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1. Загальна інформація 

Публічне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний 
завод» (далі – ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» або «Товариство») було створене у вересні 1995 року 
у м. Києві.  Юридична та фізична адреса ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»: 03134, Україна, м. Київ, вул. 
Миру, буд. 17. 
 
Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та 
його дочірніх підприємств (далі разом – «Група»), а саме: 

 Підприємство за участю іноземного капіталу у формі ТОВ «KORVITA-FARM» (далі - ТОВ 
«KORVITA-FARM»). Частка ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у статутному капіталі ТОВ 
«KORVITA-FARM» складає 90%. 

 ТОВ Спільне українсько-китайське фармацевтичне підприємство «Дружба». Частка ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ» у статутному капіталі ТОВ «KORVITA-FARM» складає 66,7%. З 2015 
року знаходиться в стадії припинення відповідно до положень його статуту. 

 
Основним видом діяльності Групи є виробництво та оптова торгівля лікарськими препаратами. На 
сьогоднішній день Група має дослідно-впроваджувальну лабораторію та широку географію поставок. 
 
В Групі розроблена, впроваджена та функціонує інтегрована система управління якістю ISO 
9001:2000, ISO 14001:1997, ISO 50001. Враховуючи інтеграцію України до Євросоюзу, Група реалізує 
стратегію приведення процесу виробництва лікарських засобів у відповідність до вимог Належної 
виробничої практики (GMP). Група є членом Асоціації фармацевтичних виробників України, яка 
об’єднує найбільші фармацевтичні підприємства України. 
 
Група працює у одному операційному сегменті: виробництво та оптова торгівля лікарськими 
препаратами. 
 
У планах Групи на 2021 рік є продовження процесу проектування, реконструкції та технічного 
переоснащення виробництва з використанням обладнання найвідоміших європейських виробників за 
рахунок отриманого прибутку. Стратегією подальшої діяльності Групи є розширення асортименту 
продукції шляхом розробки нових препаратів, а також освоєння нових ринків збуту. 
 
Середня облікова чисельність працівників Групи в 2020 р. становила 901 особа, у 2019 – 941 особу. 
 
2. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 

2.1. Заява про відповідність 

Консолідована фінансова звітність Групи була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (Рада з МСФЗ). 

2.2. Операційне середовище 

Група здійснює основну діяльність в Україні. Протягом останніх років економіка України почала 
демонструвати ознаки відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Після 
відновлення протягом 2016-2019 років у 2020 році економіка України зазнала негативного впливу 
глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 

Задля стимулювання економіки Національним банком України (далі - «НБУ») здійснюються заходи 
валютної лібералізації. Протягом 2018-2019 років відбувалося зміцнення національної валюти – 
української гривні, зокрема, щодо долара США та євро. Окрім цього, НБУ поступово зменшив облікову 
ставку з 18% річних у вересні 2018 року до 6% річних у червні 2020 року. 

Проте, на початку червня 2020 року курси валют суттєво змінились. Станом на 31 грудня 2020 року 
офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746 гривні за 1 долар США (станом на 31 
грудня 2019 року – 23,6862) та 34,7396 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2019 року – 26,4220). 
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При цьому, для подальшого забезпечення економічного розвитку основними ризиками залишаються: 
продовження російської збройної агресії проти України; відсутність консенсусу щодо напрямків 
проведення інституціональних реформ, а також низький рівень залучення іноземних інвестицій. 

Спалах COVID-19 

Спалах захворювання COVID-19 вперше було зареєстровано незадовго до закінчення 2019 року. У 
той час в м. Ухань, столиці китайської провінції Хубей, було виявлено велику кількість випадків 
«пневмонії невідомого походження». 31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітню організацію 
охорони здоров'я (ВООЗ) про новий тип вірусу. З тих пір вірусна інфекція поширилася по всьому світу. 
11 березня 2020 р ВООЗ оголосила спалах COVID-19 пандемією. 

Швидке поширення пандемії у 2020 році спонукало уряди багатьох країн, у тому числі України, до 
запровадження різних заходів боротьби зі спалахом, включаючи обмеження подорожей, закриття 
бізнесу, режим ізоляції певної території, карантину, тощо. Ці заходи вплинули на глобальний 
ланцюжок поставок, попит на товари та послуги, а також масштаби ділової активності, що спричинило 
волатильність на фінансових та товарних ринках. Криза, обтяжена карантинними заходами негативно 
позначилася на обсягах виробництва, капітальних інвестиціях та зайнятості. Це погіршило фінансовий 
стан значної частини підприємств, падіння доходів, тощо. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Групи, її доходи від реалізації, 
здатність Групи генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та 
можливість продовжувати свою діяльність в ояжному. На дату випуску цієї фінансової звітності, вплив 
COVID-19 на діяльність Групи не був суттєвим. 

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого 
географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на 
запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які 
вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, 
термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Управлінський 
персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії 
COVID-19 на результати Групи; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та 
контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а також 
вжитих подальших урядових та регуляторних дій. 

2.3. Основа підготовки 

Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за 
виключенням земельних ділянок, будівель та споруд, які обліковуються після первісного визнання за 
переоціненою вартістю.  

Підготовка фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 
вимагає використання певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва 
використовувати власні судження в процесі застосування облікової політики Групи. Сфери, пов'язані 
з більш високим ступенем судження або складності, або де оцінки і припущення є необхідними, 
розкриті в Примітці 3. 

Консолідована фінансова звітність представлена в тисячах гривень, і всі значення округлені до 
найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 

2.4. Основа консолідації 

Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність материнської компанії і її дочірніх 
підприємств станом на 31 грудня 2020 р. Контроль досягається в тому випадку, коли Товариство 
зазнає ризиків, або має право, отримання змінного доходу від участі в об'єкті інвестицій і має 
можливість впливати на такий дохід за допомогою здійснення своїх повноважень щодо об'єкта 
інвестицій. Зокрема, Товариство контролює об'єкт інвестицій тільки в тому випадку, якщо Товариство: 

- має повноваження щодо об'єкта інвестицій (тобто, існуючі права забезпечують поточну 
можливість управляти значимою діяльністю об'єкта інвестицій); 

- зазнає ризиків, або має права, щодо змінного доходу від участі в об'єкті інвестицій; 
- має можливість впливати на дохід за допомогою здійснення своїх повноважень щодо об'єкта 

інвестицій. 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  

ЦЕНТР БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»  

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

18 

Як правило, передбачається, що більшість прав голосу обумовлює наявність контролю. Для 
підтвердження такого припущення і за наявності у Товариства меншої, ніж більшість кількості прав 
голосу або аналогічних прав відносно об'єкта інвестицій, Товариство враховує всі доречні факти та 
обставини при оцінці наявності повноважень щодо об'єкта інвестицій:  

- угоду з іншими особами, що володіють правами голосу в об'єкті інвестицій; 
- права, обумовлені іншими угодами; 
- права голосу і потенційні права голосу, що належать Товариству. 

Товариство повторно аналізує наявність контролю щодо об'єкта інвестицій, якщо факти і обставини 
свідчать про зміну одного або декількох з трьох компонентів контролю. Консолідація дочірнього 
підприємства починається, коли Товариство отримує контроль над дочірнім підприємством, і 
припиняється, коли Товариство втрачає контроль над ним. Активи, зобов'язання, доходи і витрати 
дочірнього підприємства, придбання або вибуття якого відбулося протягом року, включаються до 
консолідованої фінансової звітності Компанії з дати отримання контролю і відображаються до дати 
втрати нею контролю над дочірнім підприємством. 

Прибуток або збиток і кожен компонент іншого сукупного доходу відносяться на акціонерів 
материнської компанії і неконтролюючі частки участі навіть у тому випадку, якщо це призводить до 
від'ємного сальдо у неконтролюючих частках участі.  

З метою підготовки консолідованої фінансової звітності материнської компанії та дочірніх підприємств 
елімінуються залишки за розрахунками, доходи та витрати від операцій, а також доходи та витрати, 
які є результатом угод між материнською та дочірніми компаніями, в тому числі  визнані в якості 
активів, таких як запаси та основні засоби. За необхідності, фінансова звітність дочірніх підприємств 
коригується для приведення їх облікової політики у відповідність до облікової політики Товариства. 

Зміна частки участі в дочірньому підприємстві без втрати контролю враховується як операція з 
власним капіталом. 

Якщо Товариство втрачає контроль над дочірнім підприємством, вона припиняє визнання відповідних 
активів (в тому числі гудвілу), зобов'язань, неконтролюючих часток участі і інших компонентів власного 
капіталу і визнає прибуток або збиток, що виник, у складі прибутку або збитку. Залишок інвестиції 
визнається за справедливою вартістю. 

2.5. Операції в іноземній валюті  

Функціональною валютою ПАТ НВЦ «БХФЗ» є українська гривня. Функціональною валютою ТОВ 
«KORVITA-FARM» є узбецький сум. 
 
i) Операції та залишки 
 

Операції в іноземній валюті переведені у функціональну валюту Товариства за обмінним курсом на 
дату операцій (спотовий обмінний курс). Курсові прибуток і збиток у результаті розрахунків за такими 
операціями та від переоцінки монетарних статей за обмінним курсом на кінець року відображаються 
як доходи (витрати) у звіті про сукупні доходи.  

На дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного 
курсу на дату балансу. 

Немонетарні статті, оцінені за історичною собівартістю, перераховуються за обмінним курсом на дату 
операції (повторно не перераховуються). Немонетарні статті, оцінені за справедливою вартістю, 
перераховуються за допомогою обмінних курсів на дату, коли визначалася справедлива вартість.   

ii) Дочірня Компанія  
 

При консолідації активи та зобов'язання ТОВ «KORVITA-FARM» перераховуються в українську гривню 
за курсом, що діяв на звітну дату, а статті звіту про сукупний дохід перераховуються за середнім 
курсом. Курсова різниця, яка виникає при такому перерахунку, визнається у складі іншого сукупного 
доходу за статтею «Ефект від переведення у валюту звітності». 

Обмінні курси гривні до 100 узбецьких сум, застосовані при консолідації, були наступні: 
 

 2020 2019 
Станом на 31 грудня  0,273 0,249 
Середній курс за рік 0,268 0,294 
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2.6. Принцип безперервності діяльності 

Представлена консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу 
безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході 
звичайної господарської діяльності.  
 
3. Використання суттєвих суджень, оціночних значень та припущень 

Підготовка консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва винесення оцінок і припущень, 
що впливають на представлені в звітності суми прибутків, доходів, витрат, активів і зобов'язань, а 
також розкриття інформації про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду. Однак через 
невизначеність щодо цих оцінок, фактичні результати, сформовані в майбутніх періодах, можуть 
відрізнятися від таких оцінок. 
 

Керівництво використало наступні судження, оцінки і припущення, які мають найсуттєвіший вплив на 
суми, визнані в консолідованій фінансовій звітності: 

3.1. Строки корисного використання об’єктів основних засобів 

Оцінка строку корисного використання об'єкту основних засобів залежить від судження керівництва, 
яке ґрунтується на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строку корисного 
використання активу керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активу, його 
фізичний і моральний знос і умови роботи, в яких експлуатуватиметься цей актив. Зміна будь-якої з 
цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації, і 
відповідно, вплине на фінансовий стан і результати діяльності Групи. 
 
Ліквідаційну вартість, строки корисного використання та методи амортизації, застосовані до активу, 
переглядаються управлінським персоналом на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування 
відрізняються від попередніх оцінок, така зміна відображається як зміна в обліковій оцінці. Підставою 
для зміни ліквідаційної вартості, термінів корисного використання та методів амортизації є висновок 
інвентаризаційної комісії. 
 
Станом на 31 грудня 2020 року менеджмент оцінює, що строки корисного використання відображають 
очікувану корисність активів Групи. Строки корисного використання основних засобів та 
нематеріальних активів проаналізовані у Примітках 4.3, 4.4.  

3.2. Знецінення необоротних нефінансових активів 

Знецінення виникає, коли поточна вартість необоротного нефінансового активу (чи генеруючої 
одиниці) перевищує його відшкодовувану вартість, яка є більшою з величин: його справедливої 
вартості (за вирахуванням витрат на продаж) або цінності його використання. Цінність використання 
розраховується на підставі моделі майбутнього потоку грошових коштів, що дисконтується. Ця модель 
складається виходячи з прогнозів на наступні 5 років і найбільш чутлива до факторів росту і 
застосованої ставки дисконтування. Якщо фактичні результати відрізнятимуться від цих оцінок, то це 
може мати істотний вплив на зміну відшкодовуваної вартості основних засобів і нематеріальних 
активів, і, відповідно, фінансовий стан і результати діяльності Групи.  

3.3. Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Керівництво оцінює резерв під знецінення торговельної та іншої дебіторської заборгованості, в розмірі, 
що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк її обліку з дати утворення. Очікувані кредитні 
збитки оцінюються Групою виходячи з об'єктивної та зваженої за ймовірністю суми, визначеної 
шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів, з урахуванням вартості грошей в часі, 
базуючись на обґрунтовано необхідній та підтверджуваній інформації про минулі події, поточні умови 
та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль 
станом на звітну дату. 
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З метою оцінки кредитних ризиків Керівництво визначає наступні групи торговельної дебіторської 
заборгованості за географічною ознакою: торговельна та інша дебіторська заборгованість вітчизняних 
покупців та торговельна та інша дебіторська заборгованість іноземних покупців. Розрахунок 
очікуваних кредитних збитків за торговельною та іншою дебіторською заборгованістю станом на 31 
грудня проводиться з застосуванням ставок забезпечення залежно від кількості днів, що минули з 
моменту визнання торговельної дебіторської заборгованості простроченою. 

3.4. Знецінення інших нефінансових активів 

Керівництво визначає, чи існують будь-які ознаки можливого знецінення інших нефінансових активів 
на кожну звітну дату. Якщо будь-які події або зміни обставин вказують на те, що поточна вартість 
активів не може бути відшкодована, або активи, товари чи послуги, що стосуються передоплати, не 
будуть отримані, Група оцінює суму очікуваного відшкодування активів. Коли існують об'єктивні ознаки 
того, що Група не в змозі отримати всі суми заборгованостей відповідно до первинних умов угоди, 
сума активу зменшується безпосередньо на збиток від знецінення в консолідованому звіті про 
сукупний дохід. Наступні і непередбачені зміни в припущеннях і оцінках, які використовуються при 
тестуванні на знецінення, можуть призвести до результату, відмінного від представленого в 
консолідованій фінансовій звітності. 

3.5. Оцінка справедливої вартості 

Низка облікових політик та форм розкриття інформації Групи вимагають визначення справедливої 
вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов'язань.  

Команда, відповідальна за контроль ведення обліку за справедливою вартістю активів та зобов’язань, 
несе колективну відповідальність за застосування всіх значущих оцінок, використовуваних при 
визначенні справедливої вартості, і є підзвітною безпосередньо фінансовому директору. 

Команда, відповідальна за контроль ведення обліку за справедливою вартістю активів та зобов’язань, 
на регулярній основі проводить моніторинг спостережуваних і неспостережуваних даних. В разі, якщо 
для визначення справедливої вартості використовується інформація третіх сторін, вона підлягає 
перевірці на відповідність МСФЗ 13. 

Група використовує наявні ринкові дані, наскільки це можливо, для оцінки справедливої вартості 
активів і зобов'язань. Справедлива вартість категоризується на різні рівні в ієрархії, базуючись на 
наступних даних, використаних в оцінці. 

Рівень 1: котирування (нескореговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов'язань.  

Рівень 2: дані, крім котирувань, включених до Рівня 1, що спостерігаються стосовно активу або 
зобов'язання безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, похідно від цін). 

Рівень 3: дані для активу або зобов'язання, які не базуються на спостережуваних ринкових даних 
(неспостережувані вихідні дані). 

Якщо дані, що використовуються для визначення справедливої вартості активу або зобов'язання, 
можуть бути класифіковані за різними рівнями ієрархії, то оцінка категорії справедливої вартості 
повністю класифікується за тим рівням ієрархії, до якого відносяться вхідні дані найнижчого рівня, що 
мають найважливіше значення для всієї оцінки. 

Група визнає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості на кінець звітного періоду, 
протягом якого відбулася зміна. 

При визначенні справедливої вартості основних засобів Групи – будівель та споруд 
використовувалися порівняльний та витратний підходи.  

Порівняльний підхід базується на аналізі цін пропозиції до продажу аналогічних об'єктів основних 
засобів, які відносяться до категорії вхідних даних Рівня 2  ієрархії справедливої вартості, з 
урахуванням відповідних коригувань на відмінності між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки. 

Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення 
об'єкта оцінки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецінення). На підставі застосування 
даного підходу справедлива вартість переважної кількості об'єктів основних засобів була визначена 
як вартість заміщення даних об'єктів, в тому числі з використанням індексації їх первісної вартості 
(використовуються вхідні дані Рівня 3 ієрархії справедливої вартості). 
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Будівлі та споруди, оцінені з використанням витратного підходу, в подальшому перевірені на предмет 
знецінення з використанням доходного підходу (метод DCF), з використанням даних Рівня 3 ієрархії 
справедливої вартості.  

При визначенні справедливої вартості активів з використанням зазначених методів, ключові оцінки та 
судження, що застосовуються незалежним оцінювачем, за участі технічних спеціалістів Групи, є 
наступними:  

- вибір ринкових даних при визначенні ринкової вартості, де застосовно;  
- вибір джерел інформації для аналізу витрат на будівництво (фактичні витрати, понесені Групою 

нещодавно, спеціалізовані довідкові матеріали і довідники, і т.д.); 
- визначення кумулятивних індексів цін, які найбільш достовірно відображають зміну справедливої 

вартості активів;  
- визначення технічного стану, строку корисного використання кожного з оцінюваних активів з 

урахуванням ступеню їх зносу. 
 

Зміни вищенаведених оцінок і суджень можуть мати суттєвий вплив на справедливу вартість основних 
засобів, які, однак, практично неможливо оцінити у вартісному вираженні в зв’язку з широким колом 
припущень і активів, що оцінюються. 

3.6. Витрати на дослідження та розробки  

Виходячи з притаманної суттєвої невизначеності в сфері розробок лікарських засобів, Група не 
розмежовує стадію досліджень та стадію розробок в межах внутрішніх проектів зі створення 
нематеріальних активів та обліковує витрати на такі проекти як ті, що були понесені у зв’язку зі стадією 
досліджень (Примітка 4.3).  

4. Стислий виклад суттєвих облікових політик 

4.1. Дохід 

Доходи Групи включають доходи від реалізації готової продукції та товарів. 

Дохід, що виникає унаслідок передачі контрагентам обіцяних товарів або послуг, визнається у сумі, 
що відображає компенсацію, на яку підприємство очікує мати право в обмін на ці товари або послуги. 
Дохід від продажу визнається з застосуванням наступної п’яти ступінчатої моделі, яка включає:  

- ідентифікацію договору з замовником; 

- ідентифікацію зобов’язань до виконання – договірних зобов’язань про передачу споживачам товарів 
або послуг, які є віддільними; 

- визначення ціни операції - суми винагороди, яку суб'єкт господарювання сподівається отримати в 
обмін на передачу обіцяних товарів чи послуг клієнту; 

- розподіл ціни операції на зобов’язання до виконання – виділення ціни операції щодо кожного 
зобов’язання до виконання на основі відносно самостійної ціни кожного окремого товару або послуги; 

- визнання доходу, коли зобов'язання до виконання виконується шляхом передачі обіцяного товару 
або послуги контрагенту, за результатами якої контрагент отримує контроль над цим товаром або 
послугою. 

Коли (або як тільки) зобов’язання щодо виконання задоволене, Група  визнає як дохід величину ціни 
операції, яка віднесена на це зобов’язання щодо виконання. 

Для цілей визначення ціни операції, Група враховує умови договору та свою звичну практику бізнесу. 
Ціна операції – це величина компенсації, на яку Група очікує отримати право в обмін на передачу 
клієнтові обіцяних товарів або послуг.  

Дохід, що визнається за зобов’язаннями з доставки товару, що поставляється Групою, визнається в 
тих облікових періодах, коли товари доставлені і послуги з доставки, відповідно, надані. 

У разі, якщо при здійсненні продажу, Група здійснює доставку товару, такий продаж з доставкою 
розглядається як єдине зобов'язання, зважаючи на тісний взаємозв'язок продажу товару і виконання 
доставки, що здійснюється за замовленням клієнта. Витрати на доставку товару враховуються Групою 
у складі витрат на збут. 
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Строки розрахунку за передані продукцію і товари встановлюються в кожному конкретному випадку. 
Як правило, строк оплати за договорами з поставки продукції та товарів по внутрішнім поставкам 
становить 30 - 90 днів, в залежності від категорії покупця, за договорами поставки на експорт – до 120 
календарних днів з моменту поставки.   

Група застосовує спрощення, передбачене пунктом 63 МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» і не 
здійснює коригування обіцяної суми компенсації з метою урахування істотного компонента 
фінансування якщо очікує, на момент укладення договору, що період між часом, коли Група передає 
обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, 
становитиме не більше одного року.  

Група також застосовує спрощення, передбачене пунктом 121 МСФЗ 15, і не розкриває інформації про 
свої решту зобов'язань щодо виконання, оскільки початкова очікувана тривалість зобов`язань щодо 
продажу продукції та товарів не перевищує одного року. 

4.2. Витрати діяльності 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 
вони здійснені. Якщо витрати не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони 
визнаються в тому періоді, коли понесені.  

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати 
визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між 
відповідними звітними періодами.  

4.3. Нематеріальні активи та діяльність з досліджень та розробок 

Нематеріальні активи Групи включають наступні класи: 

 

Облік усіх класів нематеріальних активів здійснюється за собівартістю.  

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів встановлюється на рівні нуля. Строки корисного 
використання, які застосовуються до нематеріальних активів, встановлюються індивідуально до 
кожного об’єкту нематеріальних активів, але не перевищують 10 років. 

Амортизація нематеріальних активів в консолідованому звіті про сукупний дохід відображається в 
складі «Адміністративних витрат» за статтею «Амортизація основних засобів та нематеріальних 
активів». 

Група не розмежовує стадію досліджень та стадію розробок у межах внутрішніх проектів зі створення 
нематеріальних активів та обліковує витрати на такі проекти як ті, що були понесені у зв’язку зі стадією 
досліджень (Примітка 3.6). Витрати на дослідження визнаються витратами періоду. 

4.4. Основні засоби  

Земля обліковується Групою за моделлю переоцінки за вирахуванням будь-якого забезпечення 
зменшення корисності. Амортизаційні відрахування на землю не нараховуються. Будівлі та споруди 
обліковуються згідно з моделлю переоцінки за вирахуванням амортизації та будь-якого зменшення 
корисності. Переоцінка проводиться на періодичній основі, тому балансова вартість таких груп 
основних засобів не містить значних відхилень в порівнянні з вартістю таких основних засобів, 
визначених за справедливою вартістю на звітну дату. 

Збільшення балансової вартості основних засобів у зв’язку з переоцінкою визнається безпосередньо 
в капіталі за статтею «Резерв переоцінки», а також відображається у консолідованому звіті про 
сукупний дохід. Дооцінка об’єкта основних засобів (у тому числі землі), що входить до власного 
капіталу, не амортизується протягом періоду корисного використання, а у повній сумі переноситься до 
нерозподіленого прибутку, коли відбувається припинення визнання активу (ліквідація, реалізація 
тощо).  

- Права користування землею; 
- Власні торгові знаки та патенти; 
- Програмне забезпечення; 

- Інші нематеріальні активи. 
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Всі інші групи основних засобів представлені в фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням 
амортизації та будь-якого зменшення корисності. Амортизація не нараховується упродовж періоду 
будівництва та в період підготовки основних засобів до введення в експлуатацію.  

Прибуток або збиток, що виникає від вибуття активу, визначається як різниця між надходженнями від 
вибуття та балансовою вартістю активу та визнається в консолідованому звіті про сукупний дохід.  

Амортизацію основних засобів обчислюють на прямолінійній основі протягом попередньо оцінених 
строків корисної експлуатації активів:  

Будівлі та споруди 85 років 
Транспортні засоби, машини та обладнання 5-7 років 
Комп’ютерна техніка 2 роки 
Інші основні засоби 6 років 

 

Витрати на технічне обслуговування, понесені в процесі використання основних засобів та використані 
для технічного обслуговування активів і для одержання первісно визначених економічних вигід від 
використання таких активів, визнаються як витрати періоду. Зміни та поліпшення, що можуть 
збільшити вартість використання, подовжити строк корисної експлуатації активів або покращити якість 
активів, капіталізуються.  

4.5. Оренда  

Група оцінює та відображає договори оренди відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда».  

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту 
угоди. При цьому на дату початку дії договору встановлюється, чи залежить його виконання від 
використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в 
результаті даної угоди. 

Група в якості орендаря 

Група відображає актив у формі права користування та зобов'язання по оренді на дату початку дії всіх 
договорів оренди, що не підпадають під спрощення. Дата початку дії договору оренди - це дата, коли 
базовий актив стає доступним для використання орендарем. 

Активи у формі права користування початково оцінюються за первісною вартістю, яка включає: 

- суму первісної оцінки зобов'язання з оренди; 

- всі орендні платежі, здійснені на дату початку дії договору оренди або до неї, за вирахуванням 
стимулюючих платежів по оренді; 

- всі початкові прямі витрати, понесені орендарем; 

- оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і переміщенні базового активу або 
відновленні ділянки землі, на якому активи розташовані.  

Після настання дати початку дії договору, активи у формі права користування оцінюються за 
первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, 
а також коригуються з урахуванням переоцінки зобов'язань з оренди. 

Якщо договір оренди передбачає передачу права власності на базовий актив Групи до закінчення 
строку оренди або якщо вартість активу у формі права користування відображає той факт, що Група 
буде використовувати опціон на покупку, Група амортизує актив в формі права користування з дати 
початку дії договору оренди до закінчення строку корисного використання базового активу. В іншому 
випадку Група амортизує актив у формі права користування з дати початку дії договору оренди до 
більш ранньої з двох дат: 

1) дати закінчення корисного строку використання активу в формі права користування або  

2) дати закінчення строку оренди. 

Зобов'язання з оренди первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, які не 
сплачені на зазначену дату. Орендні платежі, включені в оцінку зобов'язання Групи з оренди, 
включають фіксовані платежі.  



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  

ЦЕНТР БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»  

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

24 

Орендні платежі дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в договорі оренди, 
якщо ця ставка може бути визначена, або ставки залучення додаткових позикових коштів Групою. 
Кожен орендний платіж розподіляється між зобов'язанням і фінансовими витратами. Фінансові 
витрати відносяться на прибуток або збиток протягом строку оренди з метою забезпечення постійної 
процентної ставки по залишку зобов'язання за кожен період.  

Актив у формі права користування амортизується лінійним методом протягом строку корисного 
використання активу або строку оренди в залежності від того, який з них закінчиться раніше. 

Строк оренди, визначений Групою включає:  

- період дії договору оренди, який не підлягає достроковому припиненню;  

- періоди, щодо яких передбачений опціон на продовження оренди, якщо є достатня впевненість в 
тому, що орендар виконає цей опціон;  

- періоди, щодо яких передбачений опціон на припинення оренди, якщо є достатня впевненість в тому, 
що орендар не виконає цей опціон. 

Після початку дії договору оренди Група оцінює зобов'язання з оренди шляхом:  

- збільшення балансової вартості для відображення відсотків по зобов'язанню з оренди;  

- зменшення балансової вартості щодо орендних платежів; 

- переоцінки балансової вартості для відображення перегляду оцінки або зміни договору оренди. 

Група класифікує операційну оренду як короткострокову, якщо строк оренди складає 12 місяців або 
менше. Група не класифікує операційну оренду як оренду активів з низькою вартістю (таких як 
персональні комп’ютери і офісні меблі) в зв’язку з відсутністю відповідних укладених договорів оренди.  

Група орендує земельні ділянки комунальної форми власності, які використовуються операційній 
діяльності, дочірнє підприємство орендує складське та офісне приміщення зі строком оренди до 12 
місяців.  

Група оцінює платежі за договорами оренди земельних ділянок комунальної форми власності як 
змінні, з огляду на встановлену умовами договору можливість зміни орендної плати, зокрема у зв’язку 
зі зміною відсоткової ставки чи нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка періодично 
переглядаються органами місцевого самоврядування чи іншими державними органами.  

4.6. Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент є будь-яким контрактом, який приводить до появи фінансового активу в одного 
суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого 
суб’єкта господарювання.  

Фінансові активи 

Первісне визнання фінансових активів 

Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, при 
первісному визнанні визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти при 
первісному визнанні визнаються за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди (операції).  

Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається тільки в тому випадку, якщо існує різниця 
між справедливою ціною і ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші спостережувані на ринку 
поточні угоди з тим же інструментом або модель оцінки, яка як базові дані використовує тільки дані 
спостережуваних ринків. Після первісного визнання фінансових активів, які оцінюються за 
амортизованою собівартістю, та інвестицій в боргові інструменти, які оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, визнається оціночний резерв під очікувані кредитні збитки, що 
призводить до визнання бухгалтерського збитку відразу після первісного визнання активу. 

Придбання та продаж фінансових активів, поставка яких повинна проводитися в строки, встановлені 
законодавством або звичаями ділового обороту для даного ринку (купівля і продаж «на стандартних 
умовах»), відображаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Група зобов'язується 
придбати фінансовий актив або здійснити його продаж. Всі інші операції з придбання визнаються, коли 
підприємство стає стороною договору щодо фінансового інструменту.  
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Торгова дебіторська заборгованість Групи, яка розглядається Керівництвом як така, що не містить 
значного компоненту фінансування, в тому числі з огляду на те, що строки погашення такої 
заборгованості менше 12 місяців, під час первісного визнання оцінюється за ціною операції - сумою 
компенсації, очікуваної в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг з подальшим визнанням 
оціночного резерву під очікувані кредитні збитки.  

Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: категорії оцінки 

Група класифікує фінансові активи, використовуючи такі категорії їх оцінки: які оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, які оцінюються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід і які оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація і подальша оцінка 
боргових фінансових активів залежить від: (i) бізнес-моделі Групи для управління відповідним 
портфелем активів і (ii) характеристик грошових потоків за активом. Бізнес-модель відображає спосіб, 
який використовується Групою для управління активами з метою отримання грошових потоків: чи є 
метою Групи тільки отримання передбачених договором грошових потоків від активів, або отримання 
і передбачених договором грошових потоків, і грошових потоків, що виникають в результаті продажу 
активів. Якщо такі способи не застосовні, фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнес-
моделей і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів 
діяльності, яку Група має намір здійснити для досягнення мети, встановленої для портфеля, наявного 
на дату проведення оцінки. Фактори, що враховуються Групою при визначенні бізнес-моделі, 
включають мету і склад портфеля, минулий досвід отримання грошових потоків по відповідних активів, 
підходи до оцінки та управління ризиками, методи оцінки прибутковості активів і схему виплат 
керівникам. 

Станом на 31 грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року Група не мала фінансових активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток або через інший сукупний дохід. В складі 
фінансових активів Група класифікує торгову дебіторську заборгованість та позики надані, які 
утримуються для отримання контрактних грошових потоків і тому в подальшому оцінюється за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням 
резерву під очікувані кредитні збитки. Деталі політики Групи щодо визнання очікуваних кредитних 
збитків наведені в Примітці 9. 

Фінансові інструменти рекласифікуються тільки в разі, коли змінюється бізнес-модель управління цим 
портфелем в цілому. Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду 
після зміни бізнес-моделі. Група не змінювала свою бізнес-модель протягом поточного періоду і не 
проводила рекласифікацію. 

 

 

Знецінення фінансових активів: оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 

На кожну звітну дату щодо окремого фінансового активу або групи фінансових активів Група визнає 
відповідний резерв під очікувані кредитні збитки, що оцінюються за весь строк дії фінансового 
інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту 
первісного визнання. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не 
зазнав  значного зростання з моменту первісного визнання, то резерв під збитки за таким фінансовим 
інструментом оцінюється у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.  

Щодо торговельної дебіторської заборгованості Група завжди оцінює резерв під збитки в розмірі, що 
дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії такого фінансового інструменту. Витрати на 
створення резерву під очікувані кредитні збитки щодо торговельної дебіторської заборгованості 
відображаються в складі статті «Інші операційні витрати» в консолідованому звіті про сукупний дохід. 

  



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  

ЦЕНТР БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»  

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

26 

Списання фінансових активів 

Очікувані кредитні збитки оцінюються Групою виходячи з об'єктивної та зваженої за ймовірністю суми, 
визначеної шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів, з урахуванням вартості грошей в 
часі, базуючись на обґрунтовано необхідній та підтверджуваній інформації про минулі події, поточні 
умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або 
зусиль станом на звітну дату. 

Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Група вичерпала всі практичні можливості 
щодо їх стягнення і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо відшкодування таких 
активів. Списання є припиненням визнання. Ознаки відсутності обґрунтованих очікувань щодо 
стягнення включають наступні фактори: 

- контрагент зазнає значних фінансових труднощів, що підтверджується фінансовою інформацією 
про контрагента, що знаходиться в розпорядженні Групи; 

- контрагент розглядає можливість оголошення банкрутства або фінансової реорганізації; 

- існує негативна зміна платіжного статусу контрагента, обумовлена змінами національних або 
місцевих економічних умов, що впливають на контрагента. 

Група може списати фінансові активи, щодо яких ще вживаються заходи щодо примусового стягнення, 
коли Група намагається стягнути суми заборгованості за договором, хоча у неї немає обґрунтованих 
очікувань щодо їх стягнення.  

Фінансові зобов’язання  

Первісне визнання та подальша оцінка фінансових зобов’язань 

Група класифікує свої фінансові зобов'язання за наступними категоріями: кредити банків, торгова 
кредиторська заборгованість. Група не класифікувала жодних своїх зобов'язань в якості: фінансових 
зобов’язань, облікованих за справедливою вартістю через прибуток або збиток, фінансових 
зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передачі фінансового активу критеріям щодо 
припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі, договорів фінансової гарантії, 
зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. 

Усі фінансові зобов’язання первісно визнаються за їх справедливою вартістю за вирахуванням (за 
виключенням фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток) витрат за операцією, що можуть бути безпосередньо пов’язані з випуском фінансового 
зобов'язання. 

Після первісного визнання Група оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю 
з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Метод відсоткової ставки передбачає, що 
витрати за відсотками протягом строку до погашення сплачуються за постійною ставкою до залишку 
зобов’язання, що визнається в звіті про фінансовий стан. "Витрати за відсотками" в даному контексті 
включають в себе початкові операційні витрати і відсотки до сплати при погашенні, а також будь-які 
відсотки до сплати, у разі якщо зобов’язання не сплачені.  

Припинення визнання фінансових зобов’язань 

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання, анулювання або 
закінчення строку дії відповідного зобов’язання. 

Взаємозалік фінансових інструментів 

Фінансові активи і зобов'язання згортаються і в звіті про фінансовий стан відображаються за чистою 
величиною тільки в тих випадках, коли існує юридично визначене право провести взаємозалік 
відображених сум, а також намір або провести взаємозалік, або одночасно реалізувати актив і 
погасити зобов'язання. Право на взаємозалік, що розглядається, не повинно залежати від можливих 
майбутніх подій і повинно мати юридичну можливість здійснення за наступних обставин: в ході 
здійснення звичайної фінансово-господарської діяльності, при невиконанні зобов'язань за платежем 
(подія дефолту ) і у разі неспроможності або банкрутства.  

4.7. Кредити та запозичення 

Кредити та запозичення первісно визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат за 
операціями. В подальшому, кредити та запозичення обліковуються за амортизованою вартістю; будь-
яка різниця між доходами (за вирахуванням витрат за операцією) та сумою погашення зобов'язань 
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відображається у консолідованому звіті про сукупний дохід в періоді, в якому кредити і запозичення 
видаються, з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Кредити та запозичення 
класифікуються як короткострокові зобов'язання, якщо Група не має безумовного права відкласти 
сплату боргових зобов'язань мінімум на один рік після дати складання балансу. 

Витрати на позики можуть включати: 
- відсотки за банківськими овердрафтами, короткостроковими і довгостроковими позиками; 
- амортизацію знижок чи премій, пов’язаних з борговими зобов’язаннями; 
- амортизацію другорядних витрат, пов’язаних з отриманням позик; 
- процентні витрати за орендою; 
- курсові різниці, які нараховуються на відсотки за позиками, отриманими в іноземній валюті. 
 
Для обліку витрат на відсотки застосовується підхід, згідно з яким витрати на позики слід визнавати у 
тому періоді, у якому вони були понесені, за винятком сум, які підлягають капіталізації. При цьому, 
якщо кошти позичаються спеціально з метою створення кваліфікаційного активу, то сума витрат на 
позики, яка підлягає капіталізації щодо цього активу, визначається як фактичні витрати на позики, 
понесені протягом певного періоду, за вирахуванням будь-якого інвестиційного прибутку від 
тимчасового інвестування цих позичених коштів. Якщо кошти позичаються без певної цілі і 
використовуються з метою створення кваліфікаційного активу, то сума витрат на позики, яка підлягає 
капіталізації, визначається шляхом застосування норми капіталізації до витрат на цей актив.  

Капіталізація витрат на позики починається, коли: 
- понесені витрати пов’язані з активом; 
- витрати на позики фактично понесені; 
- ведеться діяльність, необхідна для підготовки активу до його використання або продажу. Така 

діяльність, крім іншого, включає операції до початку створення активу (отримання дозволу на 
будівництво, розробку проектної документації тощо). 

 

Капіталізація витрат на позики призупиняється протягом тривалих періодів, у яких активна розробка 
або будівництво перериваються. Капіталізація не призупиняється протягом періоду, коли ведеться 
значна адміністративна або технічна робота або при запланованій тимчасовій затримці частини 
процесу. Капіталізація витрат на позики припиняється, якщо вся діяльність, необхідна для підготовки 
кваліфікаційного активу до його передбаченого використання або продажу, завершена.  

Якщо будівництво кваліфікаційного активу здійснюється частинами, і кожна частина може 
використовуватися, коли ще ведеться будівництво інших частин, капіталізацію витрат на позики 
припиняються, якщо вся діяльність, необхідна для підготовки цієї частини до її запланованого 
використання або реалізації є завершеною.  

4.8. Запаси 

Запаси Групи обліковуються за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 

Собівартість запасів включає витрати на придбання, переробку та інші витрати, понесені під час 
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. 

Витрати на придбання складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а також витрат 
на транспортування, робіт з навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням будь-якого предмета. 

Витрати на переробку включають прямі та накладні (постійні та змінні) виробничі витрати. 

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при 
доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.  
Не включаються до собівартості запасів та відносяться до витрат періоду, у якому вони були понесені, 
наступні витрати: 
- наднормативні суми відходів матеріалів, оплати праці та інших виробничих витрат; 
- витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для 

наступного етапу виробництва; 
- адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх теперішнього 

місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; 
- витрати на продаж. 
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Якщо запаси пошкоджені, повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася, їх вартість 
списується до чистої вартості реалізації. Таке списання можливе на індивідуальній основі або за 
подібними та взаємопов’язаними запасами.  

Приведення собівартості запасів до чистої вартості реалізації здійснюється за результатами щорічної 
інвентаризації. Попередня оцінка чистої вартості реалізації визначається виходячи з призначення 
запасів, коливань цін на запаси або продукцію, яка з них виробляється, відновлюваної собівартості 
запасів та інших чинників.  

Вибуття запасів у виробництво, в результаті продажу, з інших причин здійснюється за методом ФІФО. 

4.9. Податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток обчислюється відповідно до законодавства України. 
Поточні податкові зобов’язання є зобов’язаннями перед податковими органами, пов’язаними з 
поточним чи попереднім звітним періодом, які залишаються несплаченими на дату балансу. Поточні 
податкові активи є передоплатою за податками. 

Відстрочений податок на прибуток застосовується з використанням методу зобов’язань до всіх 
тимчасових різниць на дату балансу між податковою базою активів та зобов’язань і їх балансовою 
вартістю з метою складання фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються для всіх тимчасових різниць, що підлягають 
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що підлягають 
вирахуванню від невикористаних податкових активів та  невикористаних податкових збитків, 
перенесені на майбутні періоди, в тій мірі, в якій очікується отримання оподаткованого прибутку 
достатнього для використання таких тимчасових різниць.  

Балансову вартість  відстрочених податкових активів переглядають на кожну дату балансу та 
зменшують в тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку, 
достатнього, щоб дозволити використати відстрочений податковий актив повністю або частково. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, 
застосування яких очікується у періоді реалізації активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основі 
ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступені чинних на дату 
балансу.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання згортаються у випадку, коли Група має право та намір 
згортати поточні податкові активи та зобов’язання від одного й того ж податкового органа.  

Зміни у відстрочених податкових активах та зобов’язаннях визнаються як компонент доходу або 
витрат з податку на прибуток, окрім випадків коли вони відносяться до елементів, що визнаються в 
іншому сукупному доході (наприклад, при переоцінці землі) або напряму у капіталі. У такому випадку 
відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються в іншому сукупному доході або капіталі.  

4.10. Грошові кошти та їх еквіваленти  

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, кошти на банківських рахунках та 
депозити строком до 3-х місяців, а також інші короткострокові високоліквідні інвестиції, що готові до 
конвертації на заздалегідь визначену суму та мають незначний ризик зміни вартості. 

4.11. Власний капітал, резерви, дивідендні виплати  

Статутний капітал відображається за номіналом випущених акцій відповідно до зареєстрованого 
Статуту Групи. 

Резерв переоцінки, що відображається у складі власного капіталу, включає прибутки та збитки від 
переоцінки землі, будівель та споруд. 

Нерозподілений прибуток (накопичений збиток) містить усі результати поточного та попереднього 
періоду, інформація про які розкрита у консолідованому звіті про сукупний дохід та консолідованому 
звіті про рух власного капіталу.  

Усі операції з власниками Групи відображаються у консолідованому звіті про рух власного капіталу 
окремо. 
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4.12. Забезпечення 

Забезпечення визнаються при дотриманні наступних критеріїв: 

- Група має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події; 

- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для 

погашення заборгованості; 

- можна достовірно оцінити суму заборгованості. 
Сума, у якій визнається забезпечення, є найкращою попередньою оцінкою витрат, необхідних для 
погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. Забезпечення використовується тільки для 
тих витрат, для яких воно було первісно визнано.  

Всі забезпечення переглядаються на кожну звітну дату та коригуються для представлення поточної 
найточнішої оцінки.  

4.13. Короткострокові винагороди працівникам та винагороди після завершення трудової 
діяльності 

Група здійснює добровільні додаткові відрахування до недержавного пенсійного фонду, з якого після 
завершення трудової діяльності працівникам виплачуються додаткові пенсії, шляхом внесення 
грошових коштів в недержавний пенсійний фонд, що є окремою юридичною одиницею. Відповідно до 
умов договору, всім співробітникам Групи, які працювали на підприємстві більше, ніж три роки, 
щомісячно нараховується додаткова пенсія, що визначається як відсоток від нарахованих виплат 
працівникам. Дана сума додаткового нарахування перераховується до недержавного пенсійного 
фонду. Після звільнення співробітника нарахування припиняються, а всі подальші взаєморозрахунки 
стосовно виплати ведуться безпосередньо між працівником та недержавним пенсійним фондом. 

Короткострокові винагороди, що не були виплачені на звітну дату, визнаються поточними 
зобов’язаннями та включаються до статті «Розрахунки з працівниками» у консолідованому звіті про 
фінансовий стан.  

5. Нові стандарти та стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 

Прийняття до застосування нових і переглянутих міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

У поточному році Група застосувала низку поправок до стандартів МСФЗ та тлумачень, виданих 
Радою з МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається 1 січня 2020 року, або пізніше.: 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 – «Визначення бізнесу». 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9  та МСБО (IAS) 39  – «Реформа базової 

процентної ставки» – Фаза 1. 

 Поправки до МСБО (IAS) 1 та МСБО (IAS) 8  – «Визначення суттєвості». 

 Переглянуті Концептуальні основи фінансової звітності, випущені 29 березня 2018 року. 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією 

COVID-19. 

Нові та переглянуті стандарти, які застосовуються у поточному році 

У поточному році Група застосувало низку поправок до стандартів МСФЗ та тлумачень, виданих 

Радою з МСБО, що набули чинності для періоду за рік, що починається 1 січня 2020 року, або пізніше.  

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 – «Визначення бізнесу». 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9  та МСБО (IAS) 39  – «Реформа базової 

процентної ставки» – Фаза 1. 

 Поправки до МСБО (IAS) 1 та МСБО (IAS) 8  – «Визначення суттєвості». 

 Переглянуті Концептуальні основи фінансової звітності, випущені 29 березня 2018 року. 

Їх застосування не мало суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, які відображаються у 

цій консолідованій фінансовій звітності. Група достроково не застосовувала жодних інших стандартів, 

роз'яснень або поправок, які були випущені, але ще не вступили в силу. 
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Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності.  

На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також 
поправки до стандартів, були випущені, але іще не набули чинності: 

 МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (набуває чинності для річних облікових періодів, які 

починаються на або після 1 січня 2023 року). 

 Поправки МСФЗ (IFRS) 4 – «Подовження тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 

(IFRS) 9» (набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 

січня 2023 року). 

 Поправки до МСБО (IAS) 1 – «Класифікація зобов'язань як короткострокових або 

довгострокових» (набуває чинності для річних облікових періодів, які починаються на або 

після 1 січня 2023 року). 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Посилання на Концептуальні основи» (вступають у силу для 

річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). 

 Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби: надходження до використання за 

призначенням» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року 

або після цієї дати). 

 Поправки до МСБО (IAS) 37 «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору» 

(вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї 

дати). 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності» – «Дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової 

звітності» (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або 

після цієї дати). 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» – «Комісійна винагорода під час 

проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань» (вступають у 

силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати). 

 Поправки до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» – Оподаткування при оцінці 

справедливої вартості (вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2022 

року або після цієї дати). 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» – «Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією 

COVID-19» 

 (поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення надання полегшення 

застосування, в разі потреби, орендарі можуть негайно застосувати поправку до будь-якої 

фінансової звітності - проміжної або річної – яка же не була затверджена до випуску). 

 Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 МСФЗ (IFRS) 16 – «Реформа 

базової процентної ставки – Фаза 2» (набуває чинності для річних облікових періодів, які 

починаються на або після 1 січня 2021 року). 

 Поправки до МСБО (IAS) 1 та Положення з практики МСФЗ 2 – «Розкриття облікових політик» 

(набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 

року). 

 Поправки до МСБО (IAS) 8 – «Визначення облікових оцінок» (набувають чинності для річних 

облікових періодів, які починаються на або після 1 січня 2023 року). 

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати 
істотний вплив на консолідовану фінансову звітність Групи у майбутніх періодах. 
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6. Нематеріальні активи (рядок 1000, 1005) 

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня наведено нижче:  

 
Права 

користування 
землею 

Власні 
торгові 
знаки та 
патенти 

Програмне 
забезпечення 

та інше 

Капітальні 
інвестиції на 
придбання 
(створення) 

нематеріальних 
активів 

Аванси 
сплачені 

Всього 

Первісна вартість       

на 31 грудня 2018 36 514 2 562 13 864 5 364 22 340 

Надходження - - 13 027 9 807 - 22 834 

Переміщення - - 2 825 2 539 (5 364) - 

Вибуття - - (38)  - (38) 

на 31 грудня 2019 36 514 18 376 26 210 - 45 136 

Надходження - - 725 3 474 - 4 199 

Переміщення - - - - - - 

Вибуття - - (58) (725) - (783) 

на 31 грудня 2020 36 514 19 043 28 959 - 48 552 
       

Накопичена амортизація       

на 31 грудня 2018 (28) (162) (1 177) - - (1 367) 

Амортизація (2) (1) (1 632) - - (1 635) 

Вибуття - - 33 - - 33 

на 31 грудня 2019 (30) (163) (2 776) - - (2 969) 

Амортизація (2) - (7 633) - - (7 635) 

Вибуття - - 57 - - 57 

на 31 грудня 2020 (32) (163) (10 352) - - (10 547) 

 
Чиста балансова вартість 

      

на 31 грудня 2018 8 352 1 385 13 864 5 364 20 973 

на 31 грудня 2019 6 351 15 600 26 210 - 42 167 

на 31 грудня 2020 4 351 8 691 28 959 - 38 005 

 

Капітальні інвестиції на придбання (створення) нематерільних активів представлені витратами на 
отримання патентів захисту окремих розробок Групи на території США загалом на суму 28 959 тис. 
грн. які станом на 31 грудня 2020 ще не отримано (2019: 26 210 тис. грн.).  
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7. Основні засоби (рядок 1010, 1005) 

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня наведено нижче: 

 

Земля 
Будівлі та 
споруди 

Транспорт 
Машини, 

обладнання 
та інші 

Комп'ютерна 
техніка 

Капітальні 
інвестиції 

Аванси 
сплачені 

Всього 

Первісна вартість         

на 31 грудня 2018 51 245 1 090 055 28 557 462 067 12 106 132 202 50 736 1 826 968 

Рекласифікація* -   21 612 -   -   -   -   -   21 612 
Надходження -   2 257 2 316 17 579 691 141 409 3 373 167 625 
Переміщення -   1 257 -   8 821 -   34 506 (44 584) -   
Вибуття -   -   (1 332) (1 423) (59) -   -   (2 814) 

на 31 грудня 2019 51 245 1 115 181 29 541 487 044 12 738 308 117 9 525 2 013 391 

Надходження - - - 5 401 116 25 171 41 359 72 047 
Переміщення - 1 065 4 882 23 078 348 7 931 (37 304) - 
Вибуття - - (1 760) (5 124) (96) - - (6 980) 

на 31 грудня 2020 51 245 1 116 246 32 663 510 399 13 106 341 219 13 580 2 078 458 
 

        

Накопичений знос 
        

на 31 грудня 2018 - (329 933) (17 181) (396 913) (10 440) - - (754 467) 

Рекласифікація* - (21 612) -   -   -   - - (21 612) 
Нарахування амортизації - (11 615) (3 533) (40 317) (915) - - (56 380) 
Вибуття - - 1 332 1 221 59 - - 2 612 

на 31 грудня 2019 - (363 160) (19 382) (436 009) (11 296) - - (829 847) 

Нарахування амортизації - (11 655) (3 849) (18 515) (694) - - (34 713) 
Вибуття - - 1 761 872 96 - - 2 729 

на 31 грудня 2020 - (374 815) (21 470) (453 652) (11 894) - - (861 831) 

Чиста балансова вартість 
  

  
     

на 31 грудня 2018 51 245 760 122 11 376 65 154 1 666 132 202 50 736 1 072 501 

на 31 грудня 2019 51 245 752 021 10 159 51 035 1 442 308 117 9 525 1 183 544 

на 31 грудня 2020 51 245 741 431 11 193 56 747 1 212 341 219 13 580 1 216 627 

 
* Виправлення недостатнього розподілу результатів переоцінки між історичною вартістю та накопиченою амортизацією станом на 31 грудня 2018 

року, що не вплинуло на чисту балансову вартість основних засобів. 
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Капітальні інвестиції станом на 31 грудня 2020 року включають витрати на спорудження об’єкта 
будівництва на суму 102 449 тис.грн. (2019: 81 413 тис.грн.). Станом на 31 грудня 2020 року Група не 
має основних засобів, наданих у заставу в забезпечення виконання зобов’язань (2019: 51 197 тис. грн) 
(Примітка 14). 

Станом на 31 грудня 2020 року первісна вартість основних засобів, що були повністю замортизовані, 
складала 104 545 тисячі гривень (на 31 грудня 2019: 93 999 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року ознак знецінення виявлено не було. 

 
8. Запаси (рядок 1100) 

Запаси станом на 31 грудня наведені нижче  

 31.12.2020 31.12.2019 

Основні матеріали            195 225                   147 652  

Готова продукція            186 025                   155 953  

Пакувальні матеріали              39 026                     29 592  

Незавершене виробництво              32 040                     17 504  

Товари              6 813                       3 503  

Запчастини                7 378                       6 659  

Паливо                1 295                       1 149  

Будматеріали                  580                         553  

Інші матеріали                  547                         488  

Запаси без врахування резерва            468 929                   363 053  

Резерв під неліквідні запаси                     -                              -    

Запаси нетто            468 929                   363 053  

Група контролює залишки запасів на постійній основі та у випадках, коли окремі запаси стають не 
придатними до використання чи не очікується отримання економічних вигід від таких запасів в 
майбутньому, проводить відповідні списання запасів в обліку. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 
Група не нараховувало резерв під неліквідні запаси з огляду на відсутність ознак знецінення запасів 
на балансі Групи на звітні дати. 

 
 

9. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125) 

Торговельна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року 
представлена нижче:  

 31.12.2020 31.12.2019 

Торговельна дебіторська заборгованість            401 643                   333 353  

Резерв під очікувані кредитні збитки (32 145) (32 145) 

Торговельна дебіторська заборгованість,  
чиста балансова вартість 

           369 498                   301 208  

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року торгова дебіторська заборгованість за строками 
прострочки погашення представлена наступним чином:  

 31.12.2020 31.12.2019 

 

Дебіторська 
заборгованість 

Резерв 
Дебіторська 

заборгованість 
Резерв 

не прострочена 336 061 - 242 544 - 
прострочена до 90 днів 28 873 - 52 583 - 
прострочена від 90 до 150 днів 4 549 - 4 356 - 
прострочена від 150 до 365 днів 15 - 1 725 - 
понад 1 рік 32 145 (32 145) 32 145 (32 145) 

Всього 401 643 (32 145) 333 353 (32 145) 

Група використовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних 
збитків, згідно з яким використовується оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за весь строк 
обліку всієї торгової дебіторської заборгованості. 
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Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість була згрупована на 
підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів прострочення платежу. Рівні 
очікуваних кредитних збитків ґрунтуються на графіках платежів з продажу за 12 місяців до 31 грудня 
звітного року, і аналогічних історичних кредитних збитках, понесених за цей період. Рівні збитків за 
минулі періоди не коригуються з урахуванням поточної і прогнозної інформації про макроекономічні 
фактори, так як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають короткостроковий характер і 
вплив коригувань не є суттєвим. 

Оціночний резерв під кредитні збитки за торговельною дебіторською заборгованістю визначається 
відповідно до матриці резервів, що ґрунтується на кількості днів прострочення активу. Станом на 31 
грудня 2020 року і 31 грудня 2019 року оцінний резерв під очікувані кредитні збитки, що ґрунтується 
на кількості днів прострочення, несуттєвий. Крім того, додатково, в індивідуальному порядку, Група 
аналізує на предмет виникнення очікуваних кредитних збитків торговельну та іншу дебіторську 
заборгованість зі строком прострочення погашення більше ніж 150 днів. Група визнала резерв під 
очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості ТОВ «ФРАМ КО» на суму 32 145 тис.грн.  

У таблиці нижче пояснюються зміни в оціночному резерві під кредитні збитки для торгової та іншої 
дебіторської заборгованості згідно зі спрощеною моделлю очікуваних кредитних збитків, що відбулися 
в період між початком і кінцем річного періоду 

 2020 2019 

Балансова вартість на 1 січня (32 145) (32 145) 
Нарахований резерв                   -                              -    
Використаний резерв                   -                              -    

Балансова вартість на 31 грудня (32 145) (32 145) 

 

10. Податки до відшкодування та попередньо сплачені податки (рядок 1135) 

Податки до відшкодування та попередньо сплачені податки станом на 31 грудня представлені нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

ПДВ до відшкодування                9 792                       9 194  
Інші податки                  186                          41  

Всього                9 978                       9 235  

 

11. Грошові кошти та їх еквіваленти (рядок 1165) 

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня представлені наступним чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Кошти на поточних рахунках в банку:  
 

- UAH 27 294 9 844 
- USD 1 814 2 530 
- EUR 1 104 - 
- UZS 457 1 412 
- MDL 65 - 
- VND 61 3 
- KZT 24 - 
- BYR 21 9 

Всього 30 840 13 798 

 

Грошові кошти станом на 31 грудня розміщені в фінансових установах з наступним кредитним 
рейтингом, присвоєним агенством Moody’s. 

 31.12.2020 31.12.2019 

B3              25 014                       1 438  

B2                4 842  - 
Caa1                     -                         9 842  

Caa2                     -                         2 409  

Поза рейтингом                  984                         109  

Всього              30 840                     13 798  
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12. Статутний капітал (рядок 1400) 

Статутний капітал Групи складається з повністю сплачених часток засновників – фізичних та 
юридичних осіб. На 31 грудня 2020 року його розмір становив 19 036 тис. грн. Протягом 2020 року змін 
акціонерного капіталу не було. 

 

Відсоток 
власності, % 

31.12.2020 
Відсоток 

власності, % 
31.12.2019 

ПрАТ «Фармацевтична 
фірма «Дарниця» 

31,55 6 006 31,31 5 960 

Белдор Груп С.А. 21,26 4 048 21,26 4 048 
Ленік Груп С.А. 20,32 3 867 20,32 3 867 
Алетбер Лімітед 8,46 1 611 8,46 1 611 
Інші акціонери 18,41 3 504 18,65 3 550 

Всього 100 19 036 100 19 036 

 

Кінцеві бенефіціарні власники Групи - Артеменко Тетяна Федорівна, Безпалько Микола Андрійович, 
Голобородько Олег Борисович, Загорій Гліб Володимирович, Сова Євген Олександрович. 

У Групи є один клас звичайних акцій, кожна має право одного голосу, права на дивіденди. Номінальна 
вартість однієї акції – 1 839 грн. Основний та скоригований прибуток на акцію були розраховані 
виходячи з чистого прибутку до розподілу між акціонерами. Середньозважена кількість простих акцій, 
яка була використана для розрахунку прибутку на акцію, складає 10 351. Станом на 31 грудня 2020 
року заборгованість за виплатою дивідендів, нарахованих за 2018-2014 роки, склала 173 тис.грн.  

В 2020 році неконтролюючим учасникам ТОВ «KORVITA-FARM» виплачено дивіденди в сумі 
еквівалентній 421 тис. грн. 

 

13. Резерв переоцінки (рядок 1405) 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років земля, будівлі та споруди Групи обліковуються згідно з 
моделлю переоцінки. Резерв переоцінки основних засобів, відображений у консолідованому звіті про 
фінансовий стан, має наступну структуру: 
 

31.12.2020 31.12.2019 

Резерв переоцінки землі, будівель і споруд до справедливої вартості 676 054 676 054 
Відстрочені податкові зобов'язання з суми переоцінки (68 510) (68 510) 

Всього 607 544 607 544 

 

14. Короткострокові кредити (рядок 1600) 

Короткострокові кредити представлені наступним чином: 

Кредитор Валюта  
Дата 

погашення 
% ставка 31.12.2020 31.12.2019 

Короткостроковий кредит 
 

 
 

    
  

 
  

  

АТ "Райфайзен Банк Аваль" UAH  30.09.2020 13,5-19,5% - 30 000   
 

  
  

Всього        - 30 000 

В 2020 році Група повністю погасила зобов’язання за кредитом. Станом на 31 грудня 2019 року в 
забезпечення виконання зобов’язань за кредитом Група передала в заставу основні засоби 
балансовою вартість 51 197 тис. грн.  

15. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615) 

Поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, що визнана у консолідованому звіті 
про фінансовий стан, наведено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 
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Торговельна кредиторська заборгованість            101 584                   120 562  

Кредиторська заборгованість за основні засоби                 7 365                     53 135  

Всього            108 949                   173 697  

 
 

Строк платежу за типовими договорами з придбання сировини, матеріалів та товарів становить 30-
120 днів.   

 

16. Податки та збори до сплати (рядок 1620, 1625, 1621) 

Заборгованість за податками і зборами станом на 31 грудня представлено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Зобов'язання з відрахувань у соціальні фонди                5 366                       4 403  

Зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб                4 859                       6 782  

Зобов'язання з податку на прибуток              30 471                     11 235  

Інші податки і збори                  401                         742  

Всього              41 097                     23 162  

 
 
17. Поточні забезпечення (рядок 1660) 

Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 Група в складі поточних забезпечень визнає резерв 
невикористаних відпусток. Рух резерву розкривається наступним чином: 

 2020 2019 

Балансова вартість на 1 січня              24 474                     19 569  

Нарахований резерв              26 686                     27 257  

Використаний резерв (24 077) (22 352) 

Балансова вартість на 31 грудня              27 083                     24 474  

 

18. Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) 

Інші поточні зобов’язання, що визнані в консолідованому звіті про фінансовий стан, наведено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Кредиторська заборгованість за послуги - 29 831 
Інша кредиторська заборгованість 3 016 15 572 
Інші поточні зобов'язання 1 964 797 

Всього 4 980 46 200 

 

Інша кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представлена 

переважно заборгованістю за внесками утриманими з працівників до недержавного пенсійного фонду. 
 

19. Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг (рядок 2000)  

Доходи від основних видів діяльності Групи включають наступні статті: 

 2020 2019 

Реалізація готової продукції         1 643 577                1 374 854  
Реалізація товарів              75 405                   112 682  
Реалізація послуг їдальні                7 953                       8 096  
Реалізація робіт та послуг                  147                         367  

Всього         1 727 082                1 495 999  
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20. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050) 

Собівартість реалізації за основними видами діяльності Групи включає наступні статті: 

 2020 2019 

Собівартість реалізованої готової продукції (776 581) (712 297) 
Собівартість товарів (73 523) (94 822) 
Собівартість послуг їдальні (8 995) (17 856) 

Всього (859 099) (824 975) 

 
 

Собівартість реалізації за елементами витрат була представлена наступним чином:  

 2020 2019 

Сировина та матеріали (593 079) (502 799) 
Оплата праці та відповідні нарахування (196 915) (166 924) 
Товари для перепродажу (61 939) (34 653) 
Амортизація (30 461) (51 818) 
Інші витрати (32 335) (84 067) 
Зміни в залишках запасів 55 630 15 286 

Всього (859 099) (824 975) 

 
21. Адміністративні витрати (рядок 2130) 

Адміністративні витрати Групи включають наступні статті: 
 2020 2019 

Оплата праці та відповідні нарахування (75 424) (80 541) 
Консультаційні послуги (21 689) (22 860) 
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (10 280) (4 414) 
Поточний ремонт та утримання основних засобів (8 594) (7 600) 
Транспорт і відрядження (5 377) (8 515) 
Послуги банку (2 740) (3 198) 
Податки і збори (1 985) (1 915) 
Зв'язок та комунікація (1 606) (1 601) 
Представницькі витрати (1 404) (2 465) 
Інші адміністративні витрати (5 623) (5 074) 

Всього (134 722) (138 183) 

 
До складу адміністративних витрат в частині витрат на транспорт і відрядження входять витрати на 
оплату праці та відповідні нарахування, амортизацію основних засобів. Суми вищевказаних витрат 
наведені нижче: 

 2020 2019 

Оплата праці та відповідні нарахування (2 035) (2 046) 

Амортизація основних засобів (767) (637) 

 
22. Витрати на збут (рядок 2150) 

Витрати на збут Групи включають наступні статті:  
 2020 2019 

Оплата праці та відповідні нарахування (96 011) (104 256) 
Маркетингові послуги (78 649) (74 842) 
Витрати на рекламу (25 012) (20 498) 
Bитрати представництв за кордоном (16 047) (14 982) 
Витрати на збут медпрепаратів (45 326) (42 506) 
Транспорт і відрядження (866) (4 712) 
Інформаційні послуги та послуги користування базами даних (5 024) (4 825) 
Поточний ремонт та утримання основних засобів (795) (1 166) 
Амортизація основних засобів (834) (911) 
Інші витрати на збут (173)                           -    

Всього (268 737) (268 698) 
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До складу витрат на збут в частині витрат на збут медпрепаратів входять витрати на оплату праці та 
відповідні нарахування. Суми вищевказаних витрат наведені нижче: 

 2020 2019 

Оплата праці та відповідні нарахування (8 017) (18 272) 
 

23. Інші операційні доходи (рядок 2120) 
 
Інші операційні доходи Групи включають наступні статті:  

 2020 2019 

Прибуток від реалізації іноземної валюти та доход  
від операційної курсової різниці 

22 533 30 189 

Дохід від реалізації виробничих запасів 5 785 11 152 

Відшкодування списаних активів 1 581 2 212 

Роялті 1 055 926 

Дохід від безоплатно отриманих активів 333 519 

Дохід від списання кредиторської заборгованості 15 1 186 
Інші доходи 738 656 

Всього 32 040 46 840 

 

24. Інші операційні витрати (рядок 2180) 

Інші витрати операційної діяльності Групи включають наступні статті: 

 2020 2019 

Збиток від реалізації іноземної валюти та втрати  
від операційної курсової різниці 

(31 189) (15 798) 

Витрати на дослідження та розробку препаратів (13 844) (12 824) 
Благодійна допомога (10 491) (10 514) 
Внески до недержавного пенсійного фонду (10 182) (8 909) 
Лікарняні виплати (5 187) (3 568) 
Собівартість реалізації виробничих запасів (4 510) (9 483) 
Втрати від псування цінностей (1 089) (1 555) 
Сумнівні та безнадійні борги (130) - 
Інші витрати (4 475) (3 024) 

Всього (81 097) (65 675) 

 

До складу витрат на дослідження та розробки, входять витрати на оплату праці та відповідні 
нарахування, а також амортизація основних засобів. Суми таких витрат в складі інших операційних 
витрат наведені нижче: 

 2020 2019 

Оплата праці та відповідні нарахування (11 653) (11 310) 
Амортизація основних засобів (1 155) (1 131) 

 

25. Фінансові витрати та фінансові доходи (рядок 2220, 2250) 

Фінансові витрати та доходи Групи, що виникли у відповідних звітних періодах, мають наступну 
структуру:  

 2020 2019 

Відсотки за кредитами (3 538) (4 124) 
Витрати від оцінки довгострокової кредиторської заборговансоті за 
амортизованою вартістю - (889) 

Всього фінансові витрати (3 538) (5 013) 

   
Доходи від оцінки виданих позик за амортизованою вартістю - 2 443 

Всього фінансові доходи - 2 443 
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26. Податок на прибуток (рядок 2300, 1500) 

Ставка податку на прибуток в Україні в 2020 та 2019 роках – 18%. 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчились 31 грудня 2020 та 2019:  

 
 

2020 2019 

Поточний податок на прибуток: (75 609) (45 797) 
Відстрочений податок на прибуток: 1 961 1 630 

Витрати з податку на прибуток, відображені у звіті про сукупний 
дохід 

(73 648) (44 167) 

Звірка між витратами з податку на прибуток та бухгалтерським прибутком за звітні роки, що 

закінчились 31 грудня 2020 та 2019:   
2020 2019 

Прибуток до оподаткування 412 121 242 784 
Прибуток до оподаткування платників податку за ставкою 18% 406 055 242 555 
Прибуток до оподаткування платників податку за ставкою 12% 6 066 229 
Податок на прибуток за ставкою згідно з законодавством (73 932) (43 687) 
Податок на прибуток сплачений у джерела виплати  
внутрішньогрупових дивідендів 

- (153) 

Доходи (витрати), які не змінюють податкову базу з податку на прибуток 284 (327) 

Витрати з податку на прибуток, відображені у консолідованому звіті 
про сукупний доход 

(73 648) (44 167) 

Відстрочені податки, які виникають внаслідок тимчасових різниць, за 2020 рік наведено нижче: 
 

31 грудня 
2019 

Визнано у 
прибутку і 

збитках 

31 грудня 
2020 

Основні засоби (93 973) 1 347 (92 626) 
Запаси 1 006 614 1 620 
Торговельна дебіторська заборгованість 5 786 - 5 786 
Резерв на оплату відпусток 2 121 - 2 121 

Вього (85 060) 1 961 (83 099) 

Відстрочені податки, які виникають внаслідок тимчасових різниць, за 2019 рік наведено нижче: 
 

31 грудня 2018 
Визнано у 
прибутку і 

збитках 

31 грудня 
2019 

Основні засоби (95 203) 1 230 (93 973) 
Запаси 419 587 1 006 
Торговельна дебіторська заборгованість 5 786 - 5 786 
Торговельна кредиторська заборгованість 205 (205) - 
Розрахунки з працівниками 108 (108) - 
Резерв на оплату відпусток 1 842 279 2 121 

Вього (86 843) 1 783 (85 060) 

27. Виплати працівникам 

Структура витрат на оплату праці працівників наведена нижче: 
 

2020 2019 

Оплата праці 334 588  332 406 
Нарахування на оплату праці 69 844 63 646 

Всього 404 432 396 052 
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В 2020 році витрати на оплату праці та відповідні нарахування в сумах 4 195 тис.грн. враховано в 
складі витрат на будівництво (2019 рік: 3 794 тис.грн.). 

Група здійснює обов’язкові відрахування до Державного фонду соціального страхування на суму, яка 
розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Такі суми відображаються як витрати 
у тому періоді, коли працівникові нараховується відповідна винагорода. 

Станом на 31 грудня 2020 року Група не має додаткових зобов’язань за пенсійними планами, допомозі 
після виходу на пенсію, страхуванню або допомозі після звільнення перед нинішніми або колишніми 
працівниками.  

 

28. Оренда  

Група орендує земельні ділянки комунальної форми власності, що використовуються в операційній 
діяльності, дочірнє підприємство орендує складське та офісне приміщення зі строком оренди до 12 
місяців. 

Змінні орендні платежі, які визначаються Групою як такі за договорами оренди земельних ділянок 
комунальної форми власності (Примітка 4.5), в 2020 році склали 796 тис. грн. та враховані у складі 
адміністративних витрат. Збільшення відсоткової ставки чи нормативно-грошової оцінки земельної 
ділянки на 10%, збільшило б загальні орендні платежі за договором орієнтовно на суму 80 тис. грн. 

Загальний відтік грошових коштів за орендою, який враховано в складі грошових потоків від 
операційної діяльності, у 2020 році склав 1 054 тис.грн. 

Майбутні мінімальні орендні платежі за операційною орендою за невідмовними договорами оренди, 
по яких Група виступає орендарем, подано нижче: 
 

31.12.2020 31.12.2019 

до 1 року 797 796 
від 1 до 5 років 3 185 3 185 
більше 5 років 1 765 2 560 

Всього 5 747 6 541 

 

29. Операції з пов’язаними сторонами 

Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або 
здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових або операційних рішень. 
Під час розгляду відносин із кожною можливою пов’язаною стороною, увага приділяється сутності 
відносин, а не лише юридичній формі.  

Пов’язані сторони можуть здійснювати операції, які не можуть здійснювати непов’язані сторони, та 
операції між пов’язаними сторонами можуть не здійснюватися на основі тих самих строків, умов та 
сум, що й операції між непов’язаними сторонами.  

У 2020 році операції з пов’язаними сторонами здійснювалися в порядку ведення звичайної 
господарської діяльності. Згідно з існуючими критеріями визначення пов’язаних сторін, пов’язані 
сторони Групи розглядаються в розрізі наступних категорій: 

a) підприємства, що здійснюють спільний контроль над підприємством або мають значний вплив 
на підприємство; 

b) вищий управлінський персонал;  
c) інші пов'язані сторони.  

Операції з пов’язаними сторонами представлені нижче: 

 2020 2019 

Компанії, що здійснюють спільний контроль над 
підприємством або мають значний вплив на підприємство 

  

Продаж товарів 2 933 10 524 
Надання послуг 162 147 
Придбання товарів, робіт, послуг (90 137) (103 041) 
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Залишки у розрахунках з пов’язаними сторонами представлені нижче: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Компанії, що здійснюють спільний контроль над 
підприємством або мають значний вплив на підприємство 

  

Торговельна дебіторська та інша дебіторська заборгованість 78 227 

Торговельна кредиторська заборгованість (27 872) (25 008) 

Сума винагороди вищого управлінського персоналу за рік, що закінчився 31 грудня 2020, та за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019, наведена нижче. 
 

2020 2019 

Оплата праці 11 825 11 632 
Премії та бонуси 3 469 2 265 
Нарахування на оплату праці 1 955 1 529 

Всього 17 249 15 426 

В 2020 році Група не виплачувала вищому управлінському персоналу дивіденди. В 2019 році Група 
виплатило вищому вправлінському персоналу дивідендів (платежів на акцію) на суму 134 тис. грн.).  

 
30. Звірка зобов'язань, що виникають внаслідок фінансової діяльності 

Нижче наведена таблиця деталізує зміни зобов'язань Групи, що виникають внаслідок фінансової 
діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни за 2020 рік. Зобов'язання, пов'язані з 
фінансовою діяльністю, є тими, для яких грошові потоки були класифіковані у звіті про рух грошових 
коштів Групи, як грошові потоки від фінансової діяльності. 

 

01 січня 
2020 

Грошові 
потоки від 
фінансової 
діяльності 

Виплачені 
відсотки 

Нараховані 
відсотки, 

оголошені 
дивіденди 

Інші 
зміни (a) 

31 грудня 
2020 

 

у тисячах гривень 

Короткострокові 
кредити 

30 000 (30 000) (3 538) 3 538 - - 

Заборгованість з 
виплати дивідендів 

173 - - - - 173 

 30 173 (30 000) (3 538) 3 538 - 173 

 

Нижче наведена таблиця деталізує зміни зобов'язань Групи, що виникають внаслідок фінансової 
діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни за 2019 рік.  

 
01 січня 

2019 
Грошові 

потоки від 
фінансової 
діяльності 

Виплачені 
відсотки 

Нараховані 
відсотки, 

оголошені 
дивіденди 

Інші 
зміни (a) 

31 грудня 
2019 

 
у тисячах гривень 

Короткострокові 
кредити 

12 588 17 412 (4 124) 4 124 - 30 000 

Заборгованість з 
виплати дивідендів 

140 (21 010) - 22 967 (1 924) 173 
 

12 728 (3 598) (4 124) 27 091 (1 924) 30 173 

Інші зміни включають переважно суми утримань з дивідендів, курсові різниці за дивідендами, що 
підлягають перерахунку акціонерам-нерезидентам. 
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31. Фінансові активи та фінансові зобов’язання 

Фінансові активи Групи в консолідованому звіті про фінансовий стан представлені наступними 
категоріями: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Торгівельна дебіторська заборгованість            369 498                   301 208  
Інша дебіторська заборгованість                1 767                         649  
Грошові кошти та їх еквіваленти              30 840                     13 798  

Всього фінансові активи            402 105                   315 655  

 

Керівництво Групи вважає, що всі вищезазначені фінансові активи, які не є знеціненими на кожну 
звітну дату, є надійними в достатній мірі. Жоден з фінансових активів Групи не забезпечений заставою 
або іншими посилюючими кредитними умовами. 

Фінансові зобов’язання Групи в консолідованому звіті про фінансовий стан представлені наступними 
категоріями: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Кредити банків                   -                       30 000  
Торгівельна кредиторська заборгованість           108 949                   203 528  
Інша кредиторська заборгованість              3 016                     15 572  

Всього фінансові зобов’язання           111 965                   249 100  

 

Група управляє своєю ліквідністю шляхом періодичного моніторингу. 

Керівництво оцінило справедливу вартість грошових коштів та короткострокових депозитів, 
торговельної дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості, торговельної 
кредиторської та іншої кредиторської заборгованості як таку, що приблизно дорівнює балансовій 
вартості таких інструментів, в основному за рахунок короткостроковості їх терміну погашення. Оцінка 
справедливої вартості фінансових інструментів ґрунтується на вхідних даних, віднесених до Рівня 3 
ієрархії справедливої вартості.  

32. Політики управління ризиками 

Група зазнає впливу наступних фінансових ризиків: ринковий ризик, кредитний ризик та ризик 
ліквідності. Стратегічна політика менеджменту Групи спрямована на аналіз непередбачуваності 
фінансових ринків та пошуку шляхів зниження потенційного негативного ефекту на фінансові 
результати діяльності Групи. 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків фінансових 
інструментів буде коливатися в залежності від зміни ринкових цін. Ринковий ризик включає три види 
ризику: валютний ризик, ризик відсоткової ставки та ризик зміни ціни. До фінансових інструментів, які 
зазнають впливу ринкового ризику, відносяться кредити отримані, позики надані та короткострокові 
депозити. 

Валютний ризик  

 

Група здійснює суттєві операції з іноземними контрагентами, як покупцями готової продукції, так і 
постачальниками обладнання і сировини. Таким чином, Група є чутливою до впливу валютного ризику, 
особливо в умовах нестабільності курсу національної валюти, що значно збільшує її потенційні втрати 
від курсових різниць. Однак керівництво Групи здійснює оперативне спостереження за динамікою 
валютних котирувань та вживає заходи щодо мінімізації втрат від коливань ціни на іноземні валюти. 
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Балансову вартість суттєвих монетарних активів та зобов’язань Групи, виражених в іноземній валюті, 
станом на 31 грудня 2020 року, наведено нижче: 

 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

Активи USD EUR UZS 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 44 091 14 656 9 820 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 814 1 104 457 

Всього фінансових активів 45 905 15 760 10 277 

    
Зобов'язання       
Торгова та інша кредиторська заборгованість (20 314) (8 210) (311) 

Всього фінансових зобов'язань (20 314) (8 210) (311) 

Всього чистий результат 25 591 7 550 9 966 

 
Балансову вартість суттєвих монетарних активів та зобов’язань Групи, виражених в іноземній валюті, 
станом на 31 грудня 2019 року, наведено нижче: 

  
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 

Активи USD EUR UZS 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 32 419 15 301 2 546 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 503 - 1 412 

Всього фінансових активів 34 494 15 301 3 958  
   

Зобов'язання    
Торгова та інша кредиторська заборгованість (50 452) (47 292) (2 369) 

Всього фінансових зобов'язань (50 452) (47 292) (2 369) 

Всього чистий результат (15 503) (31 991) 1 589 

 
Зміцнення (ослаблення) наступних валют по відношенню до української гривні станом на звітну дату 
призвело б до зменшення (збільшення) чистого прибутку і власного капіталу на суми, зазначені нижче.  

 

 31.12.2020 31.12.2019 

 

Зміна 
курсу 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 

Зміна 
курсу 

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування 

UAH / USD 10% 2 559 10% (1 550) 
UAH / EUR 10% 755 10% (3 199) 
UAH / UZS 10% 997 10% 159 
     

UAH / USD -5% (1 280) -5% 775 
UAH / EUR -5% (378) -5% 1 600 
UAH / UZS -5% (498) -5% (80) 

 
Даний аналіз передбачає, що всі інші змінні, зокрема процентні ставки, залишаються незмінними. 
 
Ризик зміни відсоткової ставки 
 
Відсотковий ризик – це ризик того, що зміни плаваючих ставок відсотку негативно впливатимуть на 
фінансові результати Групи. Група не використовує похідних інструментів для управління доступністю 
відсотковому ризикові, одночасно всі фінансові активи та зобов’язання Групи мають фіксовані ставки, 
тому цей ризик відсутній.  
 
Ризик зміни ціни  
Ризик зміни ціни обумовлений високим рівнем конкуренції серед підприємств галузі. Багато іноземних 
компаній нарощують або планують збільшити свої виробничі потужності в Україні. Намітилася 
консолідація галузі на базі декількох найпотужніших підприємств. Всі ці чинники призводять до 
залежності цінової та маркетингової політики Групи від аналогічної політики конкурентів. Ризики 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  

ЦЕНТР БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»  

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

44 

коливання цін на ринку планується частково знизити за рахунок розробки нових 
конкурентоспроможних лікарських препаратів. 
 
Кредитний ризик  

Кредитний ризик Групи обмежується її фінансовими активами. Група постійно здійснює моніторинг 
своєчасності погашення покупцями та іншими контрагентами своїх зобов’язань та враховує дану 
інформацію при управлінні кредитними ризиками та при аналізі дотримання платіжної дисципліни. Її 
фінансові активи не забезпечені ані заставою, ані іншими кредитними гарантіями. Середні строки 
оплати основними дистриб’юторами Групи за поставлену їм продукцію не перевищують 60 днів.  
 
Максимальний кредитний ризик Групи обмежений чистою вартістю фінансових активів, що 
представлені у консолідованому звіті про фінансовий стан, а саме: 

 
Активи 31.12.2020 31.12.2019 

Торговельна дебіторська заборгованість            369 498                   301 208  
Інша дебіторська заборгованість                1 767                         649  
Грошові кошти та їх еквіваленти              30 840                     13 798  

Всього            402 105                   315 655  

 
Інформація про рейтинг банківських установ, в яких Група зберігає грошові кошти, представлена в 
Примітці 11. 
 
Ризик ліквідності  
 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Група не буде спроможною погасити всі зобов’язання, коли 
настане строк сплати. Група здійснює ретельний моніторинг запланованих погашень довгострокових 
зобов’язань та прогнозів щодо грошових надходжень та виплат в процесі звичайної операційної 
діяльності. Дані, які використовуються для аналізу відповідних грошових потоків, відповідають даним 
контрактів.  

Ліквідність аналізується в розрізі багатьох часових проміжків: щоденно, щотижня, 30-ти денне 
прогнозування, виходячи з попереднього дня. Довгострокові потреби ліквідності для 180 та 360 днів 
розглядаються на щомісячній основі. Чисті потреби в грошових коштах порівнюються з існуючими 
борговими зобов’язаннями з метою визначення прогалин та нестач.  

У таблиці нижче вказані терміни погашення заборгованості за фінансовими зобов'язаннями Групи 

станом на 31 грудня 2020 року на підставі умов, викладених у договорах: 

Фінансові зобов'язання Зобов'язання у розрізі строків погашення 

 

менше 1 
року 

від 1 до 5 
років 

більше 5 
років 

Всього 

Банківські кредити - - - - 
Торгова та інша кредиторська 
заборгованість 

111 965 - - 111 965 

Всього фінансових зобов'язань 111 965 - - 111 965 

 

У таблиці нижче вказані терміни погашення заборгованості за фінансовими зобов'язаннями Групи 

станом на 31 грудня 2019 року на підставі умов, викладених у договорах: 

Фінансові зобов'язання Зобов'язання у розрізі строків погашення  
менше 1 

року 
від 1 до 5 

років 
більше 
5 років 

Всього 

Банківські кредити 30 729 - - 30 729 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 219 100 - - 219 100 

Всього фінансових зобов'язань 249 829 - - 249 829 
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Ризик концентрації  

У 2020 році розрахунки з 3-ма найбільшими покупцями забезпечили 75% реалізації готової продукції 
(в 2019 році: 78%). Найбільші контрагенти – ТзОВ «БаДМ, СП «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента.ЛТД». 
Дана ситуація типова для фармацевтичної галузі, оскільки вищевказані контрагенти входять в 10 
найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції на ринку України.  

Сальдо торговельної дебіторської заборгованості 3-х найбільших контрагентів станом на 31 грудня 
2020 року складає 277 498 тис. грн. або 75% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості. 
(Станом на 31 грудня 2019 року: 234 561 тис. грн. або 78%). 

У 2020 році розрахунки з 5 найбільшими постачальниками забезпечили 27% суми закупівель (в 2019 
році: 25%). Сальдо торговельної кредиторської заборгованості по 5 найбільших контрагентах на 31 
грудня 2020 року складає 44 147 тис. грн., що становило 41% від загальної торговельної кредиторської 
заборгованості на кінець 2020 року. (Станом на 31 грудня 2019 року: 78 875 тис. грн. або 38 %). 

 

33. Політики управління капіталом 

Політики Групи стосовно управління капіталом включають:  

- гарантування здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі;  

- забезпечення повернення власникам прибутків від вкладеного капіталу.  

Група контролює співвідношення власного капіталу та позикових коштів. Метою Групи в управлінні 
капіталом є отримання максимальних прибутків від вкладеного капіталу на рівні вищому, ніж від інших 
альтернативних напрямків використання грошових коштів. 

 

34. Потенційні та умовні зобов’язання 

Податкові ризики 

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти 
діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. 
Положення законів і нормативних актів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, 
регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей 
у трактуванні законодавства є непоодинокими. 

Крім того у зв'язку з різними методологічними підходами в сфері трансфертного ціноутворення в 
Україні, а також відсутністю широкої судової практики, існують ризики застосування українськими 
податковими органами інших підходів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням, відносно 
контрольованих операцій Групи з придбання товарів та послуг. Потенційна сума додаткових 
податкових зобов’язань не може бути надійно оцінена. Зазначені ризики можуть бути реалізовані 
протягом 7 років від дати подання відповідних звітів з податку на прибуток.  

Керівництво вважає, що діяльність Групи здійснюється у повній відповідності до законодавства, що 
регулює його діяльність, та що Група нарахувала та сплатила усі необхідні податки та що існують 
серйозні аргументи для успішного захисту від будь-яких претензій податкових органів. Однак не може 
бути впевненості в тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо виконання Групою вимог 
існуючого податкового законодавства. Керівництво Групи не створювало резервів щодо 
донарахування податкових зобов'язань в даній фінансовій звітності, оскільки вважає, що відтік 
економічних вигід для врегулювання таких податкових зобов'язань можливий, але є малоймовірним.  

Разом з тим, за результатами планової комплексної перевірки Групи по 1 півріччя 2019 року 
податковими органами було донараховано додаткові зобов'язання з податків, в основному податку на 
прибуток та ПДФО з урахуванням штрафних санкцій на загальну суму 7 948 тис. грн. Група оскаржила 
правомірність донарахувань в адміністративному порядку та в судовому порядку. Керівництво оцінює 
ймовірність прийняття рішення на користь Групи за результатами потенційного судового оскарження 
щодо більшості донарахованих сум податків як високу, та вважає, що приписи податкових органів за 
наслідками донарахувань будуть відповідно скасовані. Резерв під донарахування податків та 
штрафних санкцій у даній звітності не визнавався.  

  



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  

ЦЕНТР БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»  

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
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Судові розгляди  

Час від часу Група бере участь у судових розглядах, що виникають в ході звичайної фінансово-
господарської діяльності. На думку Керівництва, не існує поточних судових розглядів або позовів, які 
можуть мати істотний вплив на результати діяльності або фінансове становище Групи, і які не були б 
визнані або розкриті в цій консолідованій фінансовій звітності.  

Гарантії отримані та видані 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року Група не мала виданих гарантій щодо 
зобов'язань третіх осіб.  

Станом на 31 грудня 2020 року на користь Групи банком за договорами авалювання векселів на сплату 
акцизного збору при придбанні спирту етилового авальовано векселі на загальну суму 571 тис. грн. 
(31 грудня 2019 року: 1 524 тис. грн.). Дане авалювання заставою майна не забезпечувалось. 

Зобов’язання інвестиційного характеру  

Станом на 31 грудня 2020 контрактні зобов'язання Групи щодо придбання основних засобів та 
нематеріальних активів складали 104 932 тис. грн. (31 грудня 2019: 138 081 тис. грн.). 

Інші потенційні та умовні зобов’язання  

Товариство здійснює добровільні додаткові відрахування до недержавного пенсійного фонду. 
Відповідно до умов договору, всім співробітникам Товариства, які працювали на підприємстві більше, 
ніж три роки, щомісячно нараховується додаткова пенсія, яка перераховується до недержавного 
пенсійного фонду. Після звільнення співробітника нарахування припиняються, а всі подальші 
взаєморозрахунки стосовно виплати ведуться безпосередньо між працівником та недержавним 
пенсійним фондом. Станом на 31 грудня 2020 року сума заборгованості перед фондом становить 
1 835 тис. грн. (31 грудня 2019: 14 127 тис. грн.). Згідно з договором у випадку несплати зобов’язання 
у Товариства не виникає додаткових зобов’язань (штрафів, пені). 
 
35. Події після дати балансу  

Після звітної дати відбулися наступні суттєві події: 

1) В січні 2021 року були введені в експлуатацію дільниця з виробництва твердих лікарських 
форм та чотирьохповерхова добудова до існуючої споруди, загалом після звітної дати до дати 
затвердження даної фінансової звітності на суму 98 055 тис. грн., а також введено в 
експлуатацію основні засоби на загальну суму 231 251 тис. грн. 

2) У лютому 2021 року відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 
результатами діяльності в 2019 році, на яких було затверджено дивіденди у розрахунку 2 500 
грн. на акцію, загалом зобов’язання за дивідендами склали суму 25 878 тис. грн. 

3) В квітні 2021 року підписано договір купівлі-продажу земельної ділянки несількогосподарського 
призначення на загальну суму 20 984 тис. грн. та сплачено 50% вартості, що становить 9 503 
тис. грн. з різницею передплати 1 978 тис. грн. Відповідно до договору решта вартості 
земельної ділянки, що становить 9 503 тис. грн. буде сплачено протягом року рівними 
частинами. 

4) В 2021 році заплановано продовження розробки власних препаратів та випуск на ринок 9 
нових продуктів.  

 


