточні витрати з податку на прибуток засновані на оподатковуваному прибутку за рік і обчислюються відповідно до законодавства України, резидентом якої є Компанія. Поточні витрати Компанії з податку на прибуток розраховуються з використанням податкової ставки, яка була введена або по 
суті діяла на звітну дату.

Опис облікової політики щодо нематеріальних активів та гудвілу
Нематеріальний актив, отриманий в результаті придбання, має визнаватися, якщо: 
- імовірно, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким активом, надходитимуть до Товариства. Майбутні економічні вигоди включають не лише майбутню виручку від реалізації товарів (надання послуг), але і економію коштів та інші вигоди, обумовлені використанням активу Товариством;
- вартість активу може бути достовірно визначена. 
Не визнаються нематеріальним активом внутрішньо створені: 
- торгові марки, бренди; 
- титульні дані; 
- видавничі права; 
- клієнтські бази даних; 
- витрати на рекламу; 
- витрати на навчання персоналу; 
- витрати на створення, реорганізацію та переміщення Товариства або її частини; 
- інші аналогічні по суті статті, які не можна чітко розмежувати з витратами на розвиток бізнесу в цілому, або такі активи неможливо контролювати Товариством. 
Вартість придбання, створення і поліпшення об'єктів нематеріальних активів до моменту введення об'єктів в експлуатацію, враховується на субрахунку 154000 «Придбання (виготовлення) нематеріальних активів» (рядок «Незавершені капітальні інвестиції» Звіту про фінансовий стан. 
Нематеріальні активи обліковуються на субрахунках рахунку 12 «Нематеріальні активи» (рядок «Нематеріальні активи: первісна вартість» Звіту про фінансовий стан. 
Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів ведеться на субрахунках рахунку 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» та відображається у рядку «Нематеріальні активи: накопичена амортизація» Звіту про фінансовий стан.  
Товариство відображає у фінансовій звітності нематеріальні активи та відповідні незавершені капітальні інвестиції за первісною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. 
Аванси видані в рахунок оплати вартості нематеріальних активів відображаються у рядку «Нематеріальні активи» Звіту про фінансовий стан.



Опис облікової політики щодо статутного капіталу
Статутний (зареєстрований) капітал - капітал, сума якого визначається за вартістю внесків власників (учасників) до капіталу Товариства. Він дорівнює сумі, що зафіксована в установчих документах, і не підлягає подальшій зміні за винятком випадків внесення змін до установчих документів Товариства.  
В бухгалтерському обліку статутний капітал формується за методом нарахування згідно установчих документів. Предметом внеску в статутний капітал Товариства можуть виступати як грошові кошти, так і майно, яке засновник передає Товариству в обмін на корпоративні права. Рішення учасників про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до 
державного реєстру. 
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться в розрізі учасників на рахунку 400000 «Статутний капітал». Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру зареєстрованого в установчих документах Товариства. У Звіті про фінансовий стан кредитове сальдо відповідного рахунку відображається в рядку «Зареєстрований капітал».

Опис облікової політики щодо оренди
Компанія як орендар 
Орендний договір визнається як актив з правом використання та відповідне зобов'язання на дату, коли об'єкт лізингу доступний для використання Компанією. Кожен лізинговий платіж розподіляється між вартістю зобов'язань та фінансування. Фінансові витрати обліковуються в звіті про доходи та витрати протягом періоду оренди з метою отримання постійної періодичної ставки відсотка на 
залишок зобов'язань за кожний період. Компанія застосувала модель собівартості для активів з правом використання. Активи права користування амортизуються протягом більш короткого терміну корисного використання активу та строку оренди на основі прямолінійного методу. Крім того, актив з правом використання періодично коригується на збитки від знецінення (якщо такі є), та 
коригуються одночасно з переоцінкою зобов'язань за орендою при зміні умов договору (орендна плата, строк). 
Активи та зобов'язання, що виникають в результаті оренди, спочатку оцінюються на основі поточної вартості орендних платежів, які не були сплачені на дату, що настає першою: дата переходу на МСФЗ 01 січня 2018 року або дата початку оренди. Зобов'язання щодо оренди включають теперішню вартість таких орендних платежів, які не сплачуються на дату початку оренди: 
• фіксовані платежі (у тому числі фіксовані платежі по суті); 
• змінна орендна плата, що ґрунтується на індексі або ставці, що спочатку оцінюється за допомогою індексу або ставки на дату початку договору оренди. 
Орендні платежі дисконтуються з використанням вартості запозичень, опублікованих Національним банком України на його офіційному веб-сайті (www.bank.gov.ua), в випадках, коли неможливо визначити процентну ставку, закладену в договорі оренди. 
Строк оренди, визначений Компанією, включає: 
• не скасовуваний період договору оренди; 
• періоди, на які поширюється можливість продовження оренди, якщо орендодавець цілком певною мірою впевнений у здійсненні цього варіанту; 
• періоди, що охоплюються правом припинення договору оренди, якщо орендодавець є достатньо впевненим, що не скористається цим варіантом. 
Орендне зобов’язання оцінюється згодом за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Воно переоцінюється, коли відбувається зміна майбутніх орендних платежів, що виникають внаслідок зміни індексу або ставки, якщо відбувається зміна в оцінці Компанії щодо того, чи буде воно застосовувати варіант розширення чи припинення. 
Коли таким чином переоцінюється зобов'язання по оренді, здійснюється відповідне коригування балансової вартості активу з правом використання, або така переоцінка відображається у прибутку або збитку, якщо балансова вартість активу з правом використання була зменшена до нуля. 
Актив з правом використання оцінюється за вартістю, яка включає наступне: 
• розмір первісної оцінки орендного зобов'язання; 
• будь-які лізингові платежі, здійснені на або до дати початку оренди;  
• будь-які початкові прямі витрати. 
Після початку дії договору оренди актив з правом використання оцінюється за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від знецінення та коригується на будь-яку переоцінку орендних зобов'язань. Компанія амортизує на прямолінійній основі актив з правом використання з дати початку оренди до більш ранньої дати: кінець строку 
корисного використання активу або закінчення строку оренди. 
Компанія вирішила не визнавати актив з правом використання та орендне зобов'язання за короткостроковими договорами оренди обладнання та інших активів, які мають термін оренди до 12 місяців і оренду малоцінних активів. Платежі, пов'язані з короткостроковими договорами оренди інших активів, визнаються на прямолінійній основі як витрати на прибуток або збиток. 

Компанія як орендодавець 
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами договору практично всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності, переходять до орендаря. Оцінка виду оренди ґрунтується на суті угоди. За умови, коли термін оренди становить 75 відсотків від очікуваного строку корисної експлуатації або коли теперішня вартість мінімальних орендних платежів перевищує 90 відсотків 
справедливої вартості орендованого активу, Компанія в індивідуальному порядку класифікує таку оренду як фінансову.  
Компанія може укласти угоду, що за юридичною формою не є орендою, однак передає право власності на актив в обмін на платіж або серію платежів. Визначення, чи є дана угода орендою, ґрунтується на суті угоди і вимагає оцінки двох факторів: (а) виконання угоди залежить від використання конкретного активу; (б) угода передбачає передачу права на використання активу.  
Договори оренди, в яких Компанія не передає в цілому всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікується як операційна оренда.

Опис облікової політики щодо оцінки запасів
Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення всіх наведених нижче умов: 
- до Товариства перейшли всі суттєві ризики та винагороди, пов’язані з власністю на запаси; 
- Товариство отримало контроль над запасами та здійснює управління ними в тій мірі, яка звичайно пов’язана з правом власності; 
- вартість запасів може бути надійно визначена; 
- існує ймовірність одержання Товариством економічних вигід, пов'язаних з використанням запасів. 
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. 
Первісною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається із наступних витрат: 
- суми вартості придбаних запасів, сплаченої постачальнику, за винятком непрямих податків, які відшкодовуються Товариству; 
- суми ввізного мита; 
- суми непрямих податків, пов'язаних з таким придбанням, які не підлягають відшкодуванню Товариству; 
- транспортно-заготівельних витрат (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їхнього використання, включаючи витрати по страхуванню ризиків транспортування запасів); 
- інших витрат, пов'язаних із придбанням запасів та доведенням їх до стану та місця, у якому вони придатні до використання у запланованих цілях. 
Вартість запасів є еквівалентом їх ціни при оплаті на дату визнання. У разі відстрочення платежу за придбані запаси, Товариство визнає такі запаси у складі активів у сумі їх справедливої вартості. Відсотки, нараховані на умовах відстрочення платежу, не підлягають включенню до собівартості оприбуткованих запасів. 
Первісною вартістю безоплатно отриманих запасів визнається їх справедлива вартість із урахуванням витрат, передбачених пп.10.4.3 цього Розділу Облікової політики. 
Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. У випадку, якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат 
звітного періоду на основі Бухгалтерської довідки та відображається на субрахунку «Втрати від знецінення запасів». 
Первісною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні активи, визнається справедлива вартість отриманих активів. 
Первісною вартістю запасів отриманих в результаті капітальних ремонтів або вибуття об’єктів основних засобів визнається їх справедлива вартість із урахуванням витрат на реалізацію. Для визначення справедливої вартості на Товаристві наказом Директора створюється Комісія у складі технічних спеціалістів та представників Бухгалтерії або залучається незалежний експерт.  

На дату балансу запаси оцінюються за найменшою із двох величин: 
- чистою вартістю реалізації або 
- балансовою вартістю. 
Балансова вартість запасів має бути знижена до чистої вартості реалізації, якщо відбулося їх фізичне ушкодження, повне або часткове моральне старіння або падіння ціни реалізації. 
Коригування балансової вартості запасів до нової вартості здійснюється шляхом визнання інших операційних витрат на субрахунках рахунку 947 «Втрати від знецінення запасів». 
Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці обліку запасів вирахуванням з очікуваної ціни реалізації очікуваних витрат на подальшу реалізацію.  
Розрахункові оцінки чистої вартості реалізації повинні ґрунтуватися на найбільш достовірній доступній інформації та враховувати коливання цін або вартості після закінчення звітного періоду, якщо вони відбивають умови, що мали місце на кінець звітного періоду. 
Аналіз залишків запасів на предмет визначення чистої вартості реалізації здійснюється на основі результатів проведеної інвентаризації.  
Зменшення корисності запасів у вигляді списання вартості запасів здійснюється на підставі Акту уцінки запасів, який складається Комісією у складі технічних спеціалістів та представників Бухгалтерії. Склад комісії визначається наказом Директора Товариства. 
Визнані витрати від зменшення корисності запасів, відображені на субрахунках рахунку 947 «Втрати від знецінення запасів» в рядку «Інші операційні витрати» «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)». 
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. 
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або доопрацювання та інші витрати на їх доставку до поточного місцезнаходження і стану. Вартість виробничих запасів і незавершеного виробництва включає в себе відповідну частку виробничих накладних витрат виходячи з нормальної робочої продуктивності. 
Чиста вартість реалізації – це передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і витрат на реалізацію. 
Собівартість запасів визначається з використанням середньозваженого методу. 
Запаси при придбанні визнаються, коли переходить право власності на них до Компанії. 
Запаси, які не приносять вигоду Компанії, відносяться до неліквідів. За ним створюється резерв під зниження вартості запасів, за яким інформація розкривається в примітках до фінансової звітності. Термін зберігання та придатності запасів оцінюється індивідуально для кожного матеріалу та залежить від їх якісних характеристиках. 
Спеціальний одяг і спеціальне оснащення, інвентар та господарські речі, передані в експлуатацію, списуються в повному розмірі на витрати звітного періоду при передачі.

Опис облікової політики щодо заліку взаємних вимог фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума подається в звіті про фінансовий стан, коли є юридично захищене в цей момент право на взаємозалік визнаних сум, і коли є намір провести розрахунок на нетто-основі, реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання.

Опис облікової політики щодо основних засобів
Об'єкт основних засобів, що підлягає визнанню як актив, оцінюється за собівартістю. Собівартість включає в себе ціну покупки, включаючи імпортні мита та витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням активу. Собівартість активів, створених Компанією, включає в себе вартість матеріалів і трудові витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням активу в робочий стан 
для використання за призначенням, і витрати на демонтаж та видалення і відновлення місця, в якому вони розміщені, а також капіталізовані витрати на кваліфікаційні активи. 
Придбане програмне забезпечення, яке є невід'ємною частиною функціональних можливостей обладнання, капіталізуються як частина цього обладнання. Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом кваліфікаційних активів, включаються до вартості цього активу. 
Коли компоненти одиниці основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони враховуються як окремі одиниці (основні компоненти) основних засобів. 
Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із застосуванням прямолінійного методу використовуючи такі терміни корисного використання: 

1) Будинки та споруди - 10-50 років, 2) Обладнання - 4-20 років, 3) Комп’ютери та офісне обладнання - 4-15 років, 4) Транспортні засоби - 4-15 років, 5) Офісні меблі - 4-25 років. 

Оцінка терміну корисного використання основних засобів є предметом професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних активів, наявних правил Групи та положень облікової політики. Строк корисного використання основних засобів затверджується розпорядженням керівника Компанії. 
Основні засоби при введенні в експлуатацію, які мають початкову вартість менше 20 тис. грн, вважаються несуттєвими, і визнаються в складі поточних витрат періоду на відповідних центрах обліку витрат. 

Опис облікової політики щодо забезпчень
Забезпечення – зобов’язання з невизначеним строком або сумою, оскільки існує невизначеність щодо строку або суми майбутніх витрат, необхідних для погашення. Забезпечення визнаються, якщо в результаті минулих подій Компанія має правові зобов'язання або зобов'язання, що випливають з практики, які можуть бути надійно оцінені і для виконання цих зобов'язань, ймовірно, буде 
потрібний відтік ресурсів, які представляють майбутні вигоди.

Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу
Виручка за договорами з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами передається покупцеві і оцінюється в сумі, що відображає відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на надані товари або послуги і виключає суми, зібрані від імені третіх осіб. Компанія дійшла висновку, що, як правило, вона контролює товари та послуги до їх передачі 
покупцеві.  

Змінна винагорода 
Якщо винагорода у контракті включає змінні суми, Компанія оцінює суму відшкодування, на яку вона має право в обмін на передачу товару замовнику. Змінна винагорода оцінюється на момент укладення договору та не переглядається до тих пір, доки не буде високоймовірним, що значне скасування доходу у сумі визнаного кумулятивного доходу не відбудеться, коли відповідна 
невизначеність щодо змінної винагороди буде вирішена в подальшому. Деякі контракти на продаж товарів надають клієнтам право на повернення та знижки залежно від обсягу закупівлі та вчасності розрахунку. Права на повернення та знижки залежно від обсягу закупівлі призводять до змінної винагороди. 
Право на повернення 
Більшість договорів купівлі-продажу товарів надає клієнтові право на повернення товару протягом певного періоду. Компанія використовує метод очікуваної вартості для оцінки товарів, які не будуть повернуті, оскільки цей метод найкраще передбачає суму змінної винагороди, на яку Компанія матиме право. Вимоги МСФЗ 15 щодо обмежувальних оцінок змінної винагороди також 
застосовуються для визначення суми змінної винагороди, яка може бути включений у ціну операції. Для товарів, які, як очікується, будуть повернені, замість доходу, Компанія визнає зобов'язання по поверненню. Актив в формі права на повернення (і відповідне коригування собівартості продажів) також визнається за правом на отримання товарів від клієнта. 

Знижки залежно від вчасності розрахунку 
Компанія надає відсоткові знижки всім клієнтам після того, як отримує винагороду за передані товари протягом строку відстрочки платежу, визначену в контракті. Знижки компенсуються з суми, що підлягають сплаті клієнтом. Для оцінки змінної суми для очікуваних майбутніх знижок, Компанія застосовує метод найбільш вірогідної суми, оскільки контракт містить лише 1 критерій оцінки 
виконання умов на отримання знижки. Потім Компанія застосовує вимоги щодо обмежувальної оцінки змінної винагороди та визнає зобов'язання по наданню очікуваних майбутніх знижок. 



Знижки залежно від обсягу закупівлі 
Компанія надає ретроспективні відсоткові знижки певним клієнтам після того, як кількість товарів, придбаних за цей період, перевищує межу, визначену окремими постачальниками Компанії. Компанія отримує знижку від постачальників Компанії та надає знижки клієнтам, що компенсуються з суми, що підлягають сплаті клієнтом. Для оцінки змінної суми для очікуваних майбутніх знижок, 
Компанія застосовує метод найбільш вірогідної суми для контрактів з одним порогом обсягу та метод очікуваної вартості для контрактів з більш ніж одним порогом обсягу. Вибраний метод, який найкраще передбачає обсяг змінної, в першу чергу обумовлений кількістю порогів обсягу, що містяться в контракті. Потім Компанія застосовує вимоги щодо обмежувальної оцінки змінної винагороди 
та актив на отримання знижки від постачальника, та визнає зобов'язання по наданню очікуваних майбутніх знижок. Знижки отримані від постачальника визнаються як зменшення собівартості, а надані клієнтам як зменшення виручки. 

Суттєвий компонент фінансування 
Як правило, Компанія отримує короткострокові аванси від своїх клієнтів. Використовуючи практичний прийом у МСФЗ 15, Компанія не коригує обіцяну суму відшкодування з урахуванням значного компонента фінансування, якщо вона очікує, на початку контракту, що період між передачею обіцяного товару або послуги клієнту та моментом оплати за цей товар або послугу складає один рік 
або менше. 

Залишки за договором 
Контрактний актив є правом організації на отримання відшкодування в обмін на товари або послуги, передані покупцеві. Якщо Компанія передає товари або послуги покупцеві до того, як покупець виплатить відшкодування, або до того моменту, коли відшкодування стає таким, що підлягає виплаті, то щодо отриманого відшкодування, що є умовним, визнається контрактний актив. 
Торгова дебіторська заборгованість становить право Компанії на відшкодування, яке є безумовним (тобто в момент, коли таке відшкодування стає таким, що підлягає виплаті, що обумовлена лише часом). 
Контрактне зобов'язання – це обов'язок передати покупцеві послуги або товари, за які Компанія отримала відшкодування (або відшкодування за які підлягає сплаті) від покупця. Якщо покупець виплачує відшкодування раніше, ніж Компанія передасть товар або послугу покупцеві, визнається контрактне зобов'язання, в момент здійснення платежу або в момент, коли платіж стає таким, що 
підлягає оплаті (в залежності від того, що відбувається раніше). Контрактні зобов'язання визнаються в якості виручки, коли Компанія виконує свої обов'язки за договором.

Опис облікової політики щодо податків, окрім податку на прибуток
Порядок справляння податків та зборів в Україні регулюється Податковим кодексом, а митних платежів – Митним кодексом. 
ТОВ «Суффле Агро Україна» включена до Реєстру великих платників податків згідно наказу від 26.09.2018 року №617. 
Відповідно до діючого законодавства України, Компанія нараховує і сплачує наступні податки і внески та збори : 
- Податок на додану вартість; 
- Податок на прибуток підприємства ; 
- Податок з доходів нерезидентів, отриманих із джерел в Україні; 
- Податок на землю; 
- Податок на нерухоме майно; 
- Екологічний податок; 
- Податок на доходи фізичних осіб; 
- Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
- Військовий збір. 

Компанія діє в рамках чинного законодавства. Виникнення податкових зобов’язань у майбутніх періодах буде пов’язано виключно із звичайною операційною діяльністю підприємства.

Опис облікової політики щодо торговельної та іншої кредиторської заборгованості
Товариство визнає кредиторську заборгованість, використовуючи метод нарахувань, тобто результати угод та інших подій визнаються в момент їх настання (акт виконаних робіт, видаткова накладна та інше) й враховуються та відображаються у фінансовій звітності в тому періоді, в якому вони відбулись. Кредиторська заборгованість по кожному контрагенту відображається в 
бухгалтерському обліку в розрізі окремих рахунків. 
При первісному визнанні кредиторська заборгованість оцінюється за справедливою вартістю компенсації. 
Кредиторська заборгованість є фінансовим інструментом. Кредиторська заборгованість після первісного визнання оцінюється за амортизованою собівартістю із застосуванням ефективної ставки відсотка. Амортизована собівартість фінансового інструменту визначається з урахуванням амортизації різниці між собівартістю фінансового інструменту та вартістю його погашення.  
У разі відстрочення платежу більше одного року за отримані товари, роботи, послуги утворюється різниця між справедливою вартістю кредиторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за товари (роботи, послуги). 
Різниця між справедливою вартістю кредиторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, які підлягають сплаті, визнається кредиторською заборгованістю у періоді її нарахування, якщо період відстрочення, перевищує 12 місяців від дати надання товарів, робіт, послуг. Нараховані відсотки, обліковуються на рахунку 684 «Розрахунки за нарахованими 
відсотками» з відповідним відображенням у Звіті про фінансовий стан у рядку «Інші поточні зобов'язання».

Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість – це безумовне право на отримання грошових потоків. Коли отримання грошових коштів залежить від інших чинників, крім плину часу, то Товариство визнає контрактний актив. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 
В бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість розподіляється на довгострокову та поточну дебіторську заборгованість. 
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю (сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків).  
Дебіторська заборгованість, що утворилася внаслідок перерахування авансів постачальникам товарів (робіт, послуг), фінансовим активом не визнається.  
Також не визнається фінансовим активом і дебіторська заборгованість, за якою очікується одержання товарів, робіт, послуг, наприклад, у процесі бартерного обміну товарами (послугами). Такі заборгованості оцінюються за справедливою вартістю товарів чи послуг очікуваних до отримання. 
Величина резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків боргів визначається на основі очікуваних кредитних збитків на період всього часу існування дебіторської заборгованості. Величина резерву вираховується, як вірогідність дефолту активу помножена на суму збитку у разі дефолту (балансова вартість активу за мінусом очікувані надходження від реалізації забезпечення). 
Вірогідність дефолту активу визначається на індивідуальній основі. 
На кожну дату балансу на підставі аналізу платоспроможності дебіторів Товариство визначає зміни у вірогідності дефолту активів. 
Нарахування суми резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків боргів за звітний період відображається в обліку у складі інших витрат операційної діяльності бухгалтерською проводкою за Дебетом субрахунку 944200 «Резерв сумнівної заборгованості» з Кредитом рахунку 384200 «Резерв сумнівних боргів».  
Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків. У разі недостатності суми нарахованого резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів та включається до складу інших витрат операційної діяльності 
(субрахунок 944200 «Резерв сумнівної заборгованості).  
Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості або коригування (зменшення) резерву зменшує нарахування очікуваних кредитних збитків звітного періоду (субрахунок 719300 «Повернення резерву сумнівних боргів заборгованості»). 

Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами
Для складання цієї фінансової звітності, до пов'язаних сторін, як зазначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", відносяться: 
• підприємства, які прямо чи опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Компанією; 
• асоційовані компанії; 
• спільні підприємства, в яких Компанія є контролюючим учасником; 
• члени керівного персоналу Компанії; 
• близькі родичі особи, зазначеної вище; 
• компанії, що контролюють Компанію, або істотно впливають, або мають суттєвий відсоток голосів у Компанії; 
• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Компанії або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Компанії. 

При розгляді кожного випадку відносин, які можуть бути відносинами між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. 
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зі сторін має можливість контролювати іншу сторону або справляти істотний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та управлінських рішень. 



[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ

Поточний звітний період

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
Товариство з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна"

Ідентифікаційний код юридичної особи
34863309

Походження суб'єкта господарювання
Резидент України

Правова форма суб'єкта господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю

Країна реєстрації
Україна

Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання
30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Б. Хмельницького, буд. 43

Основне місце ведення господарської діяльності
Україна

Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони
Відсутні

Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання
Компанія надає сільськогосподарським виробникам повний комплекс послуг з виробництва рослинної продукції: постачання насіння; продаж засобів захисту рослин та мінеральних добрив; агрономічний супровід; закупку вирощеного урожаю. Основним видом діяльності за КВЕД-2010, яке має право здійснювати Компанія, є Код КВЕД 46.21 "Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном,
насінням і кормами для тварин" та 46.75 "Оптова торгівля хімічними продуктами". Основний напрямок діяльності Компанії зосереджений на заготівлі та продажу зернових. Компанія реалізує на експорт пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак. Компанія є ексклюзивним постачальником пивоварного ячменю для ПрАТ ""Славутський солодовий завод"" (Malteries Soufflet) та є ключовим партнером
Soufflet Negoce SAS. Разом із оптовою торгівлею зерном, ЗЗР та насінням Компанія надає також консалтингові послуги. Компанія входить в групу компаній СУФФЛЕ, що є французькою сімейною агропромисловою групою міжнародного масштабу. Група СУФФЛЕ є найбільшим приватним покупцем зерна у Європі, а також працює на міжнародному ринку зерна через свій торговельний підрозділ
Soufflet Negoce SAS.

Назва материнського підприємства
Soufflet Agriculture SAS

Ідентифікаційний код материнського підприємства
FR706980182

Твердження про відповідність до вимог МСФЗ
Представлена фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») в редакції, затвердженій Радою з МСФЗ станом на 31 грудня 2021 року. 

Поточний звітний період

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
Актив / зобов'язання класифікується як оборотний / поточний, коли очікується, що такий актив / зобов’язання буде реалізований (погашений) або призначається для продажу чи споживання протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Інші активи / зобов'язання класифікуються як необоротні / довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються на основі очікуваного терміну 
використання.

Поточний звітний період Сумарні часові інтервали
Не більше одного року

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати

Поточні запаси 887,112 887,112

Поточна торговельна дебіторська заборгованість 1,121,058 1,121,058

Поточна торговельна кредиторська заборгованість 263,928 263,928



Попередній звітний період Сумарні часові інтервали
Не більше одного року

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати

Поточні запаси 638,882 638,882

Поточна торговельна дебіторська заборгованість 1,199,851 1,199,851

Поточна торговельна кредиторська заборгованість 541,469 541,469

Поточний звітний період

Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей : 
- Зберегти здатність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Компанії і виплати іншим зацікавленим сторонам; 
- Забезпечити належний прибуток учасникам Компанії завдяки встановленню цін на товари та послуги Компанії, що відповідають рівню ризику. 
Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Компанія здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик. 

Статутний капітал було зареєстровано і перераховано на відповідний рахунок ТОВ «Суффле Агро Україна» в січні – лютому 2007 року. Внесок було зроблено в євро. 
Додатковий капітал сформовано за рахунок курсової різниці при реєстрації та внесенні статутного капіталу. Додатковий капітал з 2007 року складає 4 тисячі гривень. 
На основі Статуту Компанії за рахунок збитку за 2021 рік та нерозподіленого прибутку за 2020 рік сформовано значення нерозподіленого прибутку на 31 грудня 2021 року – 1,290 тис. грн 
Загальна сума власного капіталу на 31 грудня 2021 року – 1,955 тис. грн 
Власний капітал за 2021 рік зменшився на 98,791 тис. грн. 
З моменту створення Компанії дивіденди не виплачувались.



[811000] Примітки - Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки

Поточний звітний період

Розкриття інформації про добровільні зміни в обліковій політиці
Протягом 2021 року змін до облікової політики не вносилося.

Поточний звітний період Нові МСФЗ Нові МСФЗ Нові МСФЗ Нові МСФЗ Нові МСФЗ

Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень

Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень

Назва нового МСФЗ МСФЗ 17 Страхові контракти Роз’яснення до МСФЗ 3 Посилання на концептуальні основи Роз’яснення до МСБО 1 Класифікація зобов’язань як
короткострокових чи довгострокових

Роз’яснення до МСБО 16 Основні засови: Доходи до початку
експлуатації

Роз’яснення до МСБО 37 Обтяжливі договори – Витрати на
виконання договору

Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має
відбутися найближчим часом

Застосування даного роз'яснення не призведе до змін в
обліковій політиці.

Застосування даного роз'яснення не призведе до змін в
обліковій політиці.

Застосування даного роз'яснення не призведе до змін в
обліковій політиці.

Застосування даного роз'яснення не призведе до змін в
обліковій політиці.

Застосування даного роз'яснення не призведе до змін в
обліковій політиці.

Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01

Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше
застосувати новий МСФЗ 2023-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01

Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в
результаті першого застосування нового МСФЗ

Компанія не очікує значного впливу на фінансові звітність в
результаті першого застосування даного МСФЗ.

Компанія не очікує значного впливу на фінансові звітність в
результаті першого застосування даного МСФЗ.

Компанія не очікує значного впливу на фінансові звітність в
результаті першого застосування даного МСФЗ.

Компанія не очікує значного впливу на фінансові звітність в
результаті першого застосування даного МСФЗ.

Компанія не очікує значного впливу на фінансові звітність в
результаті першого застосування даного МСФЗ.

Поточний звітний період

Опис характеру облікових помилок у попередніх періодах
У 2021 році компанія здійснила виправлення помилки попереднього періоду, що виникла у зв'язку з невірним розподілом транспортно-заготівельних витрат та, відповідно, формування собівартості запасів. Виправлення помилок призвело до збільшення нерозподіленого прибутку на 1,367 тис. грн. Компанія не перераховує порівняльні дані, оскільки вважає дане коригування несуттєвим.



[815000] Примітки - Події після звітного періоду

Поточний звітний період

Розкриття інформації про події після звітного періоду
Станом на дату затвердження цієї звітності на території України було впроваджено воєнний стан у зв’язку в агресією Росії по відношенні до України.  
Інших подій, які б в значній мірі вплинули на фінансовий стан Компанії та вимагали їх оцінки або розкриття у фінансовій звітності, після дати складання фінансової звітності не відбулося подій.

Поточний звітний період

Пояснення про орган затвердження Звітність затверджується до випуску керівництвом Компанії в особі заступника директора Нечитайла Тараса Віталійовича та головного бухгалтера Дєлієргієвої Антоніни Дмитрівни.

Дата затвердження до випуску фінансової звітності 2022-05-31

Поточний звітний період

Події, що не вимагають коригування після звітного періоду

Прийняття значних загальних зобов'язань або умовних
зобов'язань Початок значного судового процесу Інші події

Розкриття інформації про події, що не вимагають коригування після звітного періоду

Розкриття інформації про події, що не вимагають коригування після звітного періоду

Опис характеру події, що не вимагає
коригування після звітного періоду

Протягом 2021 року проти Компанії порушувалися судові
справи, проте Компанія має позитивні очікування щодо
судових рішень у даних судових справах та не визнає

виникнення зобов'язання по цих справах у майбутньому.

Після звітної дати Керівництвом компанії було прийнято рішення щодо подачі судових позовів до клієнтів, по яких була
наявна прострочена дебіторська заборгованість та немає рішення про пролонгацію та судові позови до постачальнків, які

невиконали або порушили умови форвардних договорів. Загальна сума ініційованих після звітної дати судових справ
складає 29 500 тис. грн. Судових справ проти Компанії після звітної дати не порушувалось.

Після звітної дати були підписані додаткові угоди з постачальниками зернових щодо взаємозаліку заборгованості та погашення заборгованості
постачальників із погашення збитків за невиконаними форвардними договорами. Після звітної дати була проведена камеральна перевірка заявлених сум

бюджетного відшкодування за грудень 2021 р. За результатами перевірки було узгоджено суму до бюджетного відшкодування. Також була проведена
позапланова перевірка за період 01.10.2017 -30.06.2021. Результати перевірки оскаржуються в адміністративному порядку.



[818000] Примітки - Пов'язана сторона

Поточний звітний період

Розкриття інформації про пов'язані сторони
Для Компанії пов'язаними сторонами є: 
• акціонерне товариство спрощеного типу "СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР" (Франція)   
• дочірні компанії Групи компаній СУФФЛЕ 
• ключове керівництво АТ спрощеного типу "СУФФЛЕ АГРИКЮЛЬТЮР" (Франція) та Компанії; 
• організації, які контролюються або піддаються істотному впливу з боку Групи компаній СУФФЛЕ.

Поточний звітний період Попередній звітний період

Назва материнського підприємства Soufflet Agriculture SAS

Ідентифікаційний код материнського підприємства FR706980182

Ідентифікаційний код материнського підприємства вищого рівня,
що складає фінансову звітність, яка оприлюднюється ETS J. Soufflet SA

Пояснення взаємозв'язків між материнським підприємством та
дочірніми підприємствами

ТОВ "Суффле Агро Україна" є дочірнім підприємством компанії Soufflet Agriculture SAS (Франція). Компанія Soufflet Agriculture володіє 100% ТОВ "Суффле Агро Україна". Компанія J. Soufflet SA (Франція) володіє 100% компанії Soufflet Agriculture SAS. Кінцевими бенефіціарами
є Жан Мішель Суффле та Мішель Жан Пьер Суффле. Компанія J. Soufflet володіє прямо або опосередковано іншими компаніями Групи Суффле у різних країнах, які є для Товариства пов'язаними сторонами.

Винагорода провідному управлінському персоналу 4,036 542

Поточний звітний період

Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами
З пов'язаними сторонами здійснюються наступні види операцій: продаж товарів (ячменю пивоварного, зернових культур (пшениця, кукурудза) та інших); придбання товарів (насіння кукурудзи, ріпаку та інших); отримання послуг (консультаційні послуги, транспортні, послуги управління, підтримки програмного забезпечення, послуги зберігання та інші послуги елеваторів); надання послуг 
(послуги по архівному обслуговуванню документів); надання в оренду основних засобів та отримання в оренду приміщень та майна; надання та отримання поворотної фінансової допомоги; отримання гарантії щодо погашення кредитів. 
До складу дебіторської заборгованості, що представлена у таблиці нижче, входить дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за договорами оренди та дебіторська заборгованість за виданими позиками. До складу кредиторської заборгованості входить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, одержаними авансами та заборгованість 
за отриманими позиками та кредитами. 

Поточний звітний період Загальна сума суб'єкта господарювання
щодо пов'язаних сторінПов'язані сторони

Материнське підприємство Інші зв'язані сторони

Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами

Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами

Опис операцій зі пов'язаною стороною

Материнська компанія надає для Компанії послуги управління у
сферах: адміністративної координації, управлінського контролю,

менеджменту, організації, комунікації та маркетингу, розвитку,
управління ризиками, оперативної обробки даних та контролю якості.

З іншими пов'язаними сторонами Компанія здійснює наступні види операцій: продаж товарів (ячменю пивоварного, зернових культур (пшениця, кукурудза) та інших);
придбання товарів (насіння кукурудзи, ріпака та інших); отримання послуг (консультаційні послуги, транспортні, послуги управління, підтримки програмного забезпечення,

послуги зберігання та інші послуги елеваторів); наданя послуг (послуги по архівному обслуговуванню документів); надання в оренду основних засобів та отримання в
оренду приміщень та майна; надання та отримання поворотної фінансової допомоги; отримання гарантії щодо погашення кредитів.

Операції між пов'язаними сторонами

Придбання товарів, операції між пов'язаними
сторонами 146,431 146,431 146,431

Дохід від продажу товарів, операції між
пов'язаними сторонами 1,266,114 1,266,114 1,266,114

Послуги отримані, операції між пов'язаними
сторонами 22,562 70,284 92,846 92,846

Дохід від надання послуг, операції між
пов'язаними сторонами 1,238 1,238 1,238

Облік оренди орендодавцем, операції з
пов'язаною стороною 530 530 530

Облік оренди орендарем, операції з
пов'язаною стороною 3,980 3,980 3,980

Передача за договорами фінансування від
суб'єкта господарювання, операції між
пов'язаними сторонами

385,989 385,989 385,989

Передача за договорами фінансування
суб'єкту господарювання, операції між
пов'язаними сторонами

447,541 447,541 447,541

Забезпечення гарантій або застави суб'єкту
господарювання, операції між пов'язаними
сторонами

2,676,250 2,676,250 2,676,250

Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами

Суми кредиторської заборгованості, операції
між пов'язаними сторонами 13,654 84,184 97,838 97,838

Суми дебіторської заборгованості, операції
між пов'язаними сторонами 243,968 243,968 243,968



Попередній звітний період Загальна сума суб'єкта господарювання
щодо пов'язаних сторінПов'язані сторони

Материнське підприємство Інші зв'язані сторони

Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами

Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами

Опис операцій зі пов'язаною стороною

Материнська компанія надає для Компанії послуги управління у
сферах: адміністративної координації, управлінського контролю,

менеджменту, організації, комунікації та маркетингу, розвитку,
управління ризиками, оперативної обробки даних та контролю якості.

З іншими пов'язаними сторонами Компанія здійснює наступні види операцій: продаж товарів (ячменю пивоварного, зернових культур (пшениця, кукурудза) та інших);
придбання товарів (насіння кукурудзи, ріпака та інших); отримання послуг (консультаційні послуги, транспортні, послуги управління, підтримки програмного забезпечення,

послуги зберігання та інші послуги елеваторів); наданя послуг (послуги по архівному обслуговуванню документів); надання в оренду основних засобів та отримання в
оренду приміщень та майна; надання та отримання поворотної фінансової допомоги; отримання гарантії щодо погашення кредитів.

Операції між пов'язаними сторонами

Придбання товарів, операції між пов'язаними
сторонами 34,880 34,880 34,880

Дохід від продажу товарів, операції між
пов'язаними сторонами 1,596,292 1,596,292 1,596,292

Послуги отримані, операції між пов'язаними
сторонами 17,469 87,024 104,493 104,493

Дохід від надання послуг, операції між
пов'язаними сторонами 8 8 8

Облік оренди орендодавцем, операції з
пов'язаною стороною 808 808 808

Облік оренди орендарем, операції з
пов'язаною стороною 5,521 5,521 5,521

Передача за договорами фінансування від
суб'єкта господарювання, операції між
пов'язаними сторонами

119,351 119,351 119,351

Передача за договорами фінансування
суб'єкту господарювання, операції між
пов'язаними сторонами

57,824 57,824 57,824

Забезпечення гарантій або застави суб'єкту
господарювання, операції між пов'язаними
сторонами

2,775,349 2,775,349 2,775,349

Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами

Суми кредиторської заборгованості, операції
між пов'язаними сторонами 9,951 44,095 54,046 54,046

Суми дебіторської заборгованості, операції
між пов'язаними сторонами 175,043 175,043 175,043

Поточний звітний період

Розкриття сум, що були витрачені суб'єктом господарювання на надання послуг провідного керівного персоналу, що надаються окремим (іншим) суб'єктом господарювання з управління
Компанія отримує послуги управління від материнської компанії Soufflet Agriculture у наступних сферах: адміністративна координація, управлінський контроль, менеджмент, організація, комунікація та маркетинг, розвиток, управління ризиками, оперативна обробка даних та контроль якості.

Поточний звітний період Попередній звітний період

Окремі суб'єкти господарювання Окремі суб'єкти господарювання

Розкриття сум, що були витрачені суб'єктом господарювання на надання послуг провідного керівного персоналу ,що надаються окремим (іншим) суб'єктом господарювання з управління

Розкриття сум, що були витрачені суб'єктом господарювання на надання послуг провідного керівного персоналу, що надаються окремим (іншим) суб'єктом господарюванняз управління

Сума витрат суб'єкта господарювання для забезпечнь послуг керівного персоналу, що надаються окремим суб'єктом господарювання 22,562 17,469

Поточний звітний період

Розкриття інформації про те, що операції між пов'язаними сторонами були здійснені на умовах,
еквівалентних тим, які існують при операціях за принципом витягнутої руки

Компанія здійснює аналіз операцій з пов'язаними сторонами на відповідність принципу "витягнутої руки", належним чином подає звітність про конрольовані операції та готує документації з трансфертного ціноутворення у відповідності до вимог законодавства України. У разі якщо в результаті
аналізу виявляється, що частина операцій не відповідає принципу "витягнутої руки", Компанія здійснює самостійне коригування бази оподаткування як це передбачено у Податковому кодексі України.



[822100a] Примітки - Основні засоби

Поточний звітний період

Розкриття детальної інформації про основні засоби
До класу "Інші основні засоби" входять додатково орендовані компанією активи (земля, будівлі, тощо) відповідно до МСФЗ 16 "Оренда". Частину активів   компанія надає в операційну оренду. 

Поточний звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основи оцінки, основні засоби

Об'єкти
основних
засобів і

нематеріальних
активів при їх

оприбуткуванні,
оцінюються за їх

собівартістю.
Подальша

оцінка активів
впродовж їх
експлуатації

відбувається за
моделлю
історичної

собівартості,
відповідно до

облікової
політики

підприємства.

Метод амортизації, основні засоби Земля не
амортизується

Товариство
застосовує

прямолінійний
метод

амортизації для
всіх об’єктів

основних
засобів для

цілей
бухгалтерського
та податкового

обліку

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як
період часу, основні засоби P30Y P5Y P10Y P12Y P1Y P12Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Терміни
експлуатації для

груп основних
засобів

встановлюються
на основі

професійного
судження

відповідального
бухгалтера та

постійно діючої
комісії з

прийняття,
введення в

експлуатацію,
передачі та
списання
основних

засобів, інших
необоротних
матеріальних

активів,
нематеріальних
активів, запасів,

визначення
ліквідаційної

вартості
основних

засобів, але в
межах правил

Групи та
обмежень

Податкового
Кодексу.



Поточний звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Дати проведення переоцінки, основні засоби

На звітну дату
підприємство не

володіє
активами, облік

за якими
ведеться по
переоціненій

вартості

Узгодження змін в основних засобах

Основні засоби на початок періоду 128 128 901 (144) 757 22,209 (13,352) 8,857 8,838 (3,480) 5,358 7,052 (3,509) 3,543 46,582 (17,023) 29,559 85,710 (37,508) 48,202

Зміни в основних засобах

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу,
основні засоби 15,478 15,478 435 435 877 877 6,575 6,575 23,365 23,365

Амортизація, основні засоби 105 105 3,620 3,620 761 761 1,143 1,143 15,018 15,018 20,647 20,647

Вибуття та вибуття з використання, основні засоби

Вибуття, основні засоби 2,077 (1,381) 696 76 (51) 25 1,425 (147) 1,278 4,636 (1,643) 2,993 8,214 (3,222) 4,992

Загальна сума вибуття та вибуття з
використання, основні засоби 2,077 (1,381) 696 76 (51) 25 1,425 (147) 1,278 4,636 (1,643) 2,993 8,214 (3,222) 4,992

Загальна сума збільшення (зменшення)
основних засобів 15,478 (105) 15,373 (2,077) (2,239) (4,316) 359 (710) (351) (548) (996) (1,544) 1,939 (13,375) (11,436) 15,151 (17,425) (2,274)

Основні засоби на кінець періоду 128 128 16,379 (249) 16,130 20,132 (15,591) 4,541 9,197 (4,190) 5,007 6,504 (4,505) 1,999 48,521 (30,398) 18,123 100,861 (54,933) 45,928

Додаткова інформація

Основні засоби, валова балансова вартість
повністю амортизованих активів, які ще
використовуються

3,796 1,955 1,699 752



Попередній звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основи оцінки, основні засоби

Об'єкти
основних
засобів і

нематеріальних
активів при їх

оприбуткуванні,
оцінюються за їх

собівартістю.
Подальша

оцінка активів
впродовж їх
експлуатації

відбувається за
моделлю
історичної

собівартості,
відповідно до

облікової
політики

підприємства.

Метод амортизації, основні засоби Земля не
амортизується

Товариство
застосовує

прямолінійний
метод

амортизації для
всіх об’єктів

основних
засобів для

цілей
бухгалтерського
та податкового

обліку

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як
період часу, основні засоби P30Y P5Y P10Y P12Y P1Y P12Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Терміни
експлуатації для

груп основних
засобів

встановлюються
на основі

професійного
судження

відповідального
бухгалтера та

постійно діючої
комісії з

прийняття,
введення в

експлуатацію,
передачі та
списання
основних

засобів, інших
необоротних
матеріальних

активів,
нематеріальних
активів, запасів,

визначення
ліквідаційної

вартості
основних

засобів, але в
межах правил

Групи та
обмежень

Податкового
Кодексу.

Дати проведення переоцінки, основні засоби

На звітну дату
підприємство не

володіє
активами, облік

за якими
ведеться по
переоціненій

вартості

Узгодження змін в основних засобах

Основні засоби на початок періоду 128 128 901 (91) 810 24,983 (11,097) 13,886 8,823 (2,657) 6,166 4,948 (2,404) 2,544 26,818 (7,078) 19,740 66,601 (23,327) 43,274



Попередній звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Валова
балансова
вартість

Накопичена
амортизація

матеріальних та
нематеріальних

активів

Зміни в основних засобах

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу,
основні засоби 827 827 116 116 2,250 2,250 19,826 19,826 23,019 23,019

Амортизація, основні засоби 53 53 5,191 5,191 890 890 1,239 1,239 9,967 9,967 17,340 17,340

Вибуття та вибуття з використання, основні засоби

Вибуття, основні засоби 3,601 (2,936) 665 101 (67) 34 146 (134) 12 62 (22) 40 3,910 (3,159) 751

Загальна сума вибуття та вибуття з
використання, основні засоби 3,601 (2,936) 665 101 (67) 34 146 (134) 12 62 (22) 40 3,910 (3,159) 751

Загальна сума збільшення (зменшення)
основних засобів (53) (53) (2,774) (2,255) (5,029) 15 (823) (808) 2,104 (1,105) 999 19,764 (9,945) 9,819 19,109 (14,181) 4,928

Основні засоби на кінець періоду 128 128 901 (144) 757 22,209 (13,352) 8,857 8,838 (3,480) 5,358 7,052 (3,509) 3,543 46,582 (17,023) 29,559 85,710 (37,508) 48,202

Додаткова інформація

Основні засоби, валова балансова вартість
повністю амортизованих активів, які ще
використовуються

778 1,626 618 749 3,771



[822100b] Примітки - Основні засоби

Поточний звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби, що

є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основи оцінки, основні засоби

Об'єкти
основних
засобів і

нематеріальних
активів при їх

оприбуткуванні,
оцінюються за їх

собівартістю.
Подальша

оцінка активів
впродовж їх
експлуатації

відбувається за
моделлю
історичної

собівартості,
відповідно до

облікової
політики

підприємства.

Метод амортизації, основні засоби Земля не
амортизується

Товариство
застосовує

прямолінійний
метод

амортизації для
всіх об’єктів

основних
засобів для

цілей
бухгалтерського
та податкового

обліку

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як
період часу, основні засоби P30Y P5Y P10Y P12Y P1Y P12Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Терміни
експлуатації для

груп основних
засобів

встановлюються
на основі

професійного
судження

відповідального
бухгалтера та

постійно діючої
комісії з

прийняття,
введення в

експлуатацію,
передачі та
списання
основних

засобів, інших
необоротних
матеріальних

активів,
нематеріальних
активів, запасів,

визначення
ліквідаційної

вартості
основних

засобів, але в
межах правил

Групи та
обмежень

Податкового
Кодексу.

Узгодження змін в основних засобах

Основні засоби на початок періоду 0 128 128 0 757 757 286 8,571 8,857 3 5,355 5,358 14 3,529 3,543 47 29,512 29,559 350 47,852 48,202

Зміни в основних засобах

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу,
основні засоби 0 15,478 15,478 0 435 435 44 833 877 0 6,575 6,575 44 23,321 23,365



Поточний звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби, що

є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Амортизація, основні засоби 0 105 105 195 3,425 3,620 2 759 761 8 1,135 1,143 2 15,016 15,018 207 20,440 20,647

Вибуття та вибуття з використання, основні засоби

Вибуття, основні засоби 0 696 696 25 25 0 1,278 1,278 0 2,993 2,993 0 4,992 4,992

Загальна сума вибуття та вибуття з
використання, основні засоби 0 696 696 25 25 0 1,278 1,278 0 2,993 2,993 0 4,992 4,992

Загальна сума збільшення (зменшення)
основних засобів 0 15,373 15,373 (195) (4,121) (4,316) (2) (349) (351) 36 (1,580) (1,544) (2) (11,434) (11,436) (163) (2,111) (2,274)

Основні засоби на кінець періоду 0 128 128 0 16,130 16,130 91 4,450 4,541 1 5,006 5,007 50 1,949 1,999 45 18,078 18,123 187 45,741 45,928

Додаткова інформація

Основні засоби, валова балансова вартість
повністю амортизованих активів, які ще
використовуються

3,796 3,796 1,955 1,955 1,699 1,699 752 752 8,202 8,202



Попередній звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби, що

є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Розкриття детальної інформації про основні засоби

Основи оцінки, основні засоби

Об'єкти
основних
засобів і

нематеріальних
активів при їх

оприбуткуванні,
оцінюються за їх

собівартістю.
Подальша

оцінка активів
впродовж їх
експлуатації

відбувається за
моделлю
історичної

собівартості,
відповідно до

облікової
політики

підприємства.

Метод амортизації, основні засоби Земля не
амортизується

Товариство
застосовує

прямолінійний
метод

амортизації для
всіх об’єктів

основних
засобів для

цілей
бухгалтерського
та податкового

обліку

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як
період часу, основні засоби P30Y P5Y P10Y P12Y P1Y P12Y

Опис строку корисної експлуатації, основні засоби

Терміни
експлуатації для

груп основних
засобів

встановлюються
на основі

професійного
судження

відповідального
бухгалтера та

постійно діючої
комісії з

прийняття,
введення в

експлуатацію,
передачі та
списання
основних

засобів, інших
необоротних
матеріальних

активів,
нематеріальних
активів, запасів,

визначення
ліквідаційної

вартості
основних

засобів, але в
межах правил

Групи та
обмежень

Податкового
Кодексу.

Узгодження змін в основних засобах

Основні засоби на початок періоду 0 128 128 0 810 810 628 13,258 13,886 5 6,161 6,166 29 2,515 2,544 49 19,691 19,740 711 42,563 43,274

Зміни в основних засобах

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу,
основні засоби 827 827 116 116 2,250 2,250 19,826 19,826 23,019 23,019

Амортизація, основні засоби 53 53 342 4,849 5,191 2 888 890 15 1,224 1,239 2 9,965 9,967 361 16,979 17,340



Попередній звітний період

Основні засоби
Основні засоби

Земля Будівлі Транспортні засоби Пристосування та приладдя Комунікаційне та мережеве обладнання Інші основні засоби

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби за
статусом

операційної
оренди

Основні
засоби, що

є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що є
предметом
операційної

оренди

Основні
засоби, що

не є
предметом
операційної

оренди

Вибуття та вибуття з використання, основні засоби

Вибуття, основні засоби 665 665 34 34 12 12 40 40 751 751

Загальна сума вибуття та вибуття з
використання, основні засоби 665 665 34 34 12 12 40 40 751 751

Загальна сума збільшення (зменшення)
основних засобів (53) (53) (342) (4,687) (5,029) (2) (806) (808) (15) 1,014 999 (2) 9,821 9,819 (361) 5,289 4,928

Основні засоби на кінець періоду 0 128 128 0 757 757 286 8,571 8,857 3 5,355 5,358 14 3,529 3,543 47 29,512 29,559 350 47,852 48,202

Додаткова інформація

Основні засоби, валова балансова вартість
повністю амортизованих активів, які ще
використовуються

778 778 993 663 1,626 94 522 616 737 12 749 1,824 1,975 3,769



[822390] Примітки - Фінансові інструменти

Поточний звітний період Фінансові інструменти, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти

Розкриття детальної інформації про фінансові інструменти

Розкриття детальної інформації про фінансові інструменти

Максимальна вразливість до кредитного ризику 1,124,474 95,196 1,219,670



Попередній звітний період Фінансові інструменти, клас
Торговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові інструменти

Розкриття детальної інформації про фінансові інструменти

Розкриття детальної інформації про фінансові інструменти

Максимальна вразливість до кредитного ризику 1,204,456 161,166 1,365,622



[822390-01] Примітки - Фінансові активи

Поточний звітний період

Розкриття інформації про фінансові активи
Справедлива вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2021 та 2020 років була приблизно рівною їх балансовій вартості на ці дати.

Поточний звітний період Фінансові активи, класФінансові активи за амортизованоюсобі
вартістю, класТорговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові активи за амортизованою

вартістю

Розкриття інформації про фінансові активи

Розкриття інформації про фінансові активи

Фінансові активи 1,124,474 95,196 1,219,670 1,219,670

Фінансові активи, за справедливою вартістю 1,124,474 95,196 1,219,670 1,219,670

Номінальна сума 1,124,474 95,196 1,219,670 1,219,670

Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 32,997 2,641 35,638 35,638

Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 72,233 4,204 76,437 76,437

Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів 0 0 0 0

Сторнування, рахунок резерву для покриття кредитних збитків від фінансових активів 36,791 4,031 40,822 40,822

Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 35,442 173 35,615 35,615

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 68,439 2,814 71,253 71,253



Попередній звітний період Фінансові активи, класФінансові активи за амортизованоюсобі
вартістю, класТорговельна дебіторська заборгованість Інші фінансові активи за амортизованою

вартістю

Розкриття інформації про фінансові активи

Розкриття інформації про фінансові активи

Фінансові активи 1,204,456 161,166 1,365,622 1,365,622

Фінансові активи, за справедливою вартістю 1,204,456 161,166 1,365,622 1,365,622

Номінальна сума 1,204,456 161,166 1,365,622 1,365,622

Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 28,713 2,197 30,910 30,910

Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 26,404 947 27,351 27,351

Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів 43 0 43 43

Сторнування, рахунок резерву для покриття кредитних збитків від фінансових активів 22,077 503 22,580 22,580

Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 4,284 444 4,728 4,728

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 32,997 2,641 35,638 35,638

Поточний звітний період Фінансові активи, категоріяФінансові активи за амортизованою
собівартістю, категорія

Розкриття інформації про фінансові активи

Розкриття інформації про фінансові активи

Фінансові активи 1,219,670 1,219,670

Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 35,638 35,638

Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 76,437 76,437

Сторнування, рахунок резерву для покриття кредитних збитків від фінансових активів 40,822 40,822

Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 35,615 35,615

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 71,253 71,253



Попередній звітний період Фінансові активи, категоріяФінансові активи за амортизованою
собівартістю, категорія

Розкриття інформації про фінансові активи

Розкриття інформації про фінансові активи

Фінансові активи 1,365,622 1,365,622

Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду 30,910 30,910

Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів

Додатковий резерв, визнаний у прибутку чи збитку, резервний рахунок під кредитні збитки за фінансовими активами 27,351 27,351

Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів 43 43

Сторнування, рахунок резерву для покриття кредитних збитків від фінансових активів 22,580 22,580

Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів 4,728 4,728

Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду 35,638 35,638



[822390-03] Примітки - Фінансові зобов’язання

Поточний звітний період Фінансові зобов'язання, класФінансові зобов'язання за амортизованою
собівартістю, клас

Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання 2,456,276 2,456,276



Попередній звітний період Фінансові зобов'язання, класФінансові зобов'язання за амортизованою
собівартістю, клас

Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Розкриття інформації про фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання 2,278,917 2,278,917



[822390-08] Примітки - Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів

Поточний звітний період Попередній звітний період

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів

Прибутки (збитки) від фінансових інструментів

Прибутки (збитки) від фінансових активів за амортизованою собівартістю 184 (1,206)

Процентні доходи та процентні витрати за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що не оцінено за справедливою вартістю через прибуток або збиток 123,009 113,032

Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю 31,229 32,070



[822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

Поточний звітний період

Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами
Керівництво Компанії визнає, що діяльність Компанії пов’язана з ризиками і вартість чистих активів в нестабільному ринковому середовищі може істотно змінитися внаслідок впливу суб'єктивних і об'єктивних факторів, ймовірність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик і ризик ліквідності. Ринковий ризик 
включає валютний ризик, процентний ризик і інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Компанії здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів і застосування інструментарію для його пом’якшення. 

Фактори ризику для фінансово-господарського стану :  
- собівартість  
- зміна цін на сировину , товари, на транспортні послуги, послуги зберігання передбачити важко; 
- негативний вплив на збільшення ринкових цін на палива, електроенергії, зростання витрат на оренду обладнання і т.д.;  
- нестабільна політична і законодавча ситуація негативно впливає на фінансові результати підприємства;  
- загальний стан економіки , не сприяє збільшенню рівня споживання товарів та послуг.  

Функція управління ризиками Компанії здійснюється стосовно фінансових, операційних та юридичних ризиків. Головною метою управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику і подальшого забезпечення дотримання встановлених лімітів. Управління операційним та юридичними ризиками повинно забезпечити належне функціонування внутрішньої політики та процедур Компанії 
з метою мінімізації цих ризиків. 

Оскільки компанія являється трейдером зернових, дистриб’ютором ЗЗР, посівного матеріалу та мінеральних добрив, це зумовлює певну залежність товариства від періоду збору врожаю с/г виробниками, що має прямий вплив на дату розрахунків покупців, так як вони мають можливість розрахуватись за поставлений товар в повному обсязі після збору врожаю (жовтень – листопад). При 
цьому закупівля добривами, насінням та ЗЗР починається у лютому – березні. Внаслідок чого виникає потреба у фінансуванні закупівлі мінеральних добрив та ЗЗР у виробників з подальшим продажом с/г виробникам весною, які в свою чергу матимуть можливість закривати заборгованість після збору урожаю та його реалізації.  

Як результат, для забезпечення господарської діяльності, товариство використовує короткострокові кредити банків для поповнення обігових коштів під забезпечення гарантій від компанії групи Etablissements J Soufflet SA . Перелік банків для співпраці визначається на рівні групи Soufflet. Огляд та аналіз співпраці з банками переглядається щорічно. Співпраця з банками, з якими товариство 
працювало у 2021 році, очікується в 2022 на аналогічному рівні. Загальний ліміт кредитних ліній Компанії банках на кінець 2021 року складав 2,676 млн. грн., з яких було використано 80%. Це свідчить про те що Суффле Агро Україна, має можливість вчасного розрахунку із постачальниками за рахунок використання кредитних коштів з подальшим погашенням заборгованості за рахунок 
надходжень від клієнтів: світових трейдерів зерновими та с/г виробників

Поточний звітний період

Ризики

Кредитний ризик Ризик ліквідності Ринковий ризик
Валютний ризик Процентний ризик

Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами

Опис вазливості до ризику

Кредитний ризик - це ризик виникнення у Компанії
фінансового збитку, викликаного невиконанням покупцем

або контрагентом за фінансовим інструментом своїх
договірних зобов'язань. Цей ризик пов'язаний, в
основному, з наявної у Компанії дебіторською

заборгованістю покупців, іншою поточною дебіторською
заборгованістю та залишками грошових коштів. Клієнти

(покупці) в основному здійснюють операції з Компанією на
підставі відстрочки платежу. Балансова вартість

фінансових активів відображає максимальну величину,
схильну до кредитного ризику Компанії. Максимальний

рівень кредитного ризику за станом на звітну дату становив
1 115 млн. грн. Разом оборотні активи підприємства

складали 2 496 млн. грн. Для підтримання господарської
діяльності та вчасних розрахунків з постачальниками,

частина яких також надає можливість здійснення
розрахунків за поставлений товар з відтермінування

платежу (жовтень- листопад), Компанія залучає
короткострокові кредити банків. Кредиторська

заборгованість на кінець 2021 склала 264 млн. грн., а
короткострокові кредити банків 2 152 млн. грн. Таким

чином поточні зобов’язання склали 2 569 млн грн. Суффле
Агро Україна за рахунок оборотних активів має ресурси

для часткового виконання поточних зобов’язань та
погашення кредитів перед банками.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Компанії (0,01 у 2021
році) нижче нормативного значення (0,2-0,35), що

спричинене специфікою діяльності Компанії, а також
політикою використання вільних обігових коштів на

погашення поточних зобов’язань та враховуючи
актуальні тенденції ринку і особливості наявних бізнес-

процесів Компанія не накопичує значні залишки
грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (0,63 у 2021 році)

характеризує очікувану платоспроможність
підприємства в короткостроковому періоді, що дорівнює

тривалості одного обороту його дебіторської
заборгованості за умови її своєчасного погашення. У
2021 році коефіцієнт зменшився на 0,12 пункти, що

зумовлено зміщенням термінів збору кукурудзи
господарствами та проблемами у транспортній

логістиці. Така ситуація відповідно мала вплив і на
погіршення показника загальної ліквідності, який

зменшився на 0,04 пункти і у 2021 році становив 0,97
при нормативному значенні 1-2. Коефіцієнт ліквідності
при мобілізації коштів оцінює достатність матеріально-
виробничих запасів для погашення короткострокових
боргів у випадку необхідності їх розпродажу. Динаміка

показника покращилась у порівнянні із 2020 роком та за
2021 рік становила 0,35.

Компанія схильна до впливу валютного
ризику, в разі якщо мають місце операції або

сальдо розрахунків, виражені в іноземній
валюті. Валютний ризик - це ризик того, що
справедлива вартість або майбутні грошові

потоки від фінансового інструмента
коливатимуться в зв'язку зі зміною курсів
іноземних валют. Суффле Агро Україна
виступає експортером зернових у країни
Європи та імпортером ЗЗР і мінеральних

добрив, що зумовлює виникнення курсових
різниць при отриманні валютної виручки та

розрахунків із постачальниками. Для
зменшення курсових втрат та мінімізації

ризиків, політика групи визначає потребу у
контролі валютної позиції підприємства за

допомогою хеджування експортних та
імпортних контрактів. Одним із таких

інструментів є залучення валютних кредитів
для фінансування закупівлі зернових з

подальшою реалізацією на європейський
ринок. Це дає можливість зменшити
фінансові витрати за рахунок нижчої

відсоткової ставки банків на валютні кредити
та нівелювати курсові коливання.

Процентний ризик - це
ризик того, що

справедлива вартість
або майбутні грошові

потоки від фінансового
інструмента

коливатимуться в
зв'язку зі зміною

ринкових процентних
ставок.Оскільки ставка

залучення кредиту
зафіксована, Компанія
не планує її перегляд у

бік збільшення в
доступному для огляду

майбутньому. Тому
можна стверджувати,

що процентний ризик в
цілому знаходиться під

контролем Компанії.
Більш детальна

інформація
представлена в звіті
[800500] Примітки -
Перелік приміток,
рядок Розкриття

інформації про позики

ТОВ «Суффле Агро Україна» працює в аграрній сфері української економіки, яка демонструє розвиток і яка є фундаментом забезпечення
продовольчої безпеки держави, базисом розширення її експортного потенціалу, джерелом задоволення внутрішнього попиту на

сільськогосподарську продукцію та продукти харчування. Відповідно, компанія несе прямо чи опосередковано всі ризики, які притаманні цій
галузі. Найголовнішим ризиком у сільському господарстві є ризик виробництва, який прямо несуть аграрні підприємства (виробники). Так як ТОВ

«Суффле Агро Україна» працює в сфері оптової торгівлі, пов’язаної з аграрними підприємствами, то найголовнішими ризиками для нас є
виконання договорів з поставки та розрахунків за продукцію. Компанія зосереджена на розвитку двох основних сфер діяльності: закупівля зерна

та продаж засобів захисту рослин, насіння та мінеральних добрив. При закупівлі зерна можна виділити ризики, які пов’язані з закупівлею
майбутнього урожаю (форвардна програма). Така програма є досить популярною на ринку і дає можливість аграрним підприємствам зафіксувати

умови продажу урожаю, який вони отримають в майбутньому. Протягом останніх двох років цей ризик набув особливого значення, оскільки
різниця в ціні за урожай була вагомою в порівняні на момент укладання та виконання договорів. Ця різниця полягала в тому, що на момент

поставки продукції ціна була значно вищою, ніж було зафіксовано в договорі. Така ситуація спонукала виробників відмовлятися від поставок, в
результаті чого трейдери понесли суттєві збитки. ТОВ «Суффле Агро Україна» також працювали з вищезазначеним ризиком в 2021 році. Проте,

варто відмітити, що в 2021 році цей ризик суттєво зменшився, оскільки фермери відчули наслідки невиконання таких договорів в 2020 році у
зв’язку з численними судовими спорами, які були розпочаті на ринку щодо сторін, які відмовлялися від виконання своїх зобов’язань. Іншою
важливою сферою діяльності ТОВ «Суффле Агро Україна» є продаж ЗЗР, насіння та мінеральних добрив, на яку значний вплив має фактор

сезонності аграрної сфери. Це зумовлює певну залежність товариства від періоду збору врожаю с/г виробниками, що має прямий вплив на дату
розрахунків покупців, так як вони мають можливість розрахуватись за поставлений товар в повному обсязі після збору врожаю (жовтень –

листопад). При цьому закупівля добривами, насінням та ЗЗР починається у лютому – березні. Внаслідок чого виникає потреба у фінансуванні
закупівлі мінеральних добрив та ЗЗР у виробників з подальшим продажом с/г виробникам весною, які в свою чергу матимуть можливість

закривати заборгованість після збору урожаю та його реалізації. Відповідно, ТОВ «Суффле Агро Україна» також несе ризик не розрахунків зі
сторони дебіторів. Для того, щоб його мінімізувати, компанією передбачені правила, за якими вищезазначене фінансування можливе. Основним
інструментом, який гарантує виконання зобов’язань аграрного підприємства перед нами є фінансові аграрні розписки, які станом на 31.12.2021

покривали 65 % торговельної дебіторської заборгованості.

Опис концентрації ризику

Вразливість до ризику, пов'язаного з
інструментами яким спільно властива ця
характеристика

1,219,670 2,456,276



[822390-16] Примітки - Аналіз непохідних /похідних фінансових зобов'язань за строками погашення

Поточний звітний період

Розкриття аналізу непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення
Фінансові зобов`язання Компанії представлені: 
- коротко- та довгостроковими зобов`язаннями за орендою (що включені до рядку "Валові зобов'язання за орендою") 
- банківськими кредитами, фінансовою допомогою від пов`язаних сторін, заборгованостю за аккредитивами (що включені до рядку "Банківські запозичення, недисконтовані потоки грошових коштів") 
- Торговельною та іншою поточною кредиторською заборгованістю (що включена до рядку "Торговельна та інша кредиторська заборгованість, недисконтовані грошові потоки")

Поточний звітний період Сумарні часові
інтервалиНе більше одного року Більше одного рокуНе більше трьох

місяців
Більше трьох місяців
та не більше одного

року

Більше одного року
та не більше п'яти

років
Не більше одного

місяця
Більше одного

місяця та не більше
трьох місяців

Більше трьох місяців
та не більше шести

місяців

Більше шести місяців
та не більше одного

року

Більше одного року
та не більше трьох

років
Більше одного року
та не більше двох

років
Більше двох років та
не більше трьох років

Розкриття аналізу непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення

Розкриття аналізу непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення

Непохідні фінансові зобов'язання,
недисконтовані грошові потоки 2,354,144 4,219 2,358,363 62,102 35,427 97,529 2,455,892 5,491 785 6,276 6,276 6,276 2,462,168

Валові зобов'язання за орендою 1,470 2,798 4,268 3,323 5,684 9,007 13,275 5,491 785 6,276 6,276 6,276 19,551

Банківські запозичення, недисконтовані
потоки грошових коштів 2,155,323 0 2,155,323 0 23,350 23,350 2,178,673 2,178,673

Торговельна та інша кредиторська
заборгованість, недисконтовані грошові
потоки

197,351 1,421 198,772 58,779 6,393 65,172 263,944 263,944



Попередній звітний період Сумарні часові
інтервалиНе більше одного року Більше одного рокуНе більше трьох

місяців
Більше трьох місяців
та не більше одного

року

Більше одного року
та не більше п'яти

років
Не більше одного

місяця
Більше одного

місяця та не більше
трьох місяців

Більше трьох місяців
та не більше шести

місяців

Більше шести місяців
та не більше одного

року

Більше одного року
та не більше трьох

років
Більше одного року
та не більше двох

років
Більше двох років та
не більше трьох років

Розкриття аналізу непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення

Розкриття аналізу непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення

Непохідні фінансові зобов'язання,
недисконтовані грошові потоки 1,854,546 22,340 1,876,886 4,254 387,946 392,200 2,269,086 12,513 4,573 17,086 17,086 17,086 2,286,172

Валові зобов'язання за орендою 1,418 2,836 4,254 4,254 8,497 12,751 17,005 12,513 4,573 17,086 17,086 17,086 34,091

Банківські запозичення, недисконтовані
потоки грошових коштів 1,674,332 1,674,332 36,280 36,280 1,710,612 1,710,612

Торговельна та інша кредиторська
заборгованість, недисконтовані грошові
потоки

178,796 19,504 198,300 343,169 343,169 541,469 541,469



[822390-17] Примітки - Здійснюване управління ризиком ліквідності

Поточний звітний період Сумарні часові інтервали
Не більше одного року Більше одного року

Не більше трьох місяців Більше трьох місяців та не
більше одного року

Більше одного року та не
більше п'яти років

Не більше одного місяця Більше одного місяця та не
більше трьох місяців

Більше трьох місяців та не
більше шести місяців

Більше шести місяців та не
більше одного року

Більше одного року та не
більше трьох років

Більше одного року та не
більше двох років

Розкриття аналізу фінансових активів, утримуваних для управління ризиком ліквідності, за строками погашення

Розкриття аналізу фінансових активів, утримуваних для управління ризиком ліквідності, за строками погашення

Фінансові активи, утримувані для управління
ризиком ліквідності 964,036 21,286 985,322 16,453 208,756 230,932 1,216,254 3,416 3,416 1,219,670



Попередній звітний період Сумарні часові інтервали
Не більше одного року Більше одного року

Не більше трьох місяців Більше трьох місяців та не
більше одного року

Більше одного року та не більше п'яти років

Не більше одного місяця Більше одного місяця та
не більше трьох місяців

Більше трьох місяців та
не більше шести місяців

Більше шести місяців та
не більше одного року

Більше одного року та не більше трьох років

Більше одного року та не
більше двох років

Більше двох років та не
більше трьох років

Розкриття аналізу фінансових активів, утримуваних для управління ризиком ліквідності, за строками погашення

Розкриття аналізу фінансових активів, утримуваних для управління ризиком ліквідності, за строками погашення

Фінансові активи, утримувані для управління
ризиком ліквідності 228,951 59,701 288,652 93,361 872,847 966,208 1,254,860 2,646 1,959 4,605 1,259,465



[823180] Примітки - Нематеріальні активи

Поточний звітний період

Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи

Балансова вартість Балансова вартість Балансова
вартістьВалова балансова вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та нематеріальних

активів
Валова балансова вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та нематеріальних

активів
Валова балансова вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та нематеріальних

активів

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Метод амортизації, нематеріальні активи за
винятком гудвілу

Для
нематеріальних

активів
застосовується
прямолінійний

метод
амортизації

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як
період часу, нематеріальні активи за винятком
гудвілу

P8Y P8Y P8Y

Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу

Нематеріальні активи за винятком гудвілу на
початок періоду 6,667 (4,566) 2,101 1 (1) 6,668 (4,567) 2,101

Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу

Амортизація, нематеріальні активи за
винятком гудвілу 828 828 828 828

Загальна сума збільшення (зменшення)
нематеріальних активів за винятком
гудвілу

(828) (828) (828) (828)

Нематеріальні активи за винятком гудвілу на
кінець періоду 6,667 (5,394) 1,273 1 (1) 6,668 (5,395) 1,273



Попередній звітний період

Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи

Балансова вартість Балансова вартість Балансова
вартістьВалова балансова вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та нематеріальних

активів
Валова балансова вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та нематеріальних

активів
Валова балансова вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та нематеріальних

активів

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Розкриття детальної інформації про нематеріальні активи

Метод амортизації, нематеріальні активи за
винятком гудвілу

Для
нематеріальних

активів
застосовується
прямолінійний

метод
амортизації

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як
період часу, нематеріальні активи за винятком
гудвілу

P8Y P8Y P8Y

Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу

Нематеріальні активи за винятком гудвілу на
початок періоду 6,698 (3,773) 2,925 1 (1) 6,699 (3,774) 2,925

Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу,
нематеріальні активи за винятком гудвілу 4 4 4 4

Амортизація, нематеріальні активи за винятком
гудвілу 828 828 828 828

Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи за винятком гудвілу

Вибуття, нематеріальні активи за винятком
гудвілу 35 (35) 35 (35)

Загальна сума вибуття та вибуття з
використання, нематеріальні активи за
винятком гудвілу

35 (35) 35 (35)

Загальна сума збільшення (зменшення)
нематеріальних активів за винятком гудвілу (31) (793) (824) (31) (793) (824)

Нематеріальні активи за винятком гудвілу на
кінець періоду 6,667 (4,566) 2,101 1 (1) 6,668 (4,567) 2,101

Поточний звітний період

Розкриття інформації про нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання
Станом на звітну дату, компанія не володіє нематеріальними активами з невизначеним строком корисного використання.

Поточний звітний період

Розкриття інформації про нематеріальні активи, які є суттєвими для суб'єкта господарювання
Суттєвими нематеріальними активами підприємство вважає активи, вартість яких складає більше 50% загальної вартості групи активів.

Поточний звітний період Попередній звітний період

Нематеріальні активи, які є суттєвими для суб'єкта господарювання Нематеріальні активи, які є суттєвими для суб'єкта господарювання

Розкриття інформації про нематеріальні активи, які є суттєвими для суб'єкта господарювання

Розкриття інформації про нематеріальні активи, які є суттєвими для суб'єкта господарювання

Опис нематеріальних активів, суттєвих для суб'єкта господарювання Для підприємства суттєвим нематеріальним активом є локалізація програмного забезпечення SAP Для підприємства суттєвим нематеріальним активом є локалізація програмного забезпечення SAP

Нематеріальні активи, які є суттєвими для суб'єкта господарювання 1,230 2,050

Період амортизації, що залишився для нематеріальних активів, суттєвих для суб'єкта господарювання P2Y P3Y

Поточний звітний період Попередній звітний період

Нематеріальні активи з обмеженим правом
власності 1,235 2,056

Опис повністю амортизованих
нематеріальних активів

На звітну дату підприємство володіє повністю амортизованими ліцензіями на право торгівлі насінням та пестицидами, Мережне уст. бездр Ліцензія CPCES-CO-
STANDARD-ADD та ПЗ"Облік руху зерна"

На звітну дату підприємство володіє повністю амортизованими ліцензіями на право торгівлі насінням та пестицидами, Мережне уст. бездр Ліцензія CPCES-CO-
STANDARD-ADD та ПЗ"Облік руху зерна"

Поточний звітний період



Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу

Облік нематеріальних активів впродовж їх експлуатації відбувається за моделлю історичної собівартості, відповідно до облікової політики підприємства. Зміни вартості нематеріальних активів у зв'язку із їх переоцінкою не відбувається.

Поточний звітний період

Нематеріальні активи та гудвіл

Нематеріальні активи та гудвілНематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи

Балансова вартість

Балансова вартість

Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова

вартість
Накопичена амортизація

матеріальних та
нематеріальних активів

Валова балансова
вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та

нематеріальних активів
Валова балансова

вартість
Накопичена амортизація

матеріальних та
нематеріальних активів

Валова балансова
вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та

нематеріальних активів

Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу

Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу

Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі

Нематеріальні активи та гудвіл на початок
періоду 6,667 (4,566) 2,101 1 (1) 6,668 (4,567) 2,101 6,668 (4,567) 2,101

Зміни у нематеріальних активах та гудвілі

Амортизація, нематеріальні активи за
винятком гудвілу 828 828 828

Загальна сума збільшення (зменшення)
нематеріальних активах та гудвілу (828) (828) (828)

Нематеріальні активи та гудвіл на кінець
періоду 6,667 (5,394) 1,273 1 (1) 6,668 (5,395) 1,273 6,668 (5,395) 1,273



Попередній звітний період

Нематеріальні активи та гудвіл

Нематеріальні активи та гудвілНематеріальні активи за винятком гудвілу
Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Комп'ютерне програмне забезпечення Ліцензії та франшизи

Балансова вартість

Балансова вартість

Балансова вартість Балансова вартість
Валова балансова

вартість
Накопичена амортизація

матеріальних та
нематеріальних активів

Валова балансова
вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та

нематеріальних активів
Валова балансова

вартість
Накопичена амортизація

матеріальних та
нематеріальних активів

Валова балансова
вартість

Накопичена амортизація
матеріальних та

нематеріальних активів

Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу

Розкриття інформації про узгодження змін нематеріальних активів та гудвілу

Узгодження змін у нематеріальних активах та гудвілі

Нематеріальні активи та гудвіл на початок
періоду 6,698 (3,773) 2,925 1 (1) 6,699 (3,774) 2,925 6,699 (3,774) 2,925

Зміни у нематеріальних активах та гудвілі

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу,
нематеріальні активи за винятком гудвілу 4 4 4

Амортизація, нематеріальні активи за винятком
гудвілу 828 828 828

Вибуття та вибуття з використання, нематеріальні активи та гудвіл

Вибуття, нематеріальні активи та гудвіл 35 (35) 35 (35) 35 (35)

Загальна сума вибуття та вибуття з
використання, нематеріальні активи та
гудвіл

35 (35) 35 (35) 35 (35)

Загальна сума збільшення (зменшення)
нематеріальних активах та гудвілу (31) (793) (31) (793) (31) (793)

Нематеріальні активи та гудвіл на кінець періоду 6,667 (4,566) 2,101 1 (1) 6,668 (4,567) 2,101 6,668 (4,567) 2,101



[826380] Примітки - Запаси

Поточний звітний період

Розкриття інформації про запаси

Опис облікової політики щодо оцінки запасів
Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення всіх наведених нижче умов: 
- до Товариства перейшли всі суттєві ризики та винагороди, пов’язані з власністю на запаси; 
- Товариство отримало контроль над запасами та здійснює управління ними в тій мірі, яка звичайно пов’язана з правом власності; 
- вартість запасів може бути надійно визначена; 
- існує ймовірність одержання Товариством економічних вигід, пов'язаних з використанням запасів. 
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. 
Первісною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається із наступних витрат: 
- суми вартості придбаних запасів, сплаченої постачальнику, за винятком непрямих податків, які відшкодовуються Товариству; 
- суми ввізного мита; 
- суми непрямих податків, пов'язаних з таким придбанням, які не підлягають відшкодуванню Товариству; 
- транспортно-заготівельних витрат (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їхнього використання, включаючи витрати по страхуванню ризиків транспортування запасів); 
- інших витрат, пов'язаних із придбанням запасів та доведенням їх до стану та місця, у якому вони придатні до використання у запланованих цілях. 
Вартість запасів є еквівалентом їх ціни при оплаті на дату визнання. У разі відстрочення платежу за придбані запаси, Товариство визнає такі запаси у складі активів у сумі їх справедливої вартості. Відсотки, нараховані на умовах відстрочення платежу, не підлягають включенню до собівартості оприбуткованих запасів. 
Первісною вартістю безоплатно отриманих запасів визнається їх справедлива вартість із урахуванням витрат, передбачених пп.10.4.3 цього Розділу Облікової політики. 
Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. У випадку, якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат 
звітного періоду на основі Бухгалтерської довідки та відображається на субрахунку «Втрати від знецінення запасів». 
Первісною вартістю запасів, які придбані в обмін на неподібні активи, визнається справедлива вартість отриманих активів. 
Первісною вартістю запасів отриманих в результаті капітальних ремонтів або вибуття об’єктів основних засобів визнається їх справедлива вартість із урахуванням витрат на реалізацію. Для визначення справедливої вартості на Товаристві наказом Директора створюється Комісія у складі технічних спеціалістів та представників Бухгалтерії або залучається незалежний експерт.  

На дату балансу запаси оцінюються за найменшою із двох величин: 
- чистою вартістю реалізації або 
- балансовою вартістю. 
Балансова вартість запасів має бути знижена до чистої вартості реалізації, якщо відбулося їх фізичне ушкодження, повне або часткове моральне старіння або падіння ціни реалізації. 
Коригування балансової вартості запасів до нової вартості здійснюється шляхом визнання інших операційних витрат на субрахунках рахунку 947 «Втрати від знецінення запасів». 
Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці обліку запасів вирахуванням з очікуваної ціни реалізації очікуваних витрат на подальшу реалізацію.  
Розрахункові оцінки чистої вартості реалізації повинні ґрунтуватися на найбільш достовірній доступній інформації та враховувати коливання цін або вартості після закінчення звітного періоду, якщо вони відбивають умови, що мали місце на кінець звітного періоду. 
Аналіз залишків запасів на предмет визначення чистої вартості реалізації здійснюється на основі результатів проведеної інвентаризації.  
Зменшення корисності запасів у вигляді списання вартості запасів здійснюється на підставі Акту уцінки запасів, який складається Комісією у складі технічних спеціалістів та представників Бухгалтерії. Склад комісії визначається наказом Директора Товариства. 
Визнані витрати від зменшення корисності запасів, відображені на субрахунках рахунку 947 «Втрати від знецінення запасів» в рядку «Інші операційні витрати» «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)». 
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. 
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або доопрацювання та інші витрати на їх доставку до поточного місцезнаходження і стану. Вартість виробничих запасів і незавершеного виробництва включає в себе відповідну частку виробничих накладних витрат виходячи з нормальної робочої продуктивності. 
Чиста вартість реалізації – це передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і витрат на реалізацію. 
Собівартість запасів визначається з використанням середньозваженого методу. 
Запаси при придбанні визнаються, коли переходить право власності на них до Компанії. 
Запаси, які не приносять вигоду Компанії, відносяться до неліквідів. За ним створюється резерв під зниження вартості запасів, за яким інформація розкривається в примітках до фінансової звітності. Термін зберігання та придатності запасів оцінюється індивідуально для кожного матеріалу та залежить від їх якісних характеристиках. 
Спеціальний одяг і спеціальне оснащення, інвентар та господарські речі, передані в експлуатацію, списуються в повному розмірі на витрати звітного періоду при передачі.

Опис формул собівартості запасів
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або доопрацювання та інші витрати на їх доставку до поточного місцезнаходження і стану. Вартість виробничих запасів і незавершеного виробництва включає в себе відповідну частку виробничих
накладних витрат виходячи з нормальної робочої продуктивності. Чиста вартість реалізації – це передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і витрат на реалізацію. Собівартість запасів визначається з використанням середньозваженого методу. Запаси при придбанні визнаються, коли переходить право власності
на них до Компанії. Запаси, які не приносять вигоду Компанії, відносяться до неліквідів. За ним створюється резерв під зниження вартості запасів, за яким інформація розкривається в примітках до фінансової звітності. Термін зберігання та придатності запасів оцінюється індивідуально для кожного матеріалу та залежить від їх якісних характеристиках. Спеціальний одяг і спеціальне
оснащення, інвентар та господарські речі, передані в експлуатацію, списуються в повному розмірі на витрати звітного періоду при передачі в експлуатацію. Бланкова продукція відноситься на витрати в міру придбання.

Запаси, за чистою вартістю реалізації
37

Часткове списання запасів
13,924

Сторнування часткового списання запасів
10,885

Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду
5,765,359



Попередній звітний період

Розкриття інформації про запаси

Запаси, за чистою вартістю реалізації
1,577

Часткове списання запасів
10,845

Сторнування часткового списання запасів
8,619

Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду
4,936,857



[827570] Примітки - Інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Поточний звітний період Інше забезпеченняЗабезпечення, пов'язане з судовим
провадженням Різні інші забезпечення

Розкриття інформації про інші забезпечення

Розкриття інформації про інші забезпечення

Узгодження змін в інших забезпеченнях

Інше забезпечення на початок періоду 1,242 3,709 4,951

Зміни в інших забезпеченнях

Додаткові забезпечення, інші забезпечення

Нові забезпечення, інші забезпечення 10,176 10,176

Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення 10,176 10,176

Забезпечення використані, інші забезпечння 3,709 3,709

Невикористане сторноване забезпечення, інші забезпечення 1,242 1,242

Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень (1,242) 6,467 5,225

Інше забезпечення на кінець періоду 10,176 10,176

Опис очікуваного строку вибуття грошових потоків, інші забезпечення Компанія очікує, що вибуття грошових коштів щодо існуючих забезпечень відбуденться протягом року, окрім забезпечень невикористаних відпусток.



Попередній звітний період Інше забезпеченняЗабезпечення, пов'язане з судовим
провадженням

Забезпечення щодо загальних кредитних
зобов'язань Різні інші забезпечення

Розкриття інформації про інші забезпечення

Розкриття інформації про інші забезпечення

Узгодження змін в інших забезпеченнях

Інше забезпечення на початок періоду 2,037 4,951 6,988

Зміни в інших забезпеченнях

Додаткові забезпечення, інші забезпечення

Нові забезпечення, інші забезпечення 1,242 1,242

Збільшення існуючих резервів, інші забезпечення 3,709 3,709

Загальна сума додаткових забезпечень, інші забезпечення 1,242 3,709 4,951

Забезпечення використані, інші забезпечння 2,037 4,951 6,988

Загальна сума збільшення (зменшення) інших забезпечень 1,242 (2,037) (1,242) (2,037)

Інше забезпечення на кінець періоду 1,242 3,709 4,951

Опис очікуваного строку вибуття грошових потоків, інші забезпечення Компанія очікує, що вибуття грошових коштів щодо існуючих забезпечень відбуденться протягом року, окрім забезпечень невикористаних відпусток.

Поточний звітний період

Розкриття інформації про умовні зобов'язання
Судові позови Протягом 2020-2021 року проти Компанії порушувалися судові справи, проте Компанія має позитивні очікування щодо судових рішень у даних судових справах та не визнає виникнення зобов’язань по цих справах у майбутньому



[831150] Примітки - Дохід від договорів з клієнтами

Поточний звітний період

Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, складався з таких елементів: 
- Дохід від реалізації товарів  - 6,009,194 тис. грн.; 
- Дохід від реалізації готової продукції – 58,548 тис. грн.; 
- Дохід від реалізації послуг – 4,433 тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, в розрізі номенклатурних груп: 
Засоби захисту рослин та добрива – 1,512,891 тис. грн.; 
Ячмінь – 854,959 тис. грн.; 
Кукурудза – 1,468,124 тис. грн.; 
Пшениця – 676,317 тис. грн.; 
Ріпак – 884,646 тис. грн.; 
Насіння – 444,178 тис. грн.; 
Соняшник – 106,078 тис. грн.; 
Соя – 119,982 тис. грн.; 
Послуги – 4,433 тис. грн.; 
Інше - 566 тис. грн. 



Попередній звітний період

Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складався з таких елементів: 
- Дохід від реалізації товарів  - 5,320,915 тис. грн.; 
- Дохід від реалізації готової продукції - 44,954 тис. грн.; 
- Дохід від реалізації послуг - 3,068 тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, в розрізі номенклатурних груп: 
Засоби захисту рослин та добрива - 1,422,373 тис. грн.; 
Ячмінь - 1,122,487 тис. грн.; 
Кукурудза - 799,712 - тис. грн.; 
Пшениця - 773,390 тис. грн.; 
Ріпак - 592,236 тис. грн.; 
Насіння - 285,999 тис. грн.; 
Соняшник - 202,268 тис. грн.; 
Соя - 153,267 тис. грн.; 
Горох - 599 тис. грн.; 
Послуги -3,068 тис. грн.; 
Інше - 13,538 тис. грн.

Поточний звітний період Попередній звітний період

Зобов'язання за договорами

Поточні договірні зобов'язання 97,892 117,697

Загальна сума договірних зобов'язань 97,892 117,697

Дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами

Непоточна дебіторська заборгованість від договорів з клієнтами 3,416 4,605

Поточна дебіторська заборгованість за договорами з клієнтами 1,121,058 1,199,851

Загальна сума кредиторської заборгованисті за договорами з клієнтами 1,124,474 1,204,456

Дохід від договорів з клієнтами 6,072,175 5,368,937

Поточний звітний період

Розкриття інформації про дезагрегацію доходу від договорів з клієнтами
Компанія працює в одному операційному сегменті. Доходи від реалізації компанія презентує як реалізацію товарів, робіт та послуг.  
Компанія здебільшого продає товари компаніям третім сторонам, що розташовані в Україні та реалізує на експорт.

Поточний звітний період

Зобов'язання щодо виконання

Зобов'язання щодо виконання, виконані у певний момент часу

Розкриття інформації про зобов'язання щодо виконання

Розкриття інформації про зобов'язання щодо виконання

Опис характеру товарів та послуг, які пообіцяв передати суб'єкт господарювання Зобов'язання до виконання виникли вході звичайної операційної діяльності в рамках виконання договорів з продажу засобів захисту рослин, насіння, мінеральних добрих для українських фермерських господарств та зовнішньоекономічних договорів з продажу зернових для нерезидентів.

Опис методів, застосованих для визнання доходу від договорів з клієнтами Представлений в звіті [800600] Примітки - Перелік облікових політик, рядок Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу

Поточний звітний період

Твердження про застосування практичної доцільності щодо додаткових витрат
при укладанні договору

Як правило, Компанія отримує короткострокові аванси від своїх клієнтів. Використовуючи практичний прийом у МСФЗ 15, Компанія не коригує обіцяну суму відшкодування з урахуванням значного компонента фінансування, якщо вона очікує, на початку контракту, що період між передачею обіцяного товару або
послуги клієнту та моментом оплати за цей товар або послугу складає один рік або менше.



[832610] Примітки - Оренда

Поточний звітний період Попередній звітний період

Подання оренди для орендаря

Активи з наданим правом користування, які не відповідають визначенню інвестиційної
нерухомості на початок періоду 26,735 16,649

Активи з наданим правом користування, які не відповідають визначенню інвестиційної
нерухомості на кінець періоду 15,539 26,735

Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають активи з права користування Активи з права користування, які не відповідають визначенню інвестиційної нерухомості відображені у Звіті про фінансовий стан у статті "Основні
засоби"

Активи з права користування, які не відповідають визначенню інвестиційної нерухомості відображені у Звіті про фінансовий стан у статті "Основні
засоби"

Орендні зобов'язання на початок періоду

Поточні зобов'язання за орендою на початок періоду 13,264 6,198

Непоточні орендні зобов'язання на початок періоду 15,273 11,130

Орендні зобов'язання на початок періоду 28,537 17,328

Орендні зобов'язання на кінець періоду

Поточні зобов'язання за орендою на кінець періоду 11,503 13,264

Непоточні орендні зобов'язання на кінець періоду 5,832 15,273

Орендні зобов'язання на кінець періоду 17,335 28,537

Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають зобов'язання за орендою Поточні та непоточні зобов'язання за орендою відображені у Звіті про фінансовий стан у статтях "Інші поточні фінансові зобов'язання" та "Інші
непоточні фінансові зобов'язання" відповідно.

Поточні та непоточні зобов'язання за орендою відображені у Звіті про фінансовий стан у статтях "Інші поточні фінансові зобов'язання" та "Інші
непоточні фінансові зобов'язання" відповідно.

Поточний звітний період Активи
Основні засоби

Земля та будівлі Транспортні засоби
Земля Будівлі Автомобілі

Розкриття кількісної інформації про активи з права користування

Розкриття кількісної інформації про активи з права користування

Амортизація, активи з права користування 65 2,183 2,248 12,447 12,447 14,695 14,695

Активи з права користування 125 902 1,027 14,512 14,512 15,539 15,539



Попередній звітний період Активи
Основні засоби

Земля та будівлі Транспортні засоби
Земля Будівлі Автомобілі

Розкриття кількісної інформації про активи з права користування

Розкриття кількісної інформації про активи з права користування

Амортизація, активи з права користування 24 868 892 8,770 8,770 9,662 9,662

Активи з права користування 191 5,548 5,739 20,996 20,996 26,735 26,735

Поточний звітний період Попередній звітний період

Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 4,250 3,966

Поточний звітний період Попередній звітний період

Витрати, пов'язані з короткостроковою орендою, до яких застосовано звільнення від визнання 777 1,231

Поточний звітний період Попередній звітний період

Витрати, пов'язані з орендою малоцінних активів, до яких застосовано звільнення від визнання 490 10

Поточний звітний період Попередній звітний період

Витрати, пов'язані зі змінними орендними виплатами, не включені в оцінку орендних зобов'язань 83 795

Поточний звітний період Попередній звітний період

Вибуття грошових коштів за договорами оренди 18,734 12,504

Поточний звітний період Попередній звітний період

Приріст активів з права користування 6,492 19,748

Поточний звітний період Попередній звітний період

Орендні зобов'язання за договорами короткострокової оренди, за якими застосовано звільнення від визнання 0 84

Поточний звітний період Попередній звітний період

Твердження про те, що для обліку короткострокової оренди орендарем застосовано звільнення від визнання Для обліку короткострокової оренди орендарем застосовано звільнення від визнання

Твердження про те, що для обліку малоцінних активів орендарем застосовано звільнення від визнання Для обліку малоцінних активів орендарем застосовано звільнення від визнання.

Розкриття кількісної інформації про оренду для орендодавця

Дохід від операційної оренди 582 673

Поточний звітний період Сумарні часові інтервали
Не більше одного року

Розкриття аналізу платежів за операційною орендою за строками погашення

Розкриття аналізу платежів за операційною орендою за строками погашення

Недисконтовані платежі за операційною орендою до отримання 102 102



Попередній звітний період Сумарні часові інтервали
Не більше одного року

Розкриття аналізу платежів за операційною орендою за строками погашення

Розкриття аналізу платежів за операційною орендою за строками погашення

Недисконтовані платежі за операційною орендою до отримання 66 66

Поточний звітний період

Твердження про те, що суб'єкт господарювання обрав практичну доцільність при оцінці того, чи є договір договором оренди чи містить оренду, на дату першого застосування МСФЗ
16 Компанія обрала практичну доцільність при оцінці того, чи є договір договором оренди чи містить оренду, на дату першого застосування МСФЗ 16.

Середньозважена ставка додаткових запозичень орендаря, застосована для орендних зобов'язань, визнаних на дату першого застосування МСФЗ 16 15.84%

Твердження про те, що орендар користується практичною доцільністю у ретроспективному застосуванні МСФЗ 16 для оренди, яка класифікована як операційна оренда згідно з
МСБО 17

На дату першого застосовування МСФЗ 16 (з 01.01.2018 року) компанія здійснила ретроспективний перерахунок для всіх договорів оренди, крім короткострокових договорів та договорів оренди малоцінних
активів.



[834480] Примітки - Виплати працівникам

Поточний звітний період

Розкриття інформації про виплати працівникам
Для працівників виплачується заробітна плата, премії, надається додаткове благо у різних формах, виплачуються всі виплати, що передбачені законодавством України, надається вихідна допомога.

Поточний звітний період

Розкриття програми з визначеною виплатою
Програм виплат ТОВ "Суффле Агро Україна" не має.

Поточний звітний період Попередній звітний період

Витрати на виплати при звільненні 1,350 24



[835110] Примітки - Податки на прибуток

Поточний звітний період Попередній звітний період

Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку)

Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) та коригування щодо поточного податку попередніх періодів

Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) 3,333 (6,496)

Загальна сума поточних витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) та коригувань поточного податку за попередні періоди 3,333 (6,496)

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), що відносяться до виникнення та сторнування тимчасових різниць 638 (5,198)

Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) 3,971 (11,694)

Поточний звітний період
Тимчасові різниці, невикористані

податкові збитки та невикористані
податкові вигодиТимчасові різниці

Резерв під кредитні збитки Інші тимчасові різниці

Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди

Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди

Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Відстрочені податкові активи 12,826 11,816 24,642 24,642

Чисте відстрочене податкове зобов'язання (актив) (12,826) (11,816) (24,642) (24,642)

Чисті відстрочені податкові активи та зобов'язання

Чисті відстрочені податкові активи 12,826 11,816 24,642 24,642

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку)

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) (44) 682 638 638

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), визнані у прибутку або збитку (44) 682 638 638

Узгодження змін у відстроченому податковому зобов'язанні (активі)

Чисте відстрочене податкове зобов'язання (актив) (12,826) (11,816) (24,642) (24,642)



Попередній звітний період
Тимчасові різниці, невикористані

податкові збитки та невикористані
податкові вигодиТимчасові різниці

Резерв під кредитні збитки Інші тимчасові різниці

Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди

Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані податкові вигоди

Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Відстрочені податкові активи 6,319 18,961 25,280 25,280

Чисте відстрочене податкове зобов'язання (актив) (6,319) (18,961) (25,280) (25,280)

Чисті відстрочені податкові активи та зобов'язання

Чисті відстрочені податкові активи 6,319 18,961 25,280 25,280

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку)

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) (8,074) 2,876 (5,198) (5,198)

Відстрочені витрати на сплату податку (доходи від повернення податку), визнані у прибутку або збитку (8,074) 2,876 (5,198) (5,198)

Узгодження змін у відстроченому податковому зобов'язанні (активі)

Чисте відстрочене податкове зобов'язання (актив) (6,319) (18,961) (25,280) (25,280)

Поточний звітний період Попередній звітний період

Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування

Обліковий прибуток (96,187) (11,774)

Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування (17,314) (2,119)

Податковий вплив витрат, що не підлягають вирахуванню при визначенні оподатковуваного прибутку (податкового збитку) 21,285 9,575

Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) 3,971 (11,694)



[836200] Примітки - Витрати на позики

Поточний звітний період Попередній звітний період

Розкриття інформації про витрати на позики

Витрати за позиками

Витрати за позиками, визнані як витрати 134,202 126,263

Загальна сума витрат, понесених за запозиченнями 134,202 126,263

Видатки за процентами

Процентні витрати 118,759 113,032

Загальна сума витрат, понесених за відсотками 118,759 113,032



[842000] Примітки - Вплив змін валютних курсів

Поточний звітний період Попередній звітний період

Розкриття інформації про вплив змін валютних
курсів

Опис функціональної валюти Українська гривня

Опис валюти подання Українська гривня

Опис методів переведення, застосованих для
визначення додаткової інформації

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ функціональної валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату здійснення
первинних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсом НБУ, що діяв на дату визначення справедливої вартості.

Прибуток (збиток) від курсових різниць 19,407 (105,419)

Чистий прибуток від курсових різниць 85,443 96,738

Чистий збиток від курсових різниць 66,036 202,157

Валютні курси

Курс валюти на початок періоду 28.27 23.68

Валютний курс на кінець періоду 27.28 28.27

Середній валютний курс 27.28 26.96



[851100] Примітки - Звіт про рух грошових коштів

Поточний звітний період

Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів
Для цілей звіту про рух грошових коштів у класичній звітності, грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2020 включають грошові кошти та їх еквіваленти за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. Для цілей Таксономії сума резерву включена до рядку "Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти" звіту 510 000. На 31.12.2021 Компанія не створювала 
резерв очікуваних кредитних збитків грошових коштів.

Поточний звітний період Попередній звітний період

Грошові кошти та їх еквіваленти, за умови розбіжності зі звітом про фінансовий стан

Грошові кошти та їх еквіваленти 30,802 31,349

Інші різниці грошових коштів та їх еквівалентів у звіті про рух грошових коштів (530)

Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів, якщо ця сума відрізняється від суми, відображеної у звіті про фінансовий стан 30,802 31,879

Поточний звітний період Зобов'язання, що виникають від
фінансової діяльностіКороткострокові позики Орендні зобов'язання

Розкриття інформації про узгодження зобов'язань, що виникають від фінансової діяльності

Розкриття інформації про узгодження зобов'язань, що виникають від фінансової діяльності

Зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності на початок періоду 1,708,911 28,537 1,737,448

Зміни в зобов’язаннях від фінансової діяльності

Збільшення (зменшення) через фінансові потоки грошових коштів, зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності 406,537 (18,734) 387,803

Збільшення (зменшення) через вплив змін валютних курсів, зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності 59,550 59,550

Збільшення через нову оренду, зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності 7,532 7,532

Загальна сума збільшення (зменшення) в зобов'язаннях, що виникають від фінансової діяльності 466,087 (11,202) 454,885

Зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності на кінець періоду 2,174,998 17,335 2,192,333



Попередній звітний період Зобов'язання, що виникають від
фінансової діяльностіКороткострокові позики Орендні зобов'язання

Розкриття інформації про узгодження зобов'язань, що виникають від фінансової діяльності

Розкриття інформації про узгодження зобов'язань, що виникають від фінансової діяльності

Зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності на початок періоду 1,532,522 17,328 1,549,850

Зміни в зобов’язаннях від фінансової діяльності

Збільшення (зменшення) через фінансові потоки грошових коштів, зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності 29,636 (12,504) 17,132

Збільшення (зменшення) через вплив змін валютних курсів, зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності 146,753 146,753

Збільшення через нову оренду, зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності 23,713 23,713

Загальна сума збільшення (зменшення) в зобов'язаннях, що виникають від фінансової діяльності 176,389 11,209 187,598

Зобов'язання, що виникають від фінансової діяльності на кінець періоду 1,708,911 28,537 1,737,448

Поточний звітний період Попередній звітний період

Розкриття додаткової інформації про розуміння фінансового стану та ліквідності суб'єкта господарювання

Невикористані можливості позики 524,602 1,109,313

Податки на прибуток сплачені (повернені)

Податки на прибуток сплачені (повернені), класифіковані як операційна діяльність 7,000 7,022

Загальна сума податків на прибуток сплачених (повернених) 7,000 7,022



[880000] Примітки - Додаткова інформація

Поточний звітний період Попередній звітний період

Винагорода аудитора

Винагорода аудитора за аудиторські послуги 685 625

Загальна сума винагороди аудитора 685 625

Кількість та середня кількість працівників

Кількість працівників 166 147

Середня кількість працівників 164 149


