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То в ар u с пtв о з о бмееrcено lo в iD tto в idал ь t tic пtto <С П Е КТР-А ГРО у
(DittaHcoBa звilпнiсmь на 31 еруdня 202 l р. пtа за pit<, tt1o закiлl,tttвся на цю dаtпу

Балаtlс (Звiпt про фiltаltсовuй сmан) на 3I zруdня 202 I р.

,|,о 
I}д PI,ICTBO з оБ]чI E)ltEltolo BUIIIoBll(дJlbl l lc],|o

l llлпl]Ilсl\,стпо (('Пt]I( l I'-Al'l'()D
'1'ери,горiя м, Обухiв

l]ага (piK, мiсяtц,, число)

за СДРПОУ

коди
2021llzJ31

36348550

321 1600000

240

46.7 5

за КоАТУУ
Оргаltiзацitittо-правоRа (lорма господitрtовалtня Товарисr,во з обмелсеttоlо вiдповiдалыtiстtо за КОПtDГ

Вид екоttоьliчttоТ лiяльtlосr,i Оптова rоргiвля хiплiчнtltчtрt продуtстамrt за KBEfi
Серелrlякiлькiстьпраlriвltttкiвl 4З2
Адреса, телефон вулпrtя ilромислова, буд. 20, м. Обухiв, КиТвська обл,, 08702, 5209430

N 2), rрошtlвi lIоказIllll(tt ,II(OI,0 lIаl]олrl I,ься в гривtlJ|х з lсопiйками)

Ск;tалеttо (зробиr,лr tIoзIltltlKy <v> - у вiдtrовiднiй клiтинцi):

зil I IoJIo)I(el lI lrl l\l I.1 (с гаl tда1l-гаьt I.1) бухга,lI гсрсь кого обл i ку

за пtiltcttapclлttltltll{ сl,аI{дарl-а]\tI.1 c|liHarlooBoT звir,нос,гi

Балапс (Звiт про' фiнаltсовйй cTall)
llаJ]_Jд.щцц2021 1l.

tllrllrlla Л! l Кол за ДКУ/{ Г]lm'OtЛ l

з
Бсшсtttс (Звiпl пpo QlhtattcoBttй cпlatt) слid .!u1,11atllll разо.,|l з ttpttMiпttca,Mu, BL!l{лaDeHuMu на cп1.opittKax l I-44, яlсi с
cKtt ctO ово to |r а спlLl l l olo ср iH а н coBoi|' зв itll t t octll i

r\ Kтlt lr
Itол

рядка
IIа початоlс

звiтного тlсрiолу
I,Ia Kilteцb

звi,гllого rlерiоду
ПрlIпtiтка

l 2 J 4

I. IlcrlбoptlTlliatcтtttllt
i Iелlа,гс1,1iа..rlьl ti aKтl.tBt.t 000 l,57з 2,459 4

пеDвiсна BaDтicTb 00l з,з14 3.850
I l a1{OIl lltlcI Iil аrtоlt,гt tзаt tiя 002 |,74l l ,з91 )

I lезавеDlшеtli капiгаtлыti ittвео,гl.tцiТ 005 7 6,7 46 l,з8з 4
ocltoBrli засобп 0l0 67,469 168.386 4

tIepBiclla BapтicTb 011 95,6в9 2l|,94з
Зltос 0l2 (28.220\ (4з,557)

040 2,з4з з,654
В iдс,1,1ltl,tеr t i ltо.r(trгltов i al<r,I t BI,r I 045 1,298 lз l7
}'сl,(lгtl за Dtlз/li.ltопl l l 095 l49,429 l 75,895

IL ()бopoтlti лlt,i,lll}ll
Заllаои I00 l,З6(1.399 1,532.3(l9
13tlllобttп,ti заtlаслt l0l 4l8 401
'l-tl tla1l t t 1 t01 l,з65,98l 1.53 I.965
l{сбi,rлрська заборговаttiсr,ь за продукцitо, ToBaplt, робогtt,
IlоOJlугtl l12 741.15l 594,tt02 6

f{ебi,l trpcbKa забо1ll,tltlаt tiс,гь за розрахуl IKai\Ill:

за l}tlrlal I1.1]\| l l tll]aI l0al\{la I I30 lз7,626 497;742 6
з бtодllсстопt 35 2.026 з0.52з
\ г,,l, t lIor(illK\ llit lll)|l()\ |L)l( зб

I l t ttta t to lоч t tlt,,tcбi,tюDot,t<a забоDt,овttltiотt 55 9(1.921 83.5з
l'1lcltrti t,a ix сl<tliвалсlrгlt 65 25.з06 293,0l t] 7
Гоr,iвка 1 166 l
I'axt,ttttIt tt блttlсах | |67 2 5,305 29з,01 8
I t tttti оборо,t+li altтtttlп l l90 770 905
}'cbtll,tl зil рtlзlti.llопr lI l l95 2,310,199 3,032,890

l l I. I lсtlборrl,гtl i atct,ll trlt, y1,1lIlirtyBatri д.пп пролаrку, l,а
I,1)t,ll ll llltбt,t,l,rr 1 200

Ба.пtttlс l 300 2,519,62t] 3.208.785

довгосrllоltоllа лебir,оllсы<а забопговаl licTb

5



То в а р u с пt в о з о бме;усеt цl to в i i п о в i i ul t ь tt i ctttKl к С П Е К Т Р-А Г РО у
cDiHctttcoBa звitll.ttiспlь tta 3l epydtп 202 I р. пlа за piK, ttц-l закirt,tttвся на t4ю dапlу

Баланс (Звiпl про cPiltattcoBuй сtпан) на 3l ерус)ня 202 l р.
(пpodoBctcelt tut)

700, шlо лорiвtrlrrc2,846,429 ],tlсяIIам гривеIlь cl,alIo]\{ rra 3l грудlrя 202l р,

ЛОýАЧ Володимир Петрович

РУЗI€ВА Свiтлаtlл [leTlliBHa

*Усt,ого зобов'язllIIь [lac бl,ллr розраховаt;о
(З l грулr rя 2020 р,, 2,2'l 5,ЗС)4,t,t,tся,tапl

Гelte1llt.tt bttltii /llt l)cl( I,o|)

Гоlt tlB l t lt l-t бух галт,е1l

Бсt,цсtttс (Звiпt про Q_littaHcclBuй сmаtI cltid чLllпаll1лl разо,м
с ю t ctd ов c_l Kl ч u с m Lr l r о ю cfl i t t а tt с ов oi|' зв i tll t t о спl i

4
BttKttctOeHl,tлtu на спtорiltкса l1-44, якi с

I(ittti,t,a-rI 1, l(ootlilIr<ax

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
I] i,ltc,rllo,rct r i l to/(a t,t<oBi зобttв'язаl ltlя

l l t tIt i .,l0вгос,гllоltоtti зtlбоtl'язаl tt tя

l l I. I lrrlrr,rrri зtlбоll'rl,}аltllrt i забсзllсчсllltя

l lo,t,tl.tl la Kl)c,I(tt1 opObl{a зttбtllrговаttiоr,ь за:

,ц()l]I,()c1l)Ol(()l]l l]\t t.t,ltliiclB'1,1itt tt tя ltl,t

Kaпtt1,1i о,t,llахуванttл

l lo,to,tlta li|)cjtIj,|,ol)cb|ill заборttlllаttiс,гь за олсрп(аIl1.1jllи
ilB1lllcai\lII

l I trl o,1 l la l(})c,]ll l го|)сl, K1l з абtl1l trrtl а t ti c,I,b за розl)ахуl Il(a]\{ !l з

ГIо,го,llll забезltсчсttt tя

Ittltti ltсrго,ttti зобсlв'язаttltя
}'сl,огtl зt llllз/tilrolrr lll

I\/. 'lttбtlrl'я lltlttttt, lttlll'tIзltlti з ltсtlбсllltггltItпlll aIfl,IlI}a]rIII,
lItl\'|}ilIl||}||| ll.i|я |l

з прлtлliпlкамu,



Товuрчспtво з о(l,пе;псеt to Kt BiDttoBiDпlt ь t t ictltKl к С П ЕI{ТР-Д ГРОу
4)itlattcoBct зBittltticttlb lt0, 3l epy)tп 202 l р. па за piK, tцо закiн,tttвсгL на цю dаtпу

Звiпl про фiнансовi резульпlапlu (Звiпl про суt<упнLпi dохD) за 202 l piK

!ата (piK, мtiсяць, ,ll.tcllo)

за СДРГIОУ

коди

202l |2 зl

36348550

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 202l piK

tlrop}ra .]Yc 2 Кодзадкуд ГТоlo,,rl

|. (lIllr\llCO!]I |'l-З)'JIll'l';\'l'll

Сr,а,гrrl
кол

рrIлl(а
l}а звiтllltii lrсрitlл

за аttалогiчниii
перiол

поперслIIього ро!(у

Примiтка

l 1 J 4
LIl.tс,гttй ltохiд вiд llса,lliзаLtii tIllолчкцii (,говаtriв. lrобir,. lrослуг) 2000 6.1 86.1 l 2 4.в22.405 I0
CoбiBapтic,I,r, DсаlлiзtlваItоТ tlDoл\,ttlr,il'(ToBapiB. робiт. пос"ltчг) 2050 (5.4,7з.287\ (4.191.106)

Валовий:
Ппибчток 2090 7l2,82s 631.299
Збll,гtlк 2095

Itrtli оtrсрацiйtti лохtlли 2l20 86.524 7 5.4|1
д.ltitl it ric,ITla,гttBt ti Bиrtla1,1t 2 l30 l 6,6 l9) (89,69з) з
I3t1,I,1la,t,tl tta збl"г 2I50 (328.2 l 0) (252,726) 4
I t l tIli опсtlаItiйlli BI.1,1-1)aTl I 2IB0 (5 l л548) /ý7 q]]\ 5

.|,пlо.llу,rlrcлi:
вllпlрапllt вid змiнч Bclptпoctlti aKtttttBiB, :tKi оtlitttаопtься за

2lBl
tlrittitltcclBtrit ре]уJIь,l,а,г Bi:t oIIcparliiilltlT дiялыlосr,i:

l lпttбч,гtllс 2l90 302,9,72 306,3б4
l}б tl,tnrc 2 l95 (_)

I t tttli tllittltt tctltli ]ttlxolttr 2?),0 50л9Iб 42.748 12
Itttrli lKlxo,1Ltt 2240 1,64 l,584
rIli t tat tctltli l}1.1,|l]a,1,1 t 2250 (34.ti46) l72,124) l(l
l]'r'lla'l'lt rзiit y,lac,1,1 в t<al ti,t a.lt i 2255
ltlttli Bt,trlraTl.t 2210 1268) 12l
(l)i ltallcllBtl ii рсзу.пь,[ll1, llo olIoлil1,I(yltilIl IlrI :

I l llltб't,rrlK 2290 320.4l 5 l 77.85l
l}бIl,trltc ,,о< G) G)

/(tlxi,,L (rrп,rlla гrr) з I](1,1lа,гliу tta ll1lItбyt,clt< 2300 r57.944) (зз,4 l2) l7
ll lr c,t l t ii t|li tt а tt c<l Brt ii I)сз1,.ц r,,rп,r,

l l tllIбt,t,tllt 2350 262.41| l 44,139
liбt1,Iu tc 2355 (-) G)

Звitп про rflittctttcoBi резульll1сlll1Ll (Звiпt про сукупнuй dохid) слid.llrпlаlltll разо.|l з tlpuMitпKaлtu, вulаlаdенuлl1l на
с пt о1l i t t tcctx l l -4 4, я к i с скл аО ово to lla cl?l.u l! oto сР i н а н coBo| зв i lll tl оспl i.

r-)



Товар u ctttBo з об,,tt elcet to Kl Biitt oBiDпttb tt iclllto кСП Е КТР-АГРОll
Фiнансова звiпlltiсll,tь tta 3 l epydtш 202l р, пlа зtt pitc, tt1o закiн,tчвся на цю dаmу

Звiпl про cPiHatrcoBi рез))льпlапlu (Звiпt про сукупttчй doxiD) за 202 l piK
(п.роdовасення)

II. сукупн}|Й дохlд

Геllс;rал blt tt i't лll реlt,го р

I-o.1to trl t tt l'i бухга"lr,гер

ЛОБАЧ Волод1,1мир Петрович

РУЗI€ВА Свiтлана Петрiвна

cпtrlpittKax ] ]-44, ltKi е склаdовоtо .laclllLtllolo cPiHaHcoBo| звitllноспli.

Стаття
l{tlл

ря/tl(а
ila зlriгllrrii псрiо71,

'i:r lllа_rlогi,t lttt ii
ttcpiolt

поlIсDслIIьоt,0 DOI{Y

Прlrпrirrса

1 2 3 4

loouirrKa (yrцirlKa) ltсобоllотнrлх arcтl.tBiB 2400 (z5з) l 89)

Лооttiнl<а (yrtiHKa) (littarrooBlrx irlc,rlryHlelt,гiB 2405

llatttlI ll.t,lel ti ltyllctlBi рiзr l1.1 rti 24]l0

Час;r,ка it lшlоt,о cyKyt lI loI,o лоходу acortiйosatlllx Ttt спiльгtt,tх 24l5
I tluttrй оукупttиl:i дохiд (збиток) 2445

Iпшиri суlсуппий дохiд (збrlток) до оподаткуваllпя 2450 (253) (l 89)

Подаrоlr tla гlрttбутоtt, пов'язilttий з ittmr.tbr сукупl!},lill 2455

Itl шtlй cylcyll ttttir лохiл (збlr,гок) пiсля оподаr,куваlrltя 2460 (253) (l89)
Cyrc1,1rlrltii дохiл (супlа рялrсiв 2350, 2355 r,a 2460) 2465 262,278 144,250

I I l, ЕJI l]Nl E,l l1-I,I о l I lil,z\ Iil Й I l |,Ix в I,1тl,д1-

I I:lзllа c,1,lt,t,l,i
Iitut

ряi l l.,a
]}а звi,гrlrlii lrepirrt

']it attitllot,i.t tltt ii
rtсрiол

II0t|сDсдllього D0I(\,

[lpllMiTKa

l ) J 4

Ma,I,e1,1ialI ы ti за цrаr,l.t 2500 28.696 2|,969
Вl.tтllати на оплirly гlDацi 2505 260.489 l77.92з
Вiд|lахчваtlllя tta ооцiалыli заходl.r 25l0 3 8,062 26,262
Зl;ос,l,a аьtоlугtлзацjя 25l5 22,з64 l6,1l9
Irrшti oIrcpartiiirri BI,1ll)a,ll.| 2520 |46,766 l 5в.079
l'a:lolt 2550 496,3,71 400,352

Iч. розрлхунок покАзнI.I|{lв приБутковос,tI АкцIЙ

За звiтlItlii llеlriол
за аналогiчttlлл"l

перiод попередttього

Lll.rc,tпi,i ltрI.tбугоrt (збп,гок) Ila олIIу прос,t,у aKtlito

Ctttl1ll tlrtllat tltii,I t tс,гl tii t tlll tб),гоrt (збrl,rпк) I ta olu l),

/lrl вi,tcr utп ttа o.t[t ty гlllос,гу altt t ilct



Товарuспtво з o(lMeлcettolo BiiпoBidaлbttictltto кСПЕКТР-АГРОу
q)iltqHcoBa звimrtiсhtь па 3l еlrydня 202 l р. mа Ь'а piK, tt1o закiн,ttлвся Hatlto dапry

Звiпt tlpo р)|х ?pollloBllx tcoutпtiB (за прямtrut .лlеmоdом) за 202 l piK

/{ата (piK, пtiсяtlь, члtсло)

0-0B,.\PI,IC'I-BO:] ОБil{Е)I(Е[IОlО ВIДПОВIДАЛЫ{IСТlО за е.щpl1оу
Пi/tпрtt,пlсtво _KCllEl('|'l)-,\l'P()u _

(найплеr lуваrrня)

Звiт rlpo рух грошових кошlтiв (за прямим методом)

за 202l piK

коди

202ll 12 l зl

36348550

JYs 3 l80l004

Сr,а,г,гя
Код

рядка
За звiтний перiод

l]а atta.llol,i,tttиЁI
псрiод поttсрелllьсllю

Doltv

1 1 J 4

l, I'yx KorrIтi в у рсзу.llы,а,r i orrcpaцiiiIrоТ лilI.цыloc,I,i
I IадходittсtlrIя вiд:
Рсал iзаrriТ прtlдукI tiT (ToBapi в, робiт, поолуг) 3000 з,244.589 2,868,793

[ (iл ьовсrго dli наtlоуваttllя 30l0 696 883

Гlалходltссння aBatlciB вiл поltуttцiв i запtовtlлrкiв з0l 5 4.8 l3.257 2.844.092
I IадходrI<сгtгtя вiд поворllсrtня aBallciB 3020 66,776 з6.283
IJадходlltсtrня вiд вiдоо,гl<iв за залIlцIкill\lti t<оLu,гiв tta по-lоtIIItIх рiжунках з025 1,1 75 5,4зб

I,Iалхолllссttня вlл бopll<tlt.tKiB ttcyorюiittt.t (rIl,DadllB, rlerri) 3035 l 5,303 3,883

I l а,l(холlttеl lt tя в i/t ollellat ti l:it toT opet lди з040
lltlIti llалход>I<еrttlя 3095 23,3 5 8 7 4,4з4
Bпr,lla,tattttя lla оl]ла,lу:

ToBapiB. робi,г, tlос"чl,г з l00 (4.] 56,29ti) (з,l2з.756)

IIрttцi 3 ()5 (l79,|99) ( l 37,600)

l]i/цlaxvtlaltb lta осlttiалыli захо/tt,t J 0 (35,582) (26,7 61)

Зобtlв'я:заttl, з ttoлa,r,t<iB i зборiв 3 5 (з 89,5 78) (247,8з2)

Blt,l,1la,tatrtrя Ila ()lIJIalf/ зобtrв'язаltь з llоlцiIгку на прибуток 3 6 (4l ,6l4) (2|,757)

IЗtIr,l;a,tatlttя lla Ol]Jlaly зобr_lв'язаtlь з llolta,п(y на додану BapTtcrb з 7 (|87,2з2) (в5,579)

Bttrila,latttlя lIa оtl,ца,|,\/ зобов'язаltь з itlmtlx податr<iв i зборiв 3 8 ( l 60,732) ( l 40,496)

IЗ rt,гllа,lаl tl tл tta ol t.tta,t 1, allttl tciB 3 з5 (2, l 95,484) (9з0, l 54)

lЗtl t 1,1ttчаltllя Iltl оплаlу lttlBcllttcttrtя aBaltciB 3 40 (45,26l ) (21,209)

I t ttrl i Bt.ttpa,tal tltяl з 90 (772,260) (655,7 I 0)
tI tt cтll ii ;rl,x lctlttl,t,i tl tli/t orrt,llirltiii lltli лiя.ll ыtос,l,i J 95 l91,492 690,782

l l. l)1,x tctltlt t,itl 1, 1rсз1,.tIь,l,:t,l,i illBcc,r,Ilttiiitloi /tiя;lыlосr,i
I Ittltxrrluttctlltя rri,t pcluri rltttit':

(littattcoBltx irlBcc,r,r.rttiii 3200
l ]cot)oI)o,I,I lllx aI(1,I.1l}ll} 3205 2,0I l 5,1 l7
1,Iаrtхоlоксtlttя вiл il I,1rttlrat lttx:
ll iltoo,r,tci в з2l5 20.026 33,4з2
I Ia,lLxtl,,l;tlct t tlя tl i,tl l lt,lt,atl lcl tl lя t trlзrttс з2з0 1,8l0 3,43 tt

l lllпrtбаttllя lteo(itlIltrt,tttlx att t,ttllitз 3260 53,470) ( l20.97 l )

l}Irt,lla,lattttlt Ila IIajlaIIllя II(),}llli з27 5 (,].444\ (40, l 07)
LI tt c-1,II ii ;lуl tctltll,t,i tl ttiл i ll Bcc,t,It tliii ttoT лilt.rtыloc,гi 3295 (37,067) l l9.09l )

7
Звiпl tllэо рух zpoluоcux l<ollllпiB (за пlэлtмttлt лrепоdод,1) слid ч1ll11аll1ч разом з прL!мiпlкамLt, вLlt<ла()енчмu lla
cпlopitll{ax l l-rt1, якi с сlulаОовою часпlllноlо фliHattcoBoi| звiпноспti.



То в ч р u ctttB о з о блlt e:ltc е t t о to в i i tt о в i i ал ь t t i с tltto к С tI Е К Т Р-А Г РО >

<[эitlattcoBa звiпlttiспtь tta 3l apydtut 202 l р, пtа за pit<, tt1o закitl,tttвся. на tlю dапlу
Звitп tlpo pyx.poluolllхKouttttiB (за прлtмu,лl мепtоdом) за 202I piK

(проdовэtсення)

t,ptt.). повсlrttсtlIIя Iloi\{llлl(()Bo oTpllN|aIlIlx KolllTiB у супri l8,22l тис грII. (2020 р.: l0,2l0 тис.грн,)

Звiпl про рух zpollloтLtx KoutttliB (за пря.мu.м мепlоdом) слid чuщаtlltt разом з прttлtiп,tкамu, BuKltac)eHuMu, на
clllopittKtlx ] ]-44, якi с склqОовоtо l!асlпutrою фliнаrtсовоi|'звiпtttосttli.

Сr,аття
Itол

рялкil
За звiгllllii перitlл

За altitLlot,i.lltIlt'i
rIcpitl/t

поIIсрслIIьOг0 p0l(y

IIl. I)yx lctlпr l,itl у рсз1,.llь,га,гi {lillaIlcoBoiлirrilыlocтi
l lалходlttеttttя вiл:
В;tасного кагtiталу 3300
С)-г1l1.1пtаt ltlя позI.tlt з 305 4,з24.674 2,78з,з52

Ittшi ttадходrttеtlttяt з340

I3l.tтрачангtя на:

погаllIоttttя llозllк зз 50 (4,032,2 l6) (з,207,768)

Cr trla,l,y ливiltсt t]ti в 335 5 (lз7,2|7) (98,467)

В r tr,lla,l at l t tя l Ia cI l.!a,|,y tri.цсо,гtti в 3360 (32,393) (30,044)

llttIli tt.tlагс;tti зз90 (з,\22) ( I,603)
LI tl c,t,tt ii рl,х b,lltIl,t,i ll вiл фi llalrctllloi 71iя.rtыltlс,l,i 3395 tl9,126 (554.530)
rIllсr.lliiр.l,хl'l)oIllol}llхlсoIrlt.iв:lазвi.t.ttиI.ilrеpi9ft ]400 214,15l l 7,161

Залt.rtttоtt lcorrlTiB гlа поrlаmк року ,Z-].i,Ж_r)\. з405 25,306 6,391

BllJttlB злtiltlt I]aJllo,1^lll,!x KypciB tla залlrшlок#Ёй '""]|,ж,, 
": хл з4l 0 (6,4з9) |,754

lla.пtllllotc IcoIr1,1,iB lta rcillcttb Dокy i.}ii \о_ J41 5 293,0l8 25,306

Геttеltп.ll btt t,tй дt{ peKTol)

|'tllt<l tз tl lt i'I бl,х гал,l,о;l

Ёl
\9
N:

.,:|й

,Uг,

Wffi
щ лоБАЧ Володимиrr ПетDович
,й

РУЗI€ВА СвiтлаlIа Петрiвна
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ToBapu ctttBo з об,мелсеt toto в idttoBi Duttbtticпtto кС П ЕКТР-АГРО>
<I>iHaHcclBa звirtlttiсп,tt на 3I еруйп 202 l р, пlа за piK, Ltyo закiнrtttвся на l1to dапlу

Звim про ilqоtuй KatlitпclJl за 202 l piK

ГIillttllиспtсr во

/{ата (piK, мiсяць, члlсло)

за СДРПОУ

202]' 12 | зl

З (l3485 50
товАристl}о з оБмЕя(ЕIlоIо вIдповIдАлl;нIстtо
(СПВкТР-АГРоD

( ttaiiлtetll,Bat ttrя )

Звiт про власнlIti I(аtliтал
за 2021 pitc

jYll 4 I(ол за Дt(УЛ

ЛОБАLI Володимир ПетровичI'ct t tl1l:t.rl t,lt l l ii llIl |)trI{T(} |)

Го.rl о в tl lI l:i бух га.птеlr РУЗI€ВА Свiтлаrlа Петрiвна

9
Зtlilп tl7lo влсtсttttЙ Kclпil1l(l.|t L,Jli() |lulll0lllll l)азол,I з l1рпl,л,liпlкал,tu, BullladelluMll ll(l L,пl()pillKax l1-44, якi е
с: t;., t tli Orl ( l t r l | ! Cl с l11 1 l l l olo ср i t t а н с сlв cli' зв i пl t t о с tlt i.

ItttltItй cytcyllttltt-l дохiл,}л

Ll lс t tta i tl t t tot,tl cyli),l ll]ot,o lюxo.lty
ltctlttiiioBittttlx i ctti:tbttttx

Cvrta,tltc,гtlt,il ttllttбl"гltу, ttit.llclttlla

.lKl бttllliKcry BiJltltrBi/lllir лtr
за l()l Io,IlaBc],Ra

c],l}OpclI ll, cclttialt t,ttttx (lLiльолих)

Сl,лtа,tttсr,ого tlрltбl,rl<у lta

Д I tt';tKl tllt tt tл Bt t ttl,t tltct t пх lttt 1i ii

l]rtcttrttcttttл t tolrittltлbltcli Ballrrrcтi
attt Li ii

ItIttti,зrtittlt в Katlil,alli
I l1lrr,,lбаtlttя (прtltlалс)
IlclioIlTPoJlbORalIoi,Iасl,ки R



'ГOl}Al'1,1C1-1}O З Ol;N'tE)|(EHOIO BIl(llOBIl(1\JlЫllC'|'lO
l ll,LIll)lli'Ntc гво 

KCl l Eli'tlr-Al 'Р0>

Товарu ctttBo з о ()ilиlcel l о to в iitt овiDальt tictltto кС ПЕКТР-А ГРО у
cDiHaHcoBaзBitttttictllb на 3I epyDHst 202 l р, пlа за piK, tL1o закiнчлtвся Hallto dапtу

Звim про власttuй капiшqл за 2020 piK

llaTa ftliK, пtiсяrtь,,tисltо) 202о llzlзt
3 бз485 5 0за СflРГIОУ

(rrайлrснування)

Звiт про BJlacHIrr"| капiтал
за 2020 pilc

<Irорпtа ЛЬ ,l

Гcrtollit.ll bttlt ii /llll)el(1,0l)

Го,ll tltitt tt ii бух гit.tt,геlr

Зrliпt tllltl BLtrlcltttй капiпlал cltiO,tt.ttltcttlltl р(lзоJуl з
с: t;., t о О ов rl ю ч u с lt,l lt l l O lo ср i t t ct t t с rлв оi,' зв i пt t t o c ttt i,

кодза/{ку! Гlso'Бl

ЛОБАЧ Володltмир Пеr,рови.l

РУЗI€ВА Свiтлана Петрiвна

lhpcc-
cTlrtttralt lt й
(ltliloBtll"l)

t\'llIi1,1.п

Itallirur у
лооllitl клх

tIttc гttii tt;ltlб1l tttt :la зlriгrtttii

f{tloLlilttta (yuiltKa) tlсобоllо,гltlrх
at<lllBiB

tiacr ка ittutclt о 0),liуIlIlого /(()х()ду
acclttiiioBnttttx i cttillbttиx

Ittttttrii cykyttttttii лtlхilt

Cylta,tttcr tltrl ttlltlб5"rtiу, ttl:telttltt
,t(o бtоllлссr у BiltlloBilllto llo
]aliol lollaRO,tBtl

с,гlJорсll lIя ctlttia:tbtt ttx (Lti:r boBlrx)

Дl ttLIttrBal I ttл Btt Kyl tltct t lt х акцil'i

]ttttli зrtitttt в tiattilnlti

Ll, BuюrladelrLlMLl lla cпlOpiHKalc ] ]-41, якi е
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(а)

'Говпр tt с плво з облt eatcet t о to в i 0 п о Bi dtut ь t t i спtпl <С П Е КТ Р-А Г РО >

clliltctHcoBcl звilllнiспlь ttct 3l еруdtя 202 I р. пtct за piK, tt1o закiн,tuвся на цю dаtпу
I lpttлliпlKtt dо QliHaHcoBoi' звiпlносtlli

Загальlli вizlомостi ,l -:,.

О р га ll iз а tli l",l l l а cTpyltTyp а та дiял ь HicTb

Товариство з обмелсеltоtо вiдповiдыtьнiстtо кСпеrстр-Агро> (ла,тi по тексту кТовариство>) було

сlRорене в 2009 р. у вiдповiдностi до закоподавства Украiни та заресстроване 11 листопада 2009 р,
1'овариство с дочiрrriп,l пi.цгtриеплс,гвом, u{о повнiстlо належить Оскар Агро IIiмiтед (Велика Британiя).

Осltовтrою дiяльнiстю товариства е оптова торгiвля засобами захисту рослин та оптова торгiвля
ci.., t ьс t,ttогосподарськоIо ttllодукцiсtо.

IОllидичrrа адреса Товариства: 08702, Украillц КиiЪсьrса обл., м, Обухiв, вул. Промислова, буд20,

(б) YпroBlt з/Iiiiсrlенllя дiяльностi в YKpailli та безперервпiсть дiялr,постi

'Говариствсl злiрiсtlrое cBoto дiялыliсть в YKpaiiri. Попри те, що eltoHoMiKa УrсраiЪи вважаеться

pllIII(oBoIo, BoIIz1 про/iоl])куе деп4оIIструвати певlli особливос,гi, властивi elcot-toMitli, IrIo розвивасться.
TaKi особливостi характеризуIотI)ся, але Ile обметсуtоться, низьким piBHeM лiквiдностi на ринках
ttаlliта,rу. irr(lл.lrtliс:lо ,га де(liцитопл бzutансу /lержавllих фirrансiв та зовнiшtrьоi торгiвлi. Правова,

подагкова та IIормативно-правова база продовжуIоть розвиватися, аJIе пiддаються рiзним
ilIтсрпрегаtliям та LIастиN4 зп,titlап,t, що разом з iншими правовими та фiскальними перешкодами

сприяIоть rIроблсмам, з якими стикаIоться суб'екти, rцо прашоють в УrсраiЪi.

HaBecHi 2014 року в окремих районах Лугансьtсоi та Щонецьlсоi областей УкраiЪи розпочався
збройниii t<он(l:titс,г. Як наслiдок, частина f{онецькоI та Лугаlлськоi областей залишаеться пiд
коlilролем самопроголошених республiк, а украiпсьlса влада lrаразi FIe може повнiстrо виконувати
yKpaltcbKc закоIlодtll]ство Ita цiй тери,горii. KpiM того, у березнi 2014 року низка подiй у IФиму
llризt]еJlа до atleKcii Республirси IФим Росiйсысоtо ФедерацiсIо, яка не була визнана Уrtраiною та
бпгатьма iHt tlимt и tcpaTl taM и.

2I llIt_lt,ot,o 2022 1ltlKy ]'осiйсыса Федерацiя о(liцiйllо визнаJtа Iори2lи,пtий статус лвох украТнських
соIttlра,гI.1с,гсLl(I4х об;tастеii, JIyI,arlcbrcoT та flоItеrlькоТ, i 21озво.ltиJIа використанrIя збройних сил на цих
,t,еlltl,t,орiях, 2;l :ttсl,гоl,о 20221lot<5, 1lосiйськi tliйська втоI)гJlI4сrI в УкраТну та розпочали вiйсьtсовi дiТ на
територiТ Украirrи. Цi лii пlэизвели до людських жертв, значtIого гlеремitцеI,tня населенIuI,

пошкодження iнфраструкT ри, ввелення Нацiональним батtком Украiirи певFIих адмiнiстраtивrlих
обмехtенr, tta операцii з обмiну I]аJIютII та платехсiв за кордон i загалыIоI,о зпацlого порушення
er<ottoMi.tItoi дiя;rьтtос,гi в YKpaTHi. I_{e мохсе мати зIублlий вплив Ita полiти.lttе та бiзIlес-середовище в

YltlэatTtti, у тому .tислi на здатttiсrr, баt,агьох пiдцrрисмст,в продовIqувати cBolo дiялыliсть у звичайному

реll<имi. У вiдповiль на вiйськсllзiдiТ, Указом Президеtrга Украiни Ng6412022 було введено вiйоьковий
стаtl, яtсий гrаразi проllов)Itено до 23 серпtш 2022 polry.

У rrиtliшtнiх умовах 'Говаристtзо продовжус cBolo операцiйrIу дiя.ltыriсть. Через бойовi дii на
lJсрIсаrшlиtti 1ilrзарист,во вlраl,иJtо заlIаси на суму 9.1 млtl. lpH. 'Гакож 1'овариство I]e мае доступу до
/1еrll(их складiв на сходi УкраIltи, 2_це вiдбуваюf,ься актив]li бойовi дiТ, r,oMy стан заtrасiв на суму 12.5

N4лIi. грн. невillомий, i вогtи пiд загрозоIо поLIiко/lження. IIа пiвднi та сходi Украiitи I{a тимLIасово
окуповаrtiй зоtti Iц]одовжуIоть пра]IIоl]аги деякi склади, однак ictlyc ризик втрати ,tоварно-

мат,ерiалыrих tlittllост,ей на с>,му 27,млII. гр}I через пограбуватrня ,га N{ожлиl]i бойовi дii. Пiсля

l1



ToBollu ctttBo з o(l,+teltcettoto в i dttoBi t)tut btt iспtпl <СП Е КТР-ДГРО>
(DittaHcclBct звiпlнiсtltь tta 3l zlrydtп. 202l р. пlа за рй<, tt1o закiн,tчвся Hct цю dапу

П puM i пlкu d о Ql i н ct н с ов oi зв i пlн ос пl i

звiльнеIIIIя територiй IIа пiBHoIIi Украiни компанiя вiдновила досlуп до складських примiщень i
Ilродов)Iuла робоT в xlTaTHoMy режимi.

Керiвництво Компанii розглянуло рiзнi сцеrrарii, яrсi вклrочаJIи IlесприrIтJIивi, аJIе IIравдоподiбнi та

обфуIrтовано MoiIgIиBi сценарii лIевизнаLIеностi, ltов'язанi з наслiдками вiйськового вторгненtu{, i

дiliшtло висновку, пlо цiлком N{ожливо, цIо Товарис-тво зможе]пролов}Iqувати cBolo дiяльнiсть на

безперервллiй ocгrorзi.

КерiвtIицтtзо BBa)I(ac, tr1o Товариство зможе ]]родов}цувати cBolo дiяльнiсть ,га виl(оIlуt]а,ги своТ

зобов'язанrrя на ocHotli наступних lvlipкyBallb:

- 
'Говарис,гво мас досгатt{i запаси tРiнансових pecypciB дтя фiпансуванI{я свосi операцiйноi

лiя.ltыlостi в гrерiод вiйськових дiй та в найблиrкчому майбутньому. Очiкуеться, що основними

джерелами фirлансування будуть акумульованi залиrшки IропIових Iсоштiв та грошовi кошти,

отриманi за кредитноIо лiнiсIо Sumitotno Corporatiorr Capital Eut,ope, plc.

- Itомпаrliя впровадиJrа ряд заходiв щодо зниженI{я витрат для пi/{вищення рiвня оборотного

l<апiта_lt), та лiквilltIостi, як впро]]адження умов перелоплати у розрахуIках з покупцями, доставка
ToBapiB за paxyrloк клiоrтiв, скороLIення капi,гаJIы{их вIшадеIlь, призупинен}Iя запланованого

збiльшеtlня персонаJIу та скороченшI мотиваtliйних t]иплат, зменlIlенI{я орендованих примiщень
та скорочення l(омуналылих ви]рат,

- Товариство проловllсус злiйснIовати реалiзаItiю продукцiТ по всiй територiТ Украiни за виFIятком

схiдгtого регiоrrу УкраТни, де ведуться активнi бойовi дiТ. На лаry пiдписання lдiеi фiнансовоТ
:звi,t,tltlс,гi 'I'овzlрllстtзо ]\{itc лостатгtiй запас пролуктliТ /IJIя ве/lенI{я операlliйтtоТ дiя:tт,ностi до кit,Iця

2022 року.

- НезважаюLIи tla бойовi лiТ, активи 'I'овариства, TaKi як осrrовнi засоби та 97о/о запасiв не були
llошп(одже}ti та зtlаходrrгься пiд tсон,гролеN{ та oxopoнolo Товариства на дату пiдписання цiеi

фiнансовоТ звir,ностi.

- IIa даrу пi;цписаttняl цiсi (litrmtcoBoi звiтt,tос,гi lссрitзlIиllтво Товариства не мас HaMipy призупиняти

лiяt.llыtiс,гь'I'овариства або лiIсвiдовувати його.

Водно.lас, на дату затверджеItгlя цiеi фiнаrIсовоi звiтлlостi ]]arlскo передба.гити трива_lliсть та масштаби
вiйськових лiй в YKpailli. LIe дивзtяrllись Ila те, що вiйська PcD були виведеtлi з територii КиiЪськоi та
Жи,t,омирсr,коi облас,геli tta по.tапсу квiтttя 2022 року, все пIе зберiгаеться постiйна загроза ракетного
бомбарлуваItIIrl tIo гзсiй територiТ YKpaiili. l1родовтсеttttя вiйськових дiй та воснного стану призведе

до Ilo/1oBжeItIIrI lll4llllиx адмirriстративIlих обметсень з боку Нацiона_пьного банку УкраiЪи, таких як
заборона на будь-якi п"rraTerlti iltозеплнипл коt{трагентапл, olcpiM платеllсiв за статтями критичного
iмпорту, zi TzlI(o)I( /{о йп,tовiрtItlго заlIровад)I(еIrня ло/Iатl(ilвих адмitliстlэативtIих обпцеlкегlь yKpaiircbKoItl

влtl.гlоIо, I {i yп,roBr.r BI(a:]yIoTL на iсtryвагтI{я суттсвоi невизначегtостi ll{одо здатностi Товариства
пl)о/к)l])l(),lJа,I,и clJ()lo Jtiяльttiс,t,ь.

I {я фirIансова звiпriсть буrrа пiltготовлена на ocHoBi принциtry безперервноi дiяльностi та не мiстить
жо/цIIих кориIувilIIь, якi були б rrеобхiдIli, якби'Говариство не було здагним про/Iовжувати cBolo
безrtереlэвну лiяt.ltы t iс,гt,.

Xo.tzt уLtраLз:littсысl.tt"t пepcollaJl I]Ba)I(ac, пtо BiH BжItBae I]алежIIих заходiв на пiдтримку стабiльпоТ

лiяrыtос:гi Товариства, необхiдIrих за iснуtо.гих обставиtl, загалыIа Itевизначенiсть виttликана
восII}lими дiя,ди rIа,гери,rюрii УкраiЪи, яtсi тривато,гь, може сIrричиIlяти гtевний негативний вплив на
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ToBallu сmво з o(brcлcettoKl вiOttовidольн iспuо кС П Е КТР-ДГРО >

ctlittattcoBc! звiпlrtiспlь на 3l zpydttlt 202 l р, пtа за piK, tt|o заtсittчttвся на l|lo dапlу
Гl р tt,l,t i пt Kt t d о rP i н ct н с о в oi зв i пl н ос tlt i

резуJIь,гати дiяльностi ,ra 
фiнансовI.{Ii стан Товариства, характер та }Iаслiдки якого наразi визI{ачити

неможливо. l{я фiIлансова звiт}Iiсть вiдображас поточну оцiнч/ управлiнського персоналу щодо
впливу умов злiйснеIilIя дiяльностi в YKpaiHi на операцiйr-ry лiялп,IIiсть та фiнансовий стан
'Говариства. Майбуrнi уN4ови здiйсrIснI{я дiялыtостi N,lожуть вiлрiзrrяrися вiд оцiнки управлiнського
персоIIzulу.

2 Основа склада[lня фiнаtIсовоi звiтностi

(а) Пiлr,вердlltеlrlrя вiдrrовiдllостi

Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнансовоlо звiтнiстtо загаJБного призначенIuI, яка сформована з

MeToIo достовiртlого подаI{FIя фiltапсовоl"о cTalry, фiгrаrrсових результатiв дiяльностi та грошових
потоttiв 1'оварис,гва лш заllоволенIIя iнфорruацiйних tlотреб пrироtсого кола користувачiв при

приl,iгrяrтri tIими екоllомiчних pilllcI.1b.

КонцепryальноIо ocнoBolo (liHaHcoBoi звiтtлостi Товариства за piK, що закiн.rився

31 грулня 202l року, с Мiтоrароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вклюLIаIоLIи Мiхсrароднi
стаrrдарти бухгалтерського облriку (МСБО) та Тлума.lенrrя (ItТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з

МilIсtародI{их стандартiв бухгал,герського облirсу (РМСБО), в редакцii.rиннiй на 1 сi.дlя 2021 року,
rlto оtlliцiйrlо оrlрилlоl(ltетtrli tta веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украrни.

lliлr,отовлена Товариством (liHaHcoBa звiтнiсть .liTtco та без будь-яких застережень вiдповiдас BciM

]]имогам ч]4нних МСФЗ з врахуваItням змiн, внесених РМС]]О, доlримання яких забезпечус

дtостовiрrrе подаIIIш ilIформацiТ в tРittансовiй звiтносt,i, а саме, доре.ггlоi, достовiрlIо| зiставноi та
зрозум i;roT ir r(lopп,rar 1iI.

При (lopMyBaHHi фirlаrIсовоi звiт1,1остi 'Говариство керувалосrI також вимогами нацiона-пьних
закоIIоlIаlвtII4х l,il tIормативIlих aKTiB шlсtдсl орl,аrliзацiТ i ведеtIгtяI бухга,r,геllського облiку та складання
(littaHcoBoT звi,гItсlс,гi в YIcpaItli, яlti lte протирi.tагI) I]иN,I()I-,IN,I МСФЗ.

(в) OclloBaolцilIlc1.1

L{я фiттаrrсова звiтнiсть була пiдготовлеI{а на ocHoBi iсторичноТ BapTocTi.

(г) <IrylIlclliollilJlI>IIil B:lJllol,:t i Ba;rtoTa IIредсl,авлеIIIIяI

Ф),ltlctIiotlaлI)IIoIo I]aJIIoToIo та вапIоlоIо представлелIIш фiнаrtсовоi звiтлtостi Товариства е украiЪська
гривItя. ФirtatlcoBa звiтнiстr, представлена в украiirськiй гривнi i вся фiнансова iнформацiя в нiй
оltр)/I,JlIосl,ься до найблиltt.tоТ тися.ti, якшIо не вказаttо itlrлe,

I{урси обмirлу гlrlавtli по вiдtlопrеIIFIIо до осIIовFIих ваJпот, .яlсi зас,госовувалися пiд час складання цiеi
фitlаtrсовоТ звiтttocTi, були такими:

l}a.rt ttlr-a 3l грулtlя 202l р. 3l грулrlя 2020 р,

Що;rари США

Свllо

21.28

з0.92

28.28

з4.74

1з



Товuр tt сплво з обм еuсе l t о to в i i tl о Bi itut ь tt i спttо < С П Е КТР-А ГРО у

Фiнансова звiпlнiспllэ на 3l zруdня 202l р. l1lct за piK, tt1o закittчttвся нацю dапlу
[l рttлl i пtKtt do Ql illa нс ов ot зв i пtн ос ttt i

I-Ia В червrrя 2.022 р., лаlу випуску цiеi фiнансовоi звiтносr,i, курс гривнi по вiдноrпенню до долара
США стаIIовив 29.2549 грн. за 1.0000 долар CIIIA, курс гривIIi по вiдttошенню до Свро становив

З1.1901 грн. за 1.0000 Свро.

(д) Вllкористаllllя tlцiIloK, приlIуIIlень та суд)кеIlь

Складаttпlt фillаltсовоТ звiтIlос,гi вiдtповiдцно до МСФЗ вимагА€ Bi21 управлiнсьtсого персонаIry

rРормування суд)кеIIь, оцittок ,га припуIцет{ь, яttсi вплившо,гl, на застосуваrIIIrI приrlципiв облiтtовоi

полiтиIси, на суми актиl]iв, зобов'язань, доходiв та витрат, Iцо вiдображаIоться у звiтностi, а також на

розкриття irrформацii про I{епередбаченi активи та зобов'язання. Факти.тнi результати можуть
вiдцliзтlя,гися вiл,гаких оцittок.

Ot{itlKlt та llol(Jliцelti в Тх ocllol]y припущепIlяt посr:iйttо переглялаIотьсяl. Результати псрегляду
об.ltitсоtзрtх оцittоtс l]изнаlоться 5, перiолi, в якод,lу воlIи переглядаIоться, а також у Bcix наступIIих
перiодах, IIа якi I]IIJIиваIоть TaKi or{iHKta.

Irr(lорiчIацiя лро cylTeBi оtliIlки, використанi при застосуваItнi приtлципiв облiковоТ полiтики, що
справляIоть найбiльrп значний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, вкJпочена до таких
гtllttп,l i,t,tlt<:

. l-Illип,rir,ка 20 (б) - Зпцеtlttlеttня

роботи, ttос.ltуги).

Ol(illlca справелJII.1воТ BapTocTi

кориспостi лебi,горсьrtоТ заборговаllостi за продукцiю (,говари,

/lеякi принципи облiковоi полi,гики Товариства та правила розкрI4ття iнформацii вимагаIоть
оцiI llоlзати справеl{ливу lзартiсть (liнаtлсоtзих аlстивiв i зобов'язань.

Оцiнtою.rи справедливу BapTicTb активу .м зобов'язаIjIlя, Товариство використовуе, наскiльки це
N4o)I(J]I4l]o, вiлкрт.lт,i ринltовi лаlri. Оцiнrси справедJIивоi BapTocTi вiдtlосяться до рiзпих piBHiB iepapxii
спl]аведливоi BapTocTi залелсно вiд вхiдних даFIих, ш{о використовуIоться в рамках вiдповiдних
пле,го2liв оцiItl<и:

о PiBertb 1: оцitIrса rрунтусться на котирувальних (не скоригованих) цiнах на активних ринках
д.lт.яt iдеrtтиrllII.Iх активiв абсl зобов2язань.

. PiBcltb 2: Bxi:tlri 21alti, rcpilvt ко,гируваIrL, lllo увiйtltлrи llo Рiвttяl 1, якi с вiдкри,гими J\ля активу
або зобов'язаlIIIя або пряп,tо (тобто яrс цiIlи), або опосередковаIIо (тобто визначенi на ocHoBi
uirr).

о PiBettb З: вхiдrIi даtIi пlодо активу.tи зобов?язаI{ня, якi не rрунтуIоться на вiдtсритих

риIIковLiх /1аIIих (закритi ланi).

ЯкLtlо Bxi:trri 21atli, використаtti /ця оцirlки сrlраведливоi BapTocTi aIoI4I]y або зобов'язаIlня, Mo)IqyTb

бути вiдtлесенi до рiзtlих piBrriB iepapxii джереJI визнаLIення справедливоi BapTocTi, оцiнена
справедIIива вартiс,гь вiдIrоситься в повному обсязi до ttайнилс.tого рiвня icpapxii дхсерел визнаrIення
спраl]сдлI.]воi BapTocTi, яIсий с су,t,гсl]иN.{ дrrя BcicT ot{itttcи.

Товериство визtIас перемiщегtttя пцirк рiвtlями iepapxii джерел визIIаLIеIIIuI справедцIивоi BapTocTi на
Kitletlb звiпtого гrерiсlдlу, в ,IKoMy вiдбулася така змiна.
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(е)

Товпрчспtво з tl(l,tt eltcct ttlKl Bi d повi dott btt ictttKl <СП Е КТР-АГРОл
(DittctttcclBcl звilllнiспtь на З l е7эуdtя 202 l р. пtа за pitt, tt1o закittчuвся на цю dапlу

П рttлt i пtкч d о Ql iHct н с oBoi' зв imн octtl i

Справедлива вар,гiст,ь (liтlаtrсових аIiтивiв та зобов'язань не вiлрiзrrяеться суттсво вiд ба-гlансовоi

BapTocTi.

СтirllдартrI тilтлума.IенIIя, lllci tlle не булI| прIIiiIIятi

Ряд }Iових стандартiв всT паIоть в силу для рiчних перiодiв, що починаються пiсля
1 сiчгtll 2021 року, з мо>ttливiстIо дострокового застосуваI]ня. О2цtак Т'оварисrво не здiйсlllовало

досlроковий перехiд на HoBi i змiненi стандарти при пiдготовцi цiеi фirrаrrсовоi звiтностi.

(А) Обr,яж.пrlвi ;цtlговорII - BIr],pitl,I{ I|a вLJк9IIаIIIIя /(оговору (ПoTrpaBKIl до МСФЗ (IAS) 37)

flarli поправки ).гоLIIIIоIоть" яtсi вt.rтрати пiдгтlэисмство вI(лIоLIас при визI{аtтсtttti ве.lп.t.иIlи витрат на
виl(о]IаLIIIrI l1o1,oBopy для того, ltlсlб оцillитI4, чи с,цоговiр обтяltс;rивип,r. /{arri поправIй застосовуIоться

до рi.пtих звirrtих перiодiв, ш{о починаIоться l сi.пlя 2022 року або пiсляl цiсТ дати, щодо договорiв,
якi с на дату перIпого застосуваI{FIя поправоIt. На даry першого застосування сумарний ефект вiд
зitс,гоо)/l]аIIIIя попраl]ок вI4зIIаегI)сrI як корI{гувitItIlя заJII4шIq/ IIерозподiJIсIIого прибушсу I{a початок
гlерiолу або iншrих компонентiв власного KaпiTaJly вiдповiдним чином, Порiвtляльнi данi не
перераховуlотьсrl.'l'овариство визIIаLIило, що Bci договори, наявtti станом на З1 грудня 2021 року,
бу.,tуть виксlнаtti до всц/tlу попрall]ок в силу.

IIlrшi ст:tllдар.l,lI

Наступнi tIоправки до стаЕIдартiв i роз'ясненrIя, яlс очitсусться, не матимуть зI{аLIного впJIиву
lIа фiнансову звiтгtiсть Товариства:

о Пос,гуlIкLl з орендLI, пов'язанi з паtrдемiсlо COVID-19, якi стосуtоться перiодiв пiсля 30
L{срl]tlя 2021 року (l1оправка до МСФЗ (IFRS) 16.)

. Вi:дс,гро.tеltиl,i iIодаl,оl(, щсt вiдноситьсrI до аiстивiв lla} зобов'яtзань, яtсi виникають внаслiдок
однiеi уголи (IIоrrравки до МСФЗ (rAS) 12).

о осноtзtli засоби: надхо/{ження до використання за призначенням (}1оправки до МСФЗ
(IAS) 76) KOutoBlti засобull),
Посилаttттяt на Концептуалт,rti ocHoBL{ фilIапсовоi звiтlrостi (поправки до МСФЗ (IF'RS) 3)

К:rаси(lir<аl(iя зобов'IIзаIII) ,II( KopoTI(ocTpoI(oBI4x або довгострокоt]их (Гlоправки до МСФЗ
(IAS) 1.

МСФЗ (IFRS) 77 кСпцlахслвi KoHlllpclliп,lLt).

Розtсрит,гя облiковоI полiтиtси (lIоправки до МСФЗ (IAS) 1 та Практичних рекомендацiй 2

rI(ollo МСФЗ),
ВIл:]ltа.Iеttttя бухгалтерсLI(их otlitloK (Поправки до МСФЗ (IAS) 8).

a

a

о

о
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3

'I'ttBapu сmво з о блt eltcet t о to в i i ttoBi drut ь t t icпtto < СП Е КТР-А ГРО>
4liHaHcoBa звiпlttiсttlь на 3l epydHst 202 1 р, пlа за piK, tt1o закiнrtuвся на цtо daпly

II рttла iпlKtt d о r| iH ан с oBot зв i tlt t t ос пl i

OcпoBlli прlлtllципи облiковоi полiтики

Принципи облiковоi полiтики, викладенi далi, пос:riловЕIо зас;осовувалися при складаrIнi цiсi
фiнансовоi звiтностi на дату та за роки, що закiнчились 31 грулrrя 202l та 2020 рр.

(а) OclloBlli засоби

0 Вtt,:lнаttн.я. пtсt оцittкп

Первiсlrа BapTicтb осIlовlIих засобiв оцiнlосться tta octtoBi (lаtсти,tllих Rитрпт lla ri прилбаltlIя. що
вклIо.IаIоть BapTicTb прtлдбаItшяt, у тому.rислi торговi податки, що не пiлtягаtоть вiдlпtсодуваtlню, та
буль-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням активiв в ik робо.rий стан та доставкою до
плiсtlя лляt tliльового використаIlшI.

lliсля визI]аrIIIrI tlK,tI4BoM, об'скт основних засобiв облiковуеться за iстори.шою вартiстю за
виклlоtlеllням сум подальшоi накопиченоi ал,tортизаttiт та подальших накопиченlо< зби,гкiв вiд
зменIшеIIня lсорисl tocTi,

I]изнаtlttяt об'скт,у основних засобiв IриIIиIIястьсrI пicJIrI вибуття або коли не о.tiкуеться
о,грIлN4illIl]rl пrайбу,гrriх tэKoltoMti.ttlиx вигiд вiд подальшого використа}Iня активу. Буль-який
прибуток або збиток, що виникас при вибу,гтi об'екта основних засобiв, визначасться як

рiзниrlя MirK надходженнями вiд продахсу та баланоовоIо BapTicTto активу та визнаеться у складi
прибутку або збитку.

(il) Зttос

Аплортизацiя визItасться таким LIиноl\{, пlоб списати BapTicTb активitз за вирахуванням lk залишковоi
BapтocTi протягоN4 строку ix корисного використа}IЕIя за прягп,rолirriйIlим методом. Нарахування
апtорr,изацiТ осtтовttих засобiв поLIинасться з моменту, коли аIсгив готовий до використаII}ш (об'скт
знаходитьсяr у мiсцi признаLIеI]ня та cTaHi, необхiдному дIя I1ого використанIш iз запланованою
п,lеr,оlо) та приI]инrIеться на одrry з двох дат, що сталася ранiше:

о IIil лату, з якоТ актив тсласифirсуIоть як утриN,IуваIIий для продажу;

о Itn лату, з якоТ припиI.IrtIоть I]изI.IаIlIIя aI(TI4B)/.

Зl loc tra зеN,lJlк) IIе ] Iараховусться.

OT{irto.tHi cTpoI(Iт Icopl.tc1loi слутtби, заJIишкова BapTicTT, та метод амортизацiТ переглядаються
rrаrtрикiнrli кожlIого звiтrtого перiоду, а результаг будь-яких змiп в оцiнках облiковусться на
перспективнiй ocrIoBi за такими строками корисrrого використання:

Будiвлi

М аttlигtрt,га обладltаrtня

'Граlлспортlri засоби

iнструмеlлти, tIрилади

Iltrшi осtlоtзlri засоби

20-100 poKiB

2-5 poKiB

5 poKiB

4 poKiB

l2 poKiB

(ii\ ПоDttльtlti в ltltlplпllt

I1одшыrli витрагLl капiтаJIiзуIоться ,гiльки, якшо icHl,g висока йMoBiprrici,L того, illо l}оIlи приведуть
до отримання 'I'овариством додаткових економiчних вигод в майбутньому.

1б



ToBallttctttBo з облrеilсеllоло Bi dпoBidtut bt tictluo <СПЕКТР-А ГРО>
(Dillallcoтa звiп1l1iсll1,ь на 3 ] ?руdilrl 202l р, пlа за piK, tцо закitt,tлtвся на цtо dапlу

П рt tлl iпlкч d о r! iH att с oBoi' зв i tllH ос пl i

Витраги I{a повсякденне обсJrуговуваI]ня основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у ToIvry

перiодi, в якому воIIи були понесенi.

(б) НематерirurьlIiаlстиви

0 Вuзнuння mп оцittксt

Нематерiальнi активи з обмежеI{им cTpoKoN,I корисного використання, шо придбанi окремо,

вiлображаrоться за IIepBicнolo вар,tiстIо, за вирахуваIlltя]чl IIакоIIиLIеrIоТ амортизацiТ та накопиtIених

збtl'гttiввiдзмctIttlеlrlrякopисtloстi.].l
(i0 Зttос

Амортизацiя розраховусться за пряrrr,tолiнiйним методом протягом очitсуваних crpoKiB корисноi
слухсби. Оцiночнi строки корисноТ слryх<би та McTolI амортизацii переглядаються наприкiнцi
звi,гttого rrерiолу, а результат буль-яttих змirr в оцittках облiковуеться }Ia перспективнiй ocHoBi за
,гatкими с,[рокаIVIи корисItого використання (яюцо менший TepMiH не визначено у
] IpaBoBcTaIIOI]JIIoloLIиx документах такого активу):

. Права на коN{ерцiйнi позначення 8-10 porciB

. ABTopcbKi права та cyMiltcrti з ними 5-10 poKiB
права

. Програмtlезабезпечення 2-5 poKiB

(iii) П1llttlttttett.tlя, влtзtlч.tttt.rl

Визнатtня tlепIтгеlэiа.гtыlого активу припиняеться при вибутгi або ко;rи вiд{ використання або вибутгя
lte о.Iiкус,гt,ся маliбутнiх економi.пrих вигiд, Прибутки або збитки вiд припинення визнання
нема,гсрiального allоиву I]].IзI{аLIаються як рiзницяt пliitt чистою вируtп(оrо вiд вибутгя активу i
ба_llансовою BapTicTto активу i визнаються у звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний
дохiд у NloMеIIT сIIисаIIня з балаrrсу такого активу.

(в) С)ренда

ToBapllc,l,Bo здiйсltи;то поLIаткове зilстосуI]аЕIrrя МСФЗ 76 кОрudqу з 1сi.п,lя 2018 р. МСФЗ 1б

ЗaIlpol]al{)Kyc c/{1.1Il)i д,IолелL облiку орендаря]\,{Iл логоворiв оренди, яr<а передбачас ik вiдобраlкеriня на
балаrrсiореIIдарrL В результатi цього'Говариство,tK ореIIдар повиrIIIо визнавати актив у формi права
користуваiII]я, пIо явJuIс собоtо право викорисговувzlти базовий актив, i зобов'язання з оренди, що
являе собою обов'язок здiйснювати оренднi платехсi.

(t) Вuзttпrtеltttя opettdtt.

'l'оtзltllttс,гlзtl ot{ittt{.1C. чtt 21tlt,oBi1l с орс,tlлоlо. чIt п,lic,t и,гь ореllлу, врlхолrltlи з l]изIlаLlсltня ореIIди.
I]iлrrовiлIrо до N4ССDЗ 16 ztоговiр с.ли tчtiотиL], орендiу, яlоtlо лоI,оt]iр rrерелас право коIIтролювати
корисl,уi]аlIrlя iлсrtT,ифiковаltим актиI]ом tlротягом lIеBIlo1,o перiсt2lу часу в обмiн на компенсацitо.

11ри першiй оцirrцi або пiсля переоцiнки договору, що мiстить компонеIIт оренди, Товариство
tзi/_lt lоси,гь вI.lнагоl)о/tу у KoIITparOi на коrкtrий KoMпoIleItT оренди та компоненти, що не вiдносяться до
орсII/1и, lta осttоtзi ix вiлносttих irr,цивiдуалыIих цiн, Одrrак в разi оренди нерухомого майна, в яIмх
l]olIo с ореIlдареtt,I, ToBapT,lcTBo вирitltило не вiдокремлIовати компоненти, що не належать до оренди,
та буле замiсть I]ього облiковуваги компоIIенти ореFIди та Ti, що до неi не належать, як сдиний
компоIIеIIт ореlrли.

Товариство не мае зIIачIIих домовJIеFIостей, в яIих воно виступае як орендодавець.
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(ii) ToBпpttcпtBo як opellDop

Товариство в ocIIoB}IoMy орендуе примiщенI{rI лля зберiгання продукцii та автомобiлi.

Товариство визI]ас аI(тив у формi права користуваtII]я та зобов'язаtrt{я з оренди на дату початку

оренди, Актив у формi права користуваIIня спочатку оtIiнIоеться за собiвартiстtо, а згодом за

собiвартiстIо за BIrpaxyBa}IFIяM LIакопиLIених амортизацiйних вiдрахуваlль та збиткiв вiд змеIlшення
Kopl4cTTooTi та t(орl4гус,гься дJIя певI-Iих переоцiнок зобов'язань з оренди.

Товариство rIодас аI(тиви у формi праI]а користування у cKJIryIi осtrовцих засобiв, тобто за тим же

рядком, за яким Botlo шодае налетсti йому базовi активи аI]аJIогiчного характеру.

Первiсна оцitlка зобовlязаtrtrя з оре}Iди здiйсшоеться за теперiшltьою BapTicrro, дискоIIтоваIIоIо за
проIlсIr[IIоlо cl,aBI(OIo, :}aIOIa/leIIoIo ло догоl]ору орсIIди, або, якtllо цrI ставка не може бути визtтачена,

за сфеl<,гиiзIIоIо IIpoIleHTI{oIo ставкоIо Товарl.тства IIа позI4ковий капiтал. Як правило, Товариство
використовус cBolo с(lеr<тивтry ставку IIa позиковий ttапir,ал як ставку лисконlу.

Borro збiльшусться IIa веJIиIIину проtlе]I,гI{их витраг за зобов|rtз€lIIIIям :] ореIIди та зменшуеться FIа

величину здiйснених ореI{дних платехсiв. Иого переоцiнка здiйсгttостr,ся тодi, коли мас Mictle змiна
маiлбутлliх орендних платеltсiв у результатi змiни iнлексу LIи ставки, змiни оцiнки суми, що, як
о.littусться, пiдлягатl.лп,tе спrrагi за гарантiсю лiквiлацiйлIоi BapTocTi, або,, t{оли це доречно, змiни оцiнки
виконанIuI мо)шивосгi придбаrlня об'скту оренди або подовлtен}Iя договору оренди, якщо орендар
обгрунтовано вIlеl]IIений у тому, що BiH скористасlъся такоIо мотсливiстю, або обЦрунтовано
вttсtзltеlrий у тому, що BiH IIе скорисгаеться моlttltивiстtо l]рипшIеIIIIя ореIrди,

'Говариство вiдобрахсас зобов'язанIIя з оренди у cTaTTi <irrшi довгостроковi зобов'язання) та
(IIо,гоLпIа час,гиtlа довI,острокових зобов'яlза}lь)) у звi,гi гrро фirrаrrсовий стан, заJIе)O]о вiд ix строку
IIогаIIIенIIя.

(г) ЗпtcllulctlllrlKopllclIoc,гi

О Het|littпttcorltx 0KпlltBiB, ol<piлt зttlt,сtсiв пlа BiDctltpoчeltux lt.odtt.пlKoBux п,кпtчвiв

lla lcolKrty зtзi,t,tt1,21а,гу'l-оrзарис,1,1]о Iipot]ollll,гb IlepeBiprcy баrIаttсовсli вартос,гi cBoix п,Iатерizutыtих та
itемагерizutьних аlс,ивitз, lцоб визначити, LIи с озFIаки того, пlо t{i ztктиви зазЕIаJIи збиткiв вiд
зltеt{iltеттпя. У разi lтаявностi таких ознаI( проl]олиться оцitлка BapTocTi вiдшкодовування аI<тиву з

N,IeToIo визIIаtIе[tI-IrI розмiру збитку вiд знецirrення (яtшцо с). Яlсrцо IIемо)tливо оцilлити BapTicTb

tзiдlttlttоловуi]аItIIrI окремого активу"Говариство оцiIlIос BapTicTb вiдшttодуваtlнrl одиницi, що генерус
грошоtзi I(оtпти, /lo яtI<оi Iliulе)I(и,гl) аl(ги]]. I(о.lrи молtна визвачити обrРунтований та послiдовний метод

1эсlзltолi-ltу, ltopllopffl,иl]tti ак,гиви ,гако)It 
розподiляltотLся IIа orcpeMi одиttицi, що генерують грошовi

l(оll],гI4, або в irtlloп,ly lJипадку 1]они розподiллоться на найменшti одиницi, що генеруIоть грошовi
Kol[I,I,1{, Товарисr,ва, lUlrl яltl]х Mo)I(Ila визIIаLlиl-и обlруII,1оваtlий,rа ltос,гiйrtий ме,год розподiлу.

IJеп,rатерiальтIi активи з ttеобмехсеIIиN,I строком корисIIого викорI4станIuI та немат,ерiальнi активи, яtti
Ille Ile лосryпнi лля RикористаIлня, перевiряIlо,гLся IIа пре/IN.{ет зltеr{itIеltт,tя принаймнi щороч, а також
Ko,1l и icttylo,гL оз[Iаl(и м о)lш и Bo1,o зI tellil tеl-tItя акl,иву.

Ralltict,b tзi/ltttt<о/t),tзаl tHlt с бi:lыIlоlо з /tItox суNl: справсдlиRоТ вар,гостi",Jп виl)ахуваlIIlям ви,lрuг lli.l

про/Iа)l(, та l]itр,г()с,гi влtкtlрисr,аrlltя. При оцiIrцi BapTocTi викорис,гаIlrlя o.titcyBaIri плайбуп-li грошовi
llоl,оl(и l(искоll,ryIоться /lo ix ,геперiltlньоТ вар,гостi з викорис,гаIlпrrм ставки дисконтування до
olIo,|(ill-It),BilliIlя, ,It(tl tзiдобраlIсас поr,о.гнi ригttсовi оtIiitки .TacolзoT BapTocTi грошей та ризикiв,
харак,l]срllих /UIrI I Iього аl(гиl]у.

Якttlо BapTicTb вiдtпкодовува}Iня актиl]у (або одиницi, tцо геперуе гроtltовi tсоtлти) оцiнtосться IjижtIе
за його балансову BapTicTb, балансова BapTicTb аIсгиву (одиниr(i, Iцо генерус грошовi кошти)
зN,IсI]Iпусться ло вар,гостi його вiдпtкодryвання. Збиток вiд знецiнеItня 1]из}Iа€ться негайно у звiтi про
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прибутки та збитItи, крiпл випа2lldв, коли вiлповiдний аltтив вiдобрмtаеться за переоцiненоIо сумою,

у такому разi збиток вiд зHetIiHeHrIrI вважаеться збитlсоп.t вiд переоцiнки та вiдобрахсаеться у
СУIý/пно[,1у доходi,

Якtllо збиток BilI зttеt{iне}]Ilя згодоNl сlорrlусться, бчulzlнсова BapTicтb аIстиву (одиницi, що генеруе
lроtпоlзi кошrги) збiльшуст,ься до переглянутоТ оцiнtси BapTocTi його вiдшколовування, aLлIе таким
чином, rцоб збiлыrlена балансова BapTicTb не перевиlчувала бала}Iсовоi вар,гостi, яка була б визнаLIена,

якби у попередллi роки не визtIававсrI збиток вiд знеl{itlеI]ня активу (одиницi, що геI{еруе грошовi
копtти). Сторtlуванtlя збитку вiд знецiнення визнаеться негайно у звiтi про прибутки та збитIм, lcpiM

BplrtryIKiB, ко.тtи вiдповiдrrий ак,lив вiлобраrкастьсrl за переоцiItеноIо cyMoto) у такому разi збиток вiд
знсцitlення вва)I(ас,гься лоходоN.{ вiд гtереоцiнttи.

(д) Запаси

У бухга.ltтерському облiку матерiалыli цiппос,гi 0прибуткоIrуIо,гься за фаtсти.rними цiнами прилбання
з ypaxyвalilulм ви,грат Ita траЕIспорlуваIrIrя вiд постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi
плагехсi .

Запаси, в бiльшiй п,tipi, складаIоться з:

. Сировиtlи i матерiалiв;

. VIzrлсlttiltItих i Itttзtt/(tсозtIоIшуваних ltредп.tетiв;

. 'I'oBapiB.

Запаси вiдобратсаrо,гься за N4еIIш]ою з двох величиIl: собiвартiстIо та аIистою вартiстю реалiзацii.
Собiвартiсть розраховустI)ся за методом ФIФО: ксобiвартiсть перIхих за LIacoM надходжень запасiв>.
Чиста BapT,icTb реа"riзацii визначаеться виходячи з розрахунtсовоi rцiни реалiзацii, за вирахуванням
ycix очilсув.lIIих витрат, IIов'язаIlих з lIоведенIшм IIродукцii до готовIrостi та ii реалiзацiею.

(е) (DitlaIlctlBiiHcTpyMetlTи

В t tз t t ctt t tt я пtct о цi tt,Kct

cDilrarrcoBi аI(тивLI r,ir фittансоtli зобов'язаtIIIя визIIаIотьсrI у звiтi про фilIаltсовий стан Товаристваэ коли
Тоtзаристlзо стас с,гороIlоIо логоt]iрrlих поJIо)ксFIь irrструiuенry (коltтрактних зобов'язань стосовно
/Iаlrого iHcTpyMerl,ry).

Класчrlliкаt1ilt mп поDпltьtttr. оцittKct - сРittctHсовi оKtltчвtt

I(ласи(liкаr tiя (li l raHco вих актиtзi в l]изIlаLIасться на пiдставi :

. п,lc,lltc.lti бiзItес1, ]lJIrI ylIpalI]JlittIIяr tiliItattcoBll]\,Iи tll(,t,ивап4I{;

. характерисгрlк ItоrIтрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Бiзнес-п,tолель це мета утримання групи фirtансових активiв, яка визначаеться вищим
управлittським IIерсоIIалом Товариства. Бiзltес-модель визначасться гrа piBHi групи фiнаrrсових
itlc1,1,tBiB, яlсi об'с;lttанi з метоtо лосягIlенI]я визIIаLIеtlL{х rtiлей бiзнесу. IJiзтlес * модель описуе, яким
Iп.IIIoN,I 'Говаllтlство зlliйсtttос керуваIIIIя своiми (liнаrlсовlами аIсиваN4и з метою реа_пiзацii грошових
псlтоltiв,

Згiдно МСФЗ 9, класифiкацiя при первiсному визнанtti визначасться на oc}IoBi бiзнес-моделi, згiдно
з якоIо управлrпоться цi iнструмеtлти:

. ittс,груплсttти, яIti утримуIотьсrI з N{eToIo отриманItя перелбачеtIих логовором грошових потокiв,
ot]i l t t t,lt tl,t,t,c rI :за aivl оl),гl4 зоRtlI I oI о соб i вар,гiсrrо ;

о

(ii)
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. iнсrрумеItти, якi утримуIотьсrt з MeToIo отримання передбачених договором гроtпових потокiв та

продажу, оцiнlоIо,Бся за справедливоIо вартiстю tIерез iншиЙ сукупниЙ дохiд (СВIСД);
. iнструменти, якi утримуIоться дIя iншl,tх цiлей, оцiнtоIотr,ся за справедливоIо BapTic,lTo через

прибуток або збитоlс,

I-Ia пiдставi характеристик контрактFlих IроIIIових потокi]] фiнансового активу Товариство аFIаJIiзуе,

чи обуN,IовлrоIоть логовiрl{i yi\4oBl4 фillirнсового активу оlриманIIя у вказаIIi даги гроIIIових потокiв,

що € виIоIIоLп{о tIJIzlтежами в рахунок ocIroBHoT суми борry i процеtlтiв IIа FIепогаше}Iу LIастину

ocItoBtloT суми борry.

ФiHarrcoBi t,tк,гиви 'Говариства B](лIoLIaIoTb торго]]у та iIлшу дебiторську заборговаIliсть, а також
гроtltовi коlII,ги та Тх еквiваленти, та класифiкуються як фiнансовi активи в категорiТ за
аN,{ор,гLiзоRаIIоIо вартiс,гIо. IJi акr,иви у полаJIьш]оN4у оцiIIIоIоться за амортизованою BapTicTto з

використаIIням MeTo/{t ефектиrзноi процеrIтноi ставки. Амор"гизована BapTicTb зме]{шуеться на
суму збиткiв Biдt зме}llшення корисностi. Процеtlтний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових
рiзниtlь та змеt{шення корисностi визtIаIоться у звiтi про гlрибутки та збитки. Буль-який
rtрибу,гоtt або збиток при припиtlелlнi визнанI{я визIlае,гься в прибутку чи збитку.

Гроrlrовi коIII1,I4 ,га tx еквiва-rIеIrги вклIочаIоть заJIиIпки Iрошових коrптiв на paxytrкax у банках.

(iil П1llttt ltttettllя (tлtзllu,лtня.

<Dill:rllcotli aK],Itl}Il

lIрипинення визIIаIIня фiнаrrсового активу (або частиrlи фiлlансового активу чи частини групи
tltIat.lIot,i.rIIl.tx (litlaltcoBllx акt,ttlзitз Товариства) вiлбl,зп6,aоaяt у iэазi,,IKuIo:

. :]акiII.tиl]ся с,гроl( 21iT rrpaB на оlримання гроItIових TToтoKiB вiд (lirlаrrсового активу;
о Тсlвzlрис,tво зберепltо права lra отрип,lанIlя гроIII()вI,Iх Ilol-oкiB вiд активу, zLле взяло на себе

t{olI,lpaK,Ille зобов'язання перерахувати ix у повному обсязi без сутгсвоТ загримttи ,гретiй с,горонi
I Ia yN,IoBax (,граI IзитноТ угоди> ;

о J'оtзарl.rс,гI]о IIсредiшо праIjа Itа о,lри]\,IаtIIIя гроIIIоllих IIадхо/IжеIIь вiд таtсого активу та або
(а) переддало праl(тиLшIо Bci ризики та вигоди, пов'язанi з активоN{, або (б) не передаJIо i не зберегло
практиtlllо Bcix ризиlсiв та вигiд, пов'язаrIих з актиI]ом, aJle tIередаJlо контроль над цим аIстивом.

(iч) 3Mett mett,ttlt Ktlllttcttocпti

(I)illallcotli 1lItT-lIBIl i :tк,гrlвлl по lI0говору

Товариство cTl]opIoc резерв I]a покритrч о.tiкуваних I(редитних зби,гrсiв (ОItЗ) вiд:

о фiнансоtзих активiв, що оцir,ttоIоться за амортизованоIо вартiстlо;
. коIIтIlаl(гriI4х tlк,гивiв (як визначено в МСФЗ 15).

'1'оtзаlltас,t,tзtl otlitlttlc: ре,зерlr JIа !tокрI4,пч збшткiв за cyмolo, tt1o дорitзttlое cyMi безстрокових ОКЗ, за
виIlrrгкоN,I зiUtt.rrttttitl tla баltкitзсl)I(их paxyнl(ax, для я](их t(ре/{и,гтtий ризик (тобто ризик невиконання
зобоtз'lt:]аltIl IIро,гяl,ом o.titcyBzlttoгo,tсpMilty обilу фilrаrlсовоi,о iHcTpyMeIrI,y) пiс.lrя tlервiсllого визIIання
суттсво не збiлыttився, яltti отlitllоtогг,ся як ОКЗ за 12 мiсяцiв.

Резсрвtl ]Ia IIoKpprI,Dl зби,гкiв за торговоIо дебiторською заборгованiстlо та контрактними аItтивами
зав)It/(и ot(i1,1ToloTT,crl cyMolo, пlо ;цорiвltlос cyMi очiкуваних кредитних збиTкiв за весь строк дii
iltс,грумеrrга.

Прлt визttа.lеttгti ,гtlt,о, .lи дiйсltо кредитнtlй ризI4к за фiнаtlсовимl iltc,t,pyмel{Toм зазIlав зIIаLп{ого
зростalIrIIя з моN4сIl,гу гtсlэвiсtlогсl визнаI{Ilя, та при оцittlовапнi ОКЗ, Товариство бере до уваги
обгрунтоваrлу ,га гriдтверд)(ену iн(tормацiто, яка е aKryaJlbltolo та була отримаIIа без невиправдаFIих
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затрат або зуси.ltь. I {e вr<лючае в себе як Kiлbкiclry, так i якiсrrу iнформацiю, а також результати
аналiзу, що lpylrlycTbcrl на попередньому досвiдi Товариства та iнформованiй оцiнцi кредитноi
якостi, вклIоLIаIоLIи прогI{озIry iн(lормацilо.

Товариство приtryскас, tцо значlе зростанI{я кред{итIlого ризику за фirrаrсовим активом вiдбулося,
яlсщо кiлькiсть дliв простроченоТ заборговаrтос,гi за фirlаrlсовим активом перевиlцу€ 365 днiв.

Фiitансовий аIO,ив вi2lrtоситься Товарист]]оN{ до фiнансових аtстивiв, за якиN{и IIастаJIа подiя дефолry,
якIцо:

. маrоймовiрно, що IФедитнi зобов'язання постаLIсLль]Iика перед Товарис,гвом будуть погашенi в
повному обсязi без застосуванI{rI Товариством таких дiй, як реалiзацiя забезпеченн;r (за його
uаявlrостi); або

. якu{о tсiлькiсть днiв простроченоТ заборговаttостi за (lirrансовим aIOL{BoM перевиIцуе 730 днiв,

ОКЗ за весь с,грок дiТ iHcrpyMeнTa - це очiкуванi кредlитнi збитки, що виникають внаслiдок ycix
можливих tзиttry{lсiв 2це(lо.ltту пl]оl,ягом усього очitсуваltого cTpolry дiТ (lirrаrrсового ittcTpyмeнTa.

Очil<),вrrtti lсрс.,1и,гtti зби,гкl.r за 12 мriсяrliв --.Iас,гl.ttlа o.tit<yBitIIиx креl{иl,ttих зби,гl<iв, lцо виIIикаIоI,ь

внаслiлоtt rlолiй леdlолry, можлI4вих проlягом 12 мiсяlцiв пiс.llяt звiтtlоТ лаги (або бiльш коротt(ого
перiоду, якlllо о.тittуваltий сlрок дiТ фirrаrrсового irtcTpyMellTy стаIIоI]итL меIIпI 12 мiсяцiв),

Максима.lt1,1lип,l rlерiодоN,I при оцirrцi ОКЗ е максиN4аJIыIий перiод за договором, протягом якого
Товаllиство IIilрit)(псlъся IItl кредитttий ризик

ОКЗ яв:rяпо,гь собою розрахункову оцirIку кредитних збиткiв, зва}кеIlих за ступенем ймовiрностi
IIастаiIIIя дефолту, Кредитrri зби,гки оцiIпоtоrъсяt яttтеперiпttrя BapTicTb ycix очiкуваIIих I{едоотримань
гро]llоl]их ttоlштiв (тобто рiзlrиrця Miltc tроIrrовиN,Iи потоI(ами, trlo IIалежать Товариству вiдповiдно до
логовору, i гроIповими потокаN,{и, якi Товариство o.tiKyc отримати).

Очiкуваrri lсредttтtli збитки лискоItтуtоться за ефективноtо ставкою вiдсотка фiнансового активу.

I{a KolIcty звi,гttу даlу Товаристt]о оцitItос, чи € I(редитtло-знецitIеI,Iими фirrапсовi аI<тиви, що
обrlitсовуIо,гься за амортизованоrо вар,гiстю. Фiнаttсовий аI(I]ив е (кредитI,tо-згtецirlений>, коли
вiдбуваеr,ься одIIа або Ki.llbKa подiй, lцо LlинrIть tlегативltий вплиl] t,ta ot{itletli майбутrri грошовi потоки
за,гаI(I{N,I (li l ral tcoBl.lb{ ак,гl4воN,1.

До lкlr<trзiв I(pcllLIl,Iloгo :зtIct{iItettrtя t}littаIiсового аitтиву lзiдtlосяtL,сяI, зокреNIа, TaKi вiдкритi данi:

. зttа.rtli фirrаlrсовi rрудrrоIчi у позичальпика;

. порушеI]FIя договору, irаприклад, дефолт або прос,rроLIеFIIiя, яке тривас бiльше, Hixt 365 днiв;

. рсструl<гуризацiяt заборговаttостi або aBalrcy Говtриством на умовах, яIсi Товариство не

l)o,Jl)|я,llluIo б ,ltt ilttttиx обс гпвlItt;
о йпловiрrtiсть огtlлоt]lсLllIrI позиLIzulLtIIltсопл банкрутс,гва або ilпшоТ фiltансовоТ реорганiзацii;
. зникнення аlO-ив[Iого ринку дця цiнного паперу в результаIi фirтансових трулнощiв.

Суми резервirз пiд збитки за фiнатrсовимL{ аI<тLIвами, шdо ot{iHtoIoTbcя за амортизоваIIоIо BapTicTto,
вираховуIоl,ься з tза.ltовоТ балансовоi вар,гостi активiв,

IJa;loBa бшtаrrtсовtt вiр,гiсть фittаtlсового аIстиву списуеться (частково або повtriстtо) у тiй Mipi, в якiй
вiдlсу,гltяt реirлыIа гIсрспсl(l,иl]а tзiлrпкодуваFII{я йоt,о BapTocTi. Як правило, це вiдбуваеться, коли
ToBa1lltcTBo з'llсt)ву{], tt1o борltсгt1lк не п,Iас активiв або дrтсерел доход5,, якi б були здатtli геIIерувати
досl,аггri цэопtовi по,гоки, щоб поr-асити суми, rцо пiдlягiuоть списчlннlо. Проте rla фiтtансовi активи,
IIlo сгIисуIо,I,1)ся, I]ce ж може бу,ги зверrlеtlе стяг}Iення длrI викоIIанIIя процедур Товариства щодо
tзi2цпlt<олуваtllIя сум заборговапостi.
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(с) (rilIаIlсовiзобов'язаllrlя

ФiHaIlcoBi зобов'язаtлня класифiкуються як ol{iнeнi за амортизованоIо вартiстю. Вони згодом
оцiшою"rься за амортизованоIо BapTicTro з використанням методу ефективноi протдеttтлIоi ставки.
Процентtrий д(охiд, гцэибутки ,га збитl<и вiд rсурсових рiзIrиць визI{аIоться у звiтi про прибутки та

зби,гки. Буль-яrсий прибl,r,9ц або збиток при припинеt-ltti визнання визнасться в прибутку .па збитку.

lфе2lи,горська зzборговаlлiс,гь вIlзнаеться як зобов'язанIIя тодi, lсоли Товариство стае стороною

договору та, вtlаслiдок цього, набувас Iоридичне зобов'я:}ання сплатити грошовi кошти.

Пото.пli зобов'язаrtlIя - це зобов'язанtrя, яiсi вiлrtовiдаtо,гь одrriй або деtсiльlсом iз ttихсченаведеIIих

озIIаl(:

о Керitзtlиt{тlзо Говериства сподiваеться погасити зобов'язаttня або зобов'язання пiдпягас
погаIпеIIню IIроI}Iгом дваrlалцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду ;

. Керiвrrицгво 'Говарис,гва IIе мас безуп,tовrtого пра]]а вiдсrро.Iлtти погашIенtIя зобов'язання
протягом тl{онай менше дваIrадI{яти п,Iiсяцiв пiсля звi,гtлого перiо2tу.

по,го.tlli зобов'язанIIя визнаються за умови вiдповiдtлостi визначеннIо i критерiяrл визнання
зобов'язань.

ГIото.uli зобов'язаrtня оцiнtоtоться у подаJIьшоN,Iу за аN4ортизова}IоIо вартiстю.

Пото.пtу кредиторсLtсу :заборгованiсть без встановленоi cTaBI<и вiдсоткtl Товариство оцiнтое за сумою
первiсIrого рахунку фаrстури, яlOцо впJIив дисконT ваI{IIJl е ]lесутгевим.

I [1lигtиttеttllя визIIаIIII,tя tРillаtrсоtзого зобов'язаI{IIя вiдбувасться у разi виконаIII{я, анулIоваIп,ш чи
закilt.lсttltя c,Ipoкy дiI вiдповiдного зобов'язання, При заtчriнi одного iснуrочого фiнансового
зобов'язаtrня iншим зобов'язаt,Itlям перед,гиN,1 саN,lим tФсдитором IIа сут:гсво вiдrлiнних умовах або в

разi вtlесеrll{я суттсвих змiтl до yl\loB iсt,tуtочого зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмасться з

облiку, а нове вiдобllаltсасгься l] облirсу з визнilнням рiзницiу балансовiii BapTocTi зобов'язаtIь у звiтi
про прибутки та збиrки.

(l) Rзпаvозttлtiк

Згоllтаtlня (liilаItсових аt<тиlзiв та зобов'язаrlь з вiдобрDкеIIнrlм JII,Iше LIистого саJIьдо у звi,гi про
(litlаllсовий cTatt здiйснIостLся тiлыtи за IIаявIIостi закоttодавчо закрiпленого права здiйсtrювати
згор,гаI{IIя або TIablip1, реаliзуваr,лl актив оlц{очасI,Iо з IIогашенIтям зобов'язанIш. IJe, яtс правило, не
l]иItoII)/c,I,I)crl cTocoi]Ilo ге[Iералы{их угод про згортання, i вiдповiднi активи та зобов'язання
вiltобраllсаlо,гься у звiтi про фiлlаtrсовий стаII в повнiй cyMi.

(ж) rIоr,о.tlliзабезпе.IеlIllяl

ЗабезIrе.Iеtlлrя (резерrз) I]1.1зIlaeTbcrl) коли в резу|ь1атi trолii, u{о с,гашztсrl у ]ииIIуJIому, 
-l'овариство мас

ltо,гоLttlе IоридиLlIlе або коttструктивtlе зобов'язання, Lцо може бути оцiнене достовiрно, i коли icHyc
tiп,roBiplticTb того, пlо погапIенlIя цього зобов'язання IIризведе до змеItцIеIIrш економi.пlоi вигоди.
CyMra забезIIеLIення визIIачасться lпляхом дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових
потоtсiв з виI(оl]истаIlIIям ставки без урахування оподатцуваFII{я, rцо вiдобраrкас пото.шi ринlсовi
оцiнtси вар,гооr,i IроlI]ових копrтiв у часi i, tсоли це дореtil{о, ризики, властивi конкретному
зобов' язан t lto, IJ и Bi,l lы{еIlllя лисl(оI,Iту визI Iаеться як фiнаt tcoBi витрitти.

(з) lЦtlхiл Biд1 реа.пiзаlцiТ пролукlцii (r,oBapiBo робiт, пtlслуг)

Товаrрис,гво застосуваJIо МСФЗ 15 Kloxid вid dozorlopiri з лdцiснплалtuD NIя облiку доходiв вiд реалiзацii
гlродукцii (,говарitз, робiт, гrосrryг).
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МСФЗ 15 встановrпос загаJIьну KoHtIeIITyaJIыry основу дIя визI{аченIля того, чи мас бути визнаниЙ

Дохiд (виру,пiа), в якil)i cyмi та в якI,Iй MoMeItT.

ЗгiдIlо з МСФЗ 15, лохiд (виручка) визIIасться тодi, коли IIокупець отримус коII1роль над товаром Ltи

послугоIо. Вlлзлtа.lення часових рамок передачi конlролIо - у певний момент часу або протягом часу
* вимага€ застосуваIIIш судження.

Дохiд оцiнlосться rtа осIrоrзi виI{агороди, зазllаtlеноi в lcoHTpaKTi з tс.лiснтом, i викшочае суми, отримаlIi
вiл iп,rегri ,гретiх с,горiн, Товариство визнас дохiд, коли передас коItтроль над продукцiсю або

посJryгоIо клiснту.

(i) Реалiзацist пllоОукtцii'

Дохiд оцiнюс,гься tta octroBi виrlаl,ороди, зазначеноТ в KoHTpaKTi з клiентом, i виклtо.lас суми, отримагтi

Bilt iMreгri TpcTix с,гоllill. 'Говариство визItае дохi/t (влrручiс5,), коли воно псредас KoIITpoJIL над послугоIо
tt.llictlTy. fiоходи гlрс/lс,гавлеIti заt BllpaxyBalllIяM вiдuп<одувань.,tа знлDI(ок KJIiсIITaI\,{.

Момснт передlачi ризиIdв та вигод залежить вiд коtlкрепrих умов договорiв купiвлi-пролDlry.

У ходi бiльпtостi cBoik операцiй з продаrкiв Товариство передас коIlтроль та визIIас реалiзацirо у
MoMeI{T, коли товари, розмitцеrti натериторiТТовариства, бу,гlо IIередаIrо у розпорrцження поlсупцевi,
ttic-lt:t .lого покупець несе Bci витрагIl та ризикI.{, пов'язанi з цими товарами, Сума винагороди,
сl,г1ll.tмаtlоТ'l'оварисr:Lзопл, та дlохiд Bi,tt решriзаrlii tte вклrо.Iаlоть aIti перемitlних KoNIпolleHTiB, aHi iншлоt

зобов'яl:}аIlt) з виI(OIIaIIIIяI.

/fля гtрогttозуванI]я обсягiв поверIlення реаIiзованих ToBapiB у момент реалiзацiТ використовусться
наl(опиLIений ранirпе досвi/t таких повернеI{ь з використанIuIм методу прогнозованоi BapTocTi.

Оскiльttи обсяги повернеttоТ пролукrlii роками залипIалися незFIачними, icHye велика ймовiрнiсть
,I,ого, LI{o зIIачlого сгорнуваl]ня cyкyпIrol,o доходу вiд реалiзаr{iТ.гtе станеться. Справед.шивiсть даного
прI4пуIIIеIII-1rI та IIрогIIозIIа веJILILIина I]oBepIreIIb rlpo/lyl(I1ii гrеревiряIоться на кожну звiтну лаry.

(ii) Poбotlllt п10 11осл|lzч

Заt,а.ltыIlt веJIиrtl4Itа I]инагор()ди:]ir логоI]ораN,ILI IIалаIIIlя робiт та IIосJI)iг буле розlrо7цLltятися на Bci

роботи та посJIугLI, п{о надаIотLся, на ocrtoBi I1irr ix rзiдособленого продarку. I]iни вiдокремлеIlого
прола)(у вI4зI]aiIIаIоться, вI.iходrt.tи з tlitl за прейскурl1lI,гоNl, за якими ToBaptlcTBo надало б данi роботи
,гtt ll()cJlyt,и окремо, Вlлходяt.ttl з оцitttси Товаlэиства, сIIра]]едlлива вар-гiсr,ь,га цillи окремого продажу

робir,та посJryг в цiлому подiбнi. l{охiд визFIасться протягом часу коли роботи та послуги надаIоться
lt,lticH. .

(iit) Колllt он ен mu r|litt altcyrtlttHя.

ТОtllt1llrС'ГtЗСl o'Iil{5,6, II1о воIIо IIе \{aTI,IN4e договорiв, за якими I(огIч]аI(],III4й перiод Milt передтtеtо
oбilutttt.lx т,оtзitрilз zrбо tic,lc.ltyt, ItolcyltIletзi ,га i',ч оl1.1Iа,гоlо поt(уlrцL,м стilllовитиме бiлыrlе одного року.
ВItсtслiдок Idього, ,IK пракгиLlrlе звirIыtенlrя, Товариство IIе вносить IIоригуваIIь Iцодо цiн операцiй з

ураlхуванняN,{ l]пливу сутIевого Koмlloнeнly фiнаrтсування, якщо Товариство очiкуе, на дату
закJIIоLIеIIlIя контракry, цо перiодl мiхс передачею обiцяних ToBapiB та посJIуг за конlрактом клiснry
,l,a опJIатоIо за цi ,говари та rIослуги буле мелtп,tе Hiltt один piK.

(и) l l cpcp:tx1,1l0tt 0Ilel)illlil:i в iшtlзс]чlIIl{х B:lJIlo,гrlx

Ф),llI<tliotriulI)Iloto I]tulIо,гоIо,га I]€ulIо,гоIо lIредсI,аI]JIсllltя фiltаllсовоТ звi,гltостi Товарис,гва с yKpzttHcbKa

гриl}Ilя. L{e Ba.ltto,t,a осIIовного eltottoMi.lltoгo сере/lо]]иIIlа, в якому 'Говарисгво здiйснtос свою
дiялыliсть. ОrrерацiТ, виражеtli у lзашtотi, що вiдрiзrlrlсться вiл функцiональноi в€uпоти (iноземнiй
tзa.ltto,t,i), tlepBictIo вiдобратсаrотLся у гривIIrtх за обмitItrиN{ щурсом на дату операцii, I]становленим
l Iацiоttа-ltыtим баltком Украilrи (далi кIIБУ>). MorreTaptti активрt i зобов'язання, вирalкенi в irIоземнiй
ва]ttо,гi, llepepaxoByloTbcrl у гривнi за офiцiйним курсом LIБУ, що дiс tta звirну дагу. HeMoHeTapHi
cTat-r,i, яtсi оцittIоlоться за первiсtlоtо вартiстtо в itlоземнiй валtо,гi tlерерахо]]уIоl,ься в гривнi за
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обмitrним l(ypcoп,I, IIIo дirIR на дату первiсноi операцii. [Ieп,toHeTapHi ста:ггi, якi оцiнIоються за
сIIраведливоIо вартiс,шо в iIIоземItiй валlот:i, перераховуIо,tься за обN,lirr}Iим курсом, що дiяв Ira дату
визIIаLIеI:Iня справе/UIивоТ варr,ос,гi, yci ре€шiзоваIIi та IrереалiзоваIli прибутки та збитI(и, ,ш(i

виIIикаIо,I,ь I]насJIiлок курсових рiзltlаt,ц, вкJIIоLIаIоться /lo скл.tду звirу про фirrаrrсовi результа,ш (звiry
tlpo сукупний дохiд) за перiод.

(к) ПроtдеllтrIi кредциr,lл та запозIл.IенIIя

ПроцелrгIri креltиl,и ,га запозиLIеIlIlяt первiсIIо визIlаllо,гьсrl за справедJIиI]оlо вар,гiстIо оlримаIlоТ суми
боргу за вирахуваIlням ви,грarr, безгtосередньо пов'язаних з його отриманням. Результаги вiд
вI,IзIIаrIня за справедrивоtо BapTicTIo процентIrих кредитiв та запозичеIIь, яId оlримано за ставками,
яrкi вiдцliзняIоться вiд риtttсових, визнаються у сIOIадi звiry про фiнансовi результати. Пiсля первiсного
визI{аIIrIя ltpotlettTlIi кредити та запозичення облiковуIоться за амортизованоIо вартiстю з

виl(ористаI{IIrlN4 методу ефекгивtIоi ставки вiдсотIса. Прибутltи l,а збитки за зобов'язаннями
BilloбparKalo,I,bcrl у звiтi про суtсупний дохiд у разi припинеIIIIя визIlаrпш зобов'язаtl[ul, а також в

lrроцесi його аплор,t,изацiТ.

При TlepBic}Ioмy t]LlзHaIIHi процентних кредитiв та запозиче}IL, ш{о оrриплаtti вiд у.Iасникiв Товариства
за ставками, ятсi tзiдрiзняIотI)ся вiд ринкових, рiзниця Mixc справедливоIо та номiнальною вартостями

/(aIl}lx ltре,tllл,гitз,га :]аIIо:]и.IеIIL визIIастьсяt у складi lIистих аlс,гиtзiв, шIо вiдllосятьсrl ло учасникiв.

(л) )/пtolllli l]oб(llr'пl}:llIIIя l,a ilK,l,Ill}Il

YMoBHi зобов'яз;Lння не визнаIоться у фiнаrrсовiй звiтностi Товариства. Вони розкриваються у
прттмiтках дtо фirrаrrсовоТ звiтttостi, lcpibl тих виIIадкiв, коли ймовiрrтiсть вибутгя pecypciB, якi
Bl-ilIlt,lIo,гL у собi eKiltIoпti.rlti вигоди, с IIeзIIaLIrloIo.

YMoBHi акгивlI IIе визнаIоться у фirтаrrсовiй звiтtlостi 1'овариства, але iнформацiя про них
ро:jl(риl]аlстLся у прип,liтках у ToN,Iy випrylку, яюцо iсllус:зrtа.ттrа йMoBipIric,l,b одержаrrтrя економiчноТ
вигоди,

(м) IJtlt1,1l:t,1,1l llp:tlцiBllllIcaпr

Об.lrir< виIIJItlг IlcpcoIIaJIy в 'Говариствi та розrсри,ггя irrформацii у фil,rансовiй звiтностi, а також
формуванrrя забезпе.tеItь по виIIлагам персоIlаJIу здiйсltIосться у вiдt-tовiдностi до
МСБо 19 KlJuп,ltcttlltt ll1эctt|iBttLпict|D та МСБо ЗJ кЗабаырLtеllllrl, )ll1lotjtli зо(лrrc'язсппlя плсt y.l,1oBlli

cl lil11 Ll.(il t D.

I3l-rтpiтt,r.l IIа вl.{IlJlt],гI{ rIcpcoIIaJIy вiдобратtаються в облiку та звiтгtсlс,гi вiдповiдно до приFIципу
вi/(rlоtзi/lttос,гi.,t,об,гtl lзi,llгIовi/ltttсl,гьтоN4у пеlэiо2ry.rlо,Iкого BoHtr вiдttосяться.

/]о Bt.l l t.ltаг гtраlli в t tи rcztM Товари ства вiдносяtтьсяt :

. Коiэо,гlсосrроковi виIIJIа,гI4 rtраrliвникам * це випJIаrи rrрацiвниrсам (orcpiM виплат при звiльненнi
працiвrrикiв), що, яrс о.liкуеться, будуть сплаченi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв
itiо-llя заtсitt.tсtlгt;t pi.tltot,o звi,глtого гrерiоду, у,IKoMy працiвники IIадаIоть вiдповiдlлi послуги.

. Ittшi лоl]I,ос,ll)оl(овi вt.ltIлаглr ttрацiвтrиt(аN{ -- L\e вI,IпJIаги працiвttиlсzrм (oKpiM виплат по закiнченнi
тllудовоiлiялl,ttосгi та виплат при звiльненнi), якi Itе пiдлягаlоть сплатi в повному обсязi протягом
дванадtlяти мiсяl{iв пiсля закiгtLIеIltIя перiолу, в яltому працiвl-tлtки надають вiдповiднi посJrуги.

. IJиплати при звi;lыIеttнi.

Bci виIIагородlт праtliвт-tlакам в Товариствi облiковуtоться як пoTotllli, вiдповiдно до
МСБо 19 кl]uп,кtпtt.t ll7lctцirilll,:li(l"ltD. В прочесi госl]одарсы<оi дiялыtостi Товариство сплачус
обов'язtсовi cTpaxoBi внески в бюдхсет за cBoix працiвttикiв, в розмiрi передбаченоN{у законодавством
Уtсраi'пи. I]Itесtси ро:]рахоRуlоться як певнитi встановле]Iий заltоrtодаRством вiдсотоlt вiд загальноi
супли заробi,гIlоТ tlла:ги, 'Говарис,гво I{e мае aHi tоридичIого at-ti коttстру](тивного зобов'язання
:здiйсltIоtlати lIo/liull,[Ii lзltески щодо заробiтноi плати, Зобов'язання за внесками виникае разом iз
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зобов'язання}4 з заробiтноi плати. Вtсазанi виlратрI за внесками вiдносяться ло того ж перiоду, що й
вiдповiдrrа сума заробiтпоi плати.

(") IIроlцеlrтlli доходи Til процеIIтIIi витрати

!ля Bcix фiнансових iнс,грумеttтiв, визначених за амортизованоIо BapTicTlo, процентнi доходи чи
витрати вiдобрахсаrоться за ефективrtоIо cTaBKoIo Bi2lcoTKa, Iцо е ставкою, яка точно дисконту€
o,tiltyBatti пrайбу,llri випJIа,ги ,га IIалхол)I(сIIlIя llроl,яl,оьI о.lilсуваIIого c,l,poкy слулсби tрitIаltсового
iltcrpyMctt,гtt .tрt бi.lIbrrl коротI(ого перiоду, де це е застосовним, до .rистоi балансовоi BapTocTi
(ii l tarrcoBo го alсl.{By .ги (li tlансового зобов' язаннrI.

(о) Полаткrt

Пото.шIi по,цагковi аI(тиви,га зобов'язаIlIIя за по,го.lний i поltере2дlliй пеlriоли оцitrrото,гься за вартiстю,
tl1o о.litсусться llo вiлшlкодуванIiя податковими органами або до сплати IIодатковим органам, згiдно з

1,краittсы<ип,t IIодтгI(овим закоIIодавс,1,1]ом. Стаtзки rlодап(у ,I,a податкове законодавство, що
Bl4l(ol)иo1-oBylo],bcrl для розрах)/lilry цiсi суми, -- с TaKi, що були офiцiйно чи факти.пrо прийttятi на
звiгну лаlу.

Вi2lстрочелtий подагок Ila прибуток нараховусться за методом зобов'язаltь станом на дату складанш{
звiry про фitлаtтсовl.tй стан по Bcix тимчасових рiзrтшlях ptiitt IтодатковоIо базою активiв i зобов'язань
тa j,ч бшанссlвоtо BapTicTro, вiдображеноIо дтя цiлей dlirraHcoBoi звiтностi.

Вiлс,rрочеrti по2lа,trсовi зобов'язаlttш, cyп{ll податку па прl,rбуток, якi rriдлягаIоть сплатi в майбутнiх
rlсlэiодах, вLIзнаються за BciMa оподатковуванимитиN,ILIасовими рiзницями.

I}iдсrрочеrti подаr-ковi активи, суr\4и податку па llрибуl,{lк, яltсi гIiдлягаrоr,ь вi2lшr<одlуванIlIо в Iчrайбутнiх
пеlliо2lах, визI{аIоться зtr BciMa неOподат,I(овуваI]ими тимчасовими рi:згlицями i невиltористаIlим
Iloi(a,гl(o1lt-.lN,l l(pc/l1.11,o]\,I i гlо,ца,lrсов1.1п,lи :зби,гI(аN,Iи, IIсl]еIIссеIIиN,IрI IIа IIасryпнi перiоди, якщо icHyc
tiп,totзi1:lгlicT,L о,гриN,IаIltlя опо/dатI(овуваIIого прибутку, вiдносгtо ,tкого можItа застосувати
IIеоподатковуваFIу тимLIасову рiзницIо, а також подагкоrзий кредит та невикористанi податковi
збиrrси.

Ба-гIаItсова BapTicTb вiltстрочених податкових активiв переглядасться на даry складанtш балансу i
:]]чIсIIIIIус,гься, якlIlо бiлыltе не icHyc: ймовiрностi оlримаIлtlя достатIIього оподаlковуваного прибутlсу,
яltсий дозвсlлив би 1lеаt_гtiзувати частиIIу або Bcto суму такого вi2lстроченоI,о подаl-кового активу.
I Iеви:знанi ранilttс вiдlс,гро.lеlti податковi активи переоllilttоtоться на да]у балансу i визнаються тодi,
ItоJlи l]иникае вiрогiднiсть оlримаtlня в майбутI]ьому ополаtковуваного прибутку, що дас молоtивiсть

реалiзувати вiдс,tрочений податковий актив.

Вiлстроченi по;lа:гl<оlзi активи i зобов'язанЕIя визI-IаLIаIоться за ставками податку, застосуваIIня яких
о.Iiкусrl,сяt прl.r рсалiзаlliТ актиlзу або гIогаlтtеtлtлi зобов'язаIIIIя, lla octloBi податкових ставок (i
IIoJIo)I(eliI> IlоllilтI(ового заl(оIIолаtзс,trза), tцо прийtлятi rrа звirну даlу.

13iдцс,tро.rеIIi ltсlдltтгtссllзi аltстиви i rзiдс,грочеtti тlодаткtlвi зобов'я:заIlltяt пiллягаIотL tззасмозалiку за
тlаяlзltос,гi Ilol]llol-tl Iори/lиIпIоI-о llpilBtt зарахувати поточtti подап<овi активи в рахунок потоLших
II()/(i],t,KoBl.tx зобов'я:]аltl), JII(IIlo всlttи вiдllсlсrll]ьсrl l{o гtодtп,l<iв на прlлбу,к)к, нараховаIlих тим саN,{им

IIоjtа,п(оIlиN,l opI,aIIo]\,I TIa той с:апtt.rй суб'ск,г господарIоltt,llIIlя.

(") l}ll:tcllиl:i KarliTa,.rl

Стаryтний катriтал BI(лIoLIae в себе вI]ески учасникiв.

1'овztриство нараховус дивiдеttдtl учасIIикам, i визнас ik як зобов'язаI]I{я тта звiтl,tу дату лише в тому
l]иIltl/tку, я1(IIIо l]tlIIи б),ли оголоtllеtti дtl звiтrtоТда,t,и вклIочIIо.

Порядоrс розполiлу lIаI(оIlиLlеного прибутку визIIаLIае,гься зборами учасtIикiв.
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Змiна K(DiHaHcorii itlспtру.,l,tенпlu з правоj|4 Dоспllлолtово?,о пo?aLLtettltrt пlа зобов|язаttня, Lцо

вultLпiшоmь прu лil<BiDatlii'sl, оприлюднена в лIотому 2008 porcy, внесла змiни до Мiжнародного
стаI-Iдарту фiнансовоТзвiтностi МСБО З2 KclliLtctltcclBi iltсtпрумеllпlu: поdанLlя> таМirкнародIrого
стаI{дарту dliHaHcoBoi звiтнос,гi МСБО | кПоОmпя фiналlсовоi' звiп,ltlосlпi>. Змt+Iи набули
rlинностi лляt рiчrrих звiтних тrерiодiв, ulo починаIоться 1 сiчтtя 2009 року або пiсля цiеi дати.
/{о вrlесення змiни МСБО 32 вимагав, LLIоб частки акцiонерiв в товариствах з обмехсеною
вiдltсlвiдальнiстtо к"lrасифiкуI]аJIися яtс зобов'язаI]I{sI, оскiльки Tarci пiдприемст]]а зобов'язанi
l]иltJIа,ги]-и акцiоltерам, що вибуваIоть, Тх частку L]истих активiв пiдприемства. Пiсля зазначеноi
зп,litlлt МС]]О 32 вимагас, щоб TaKi частки були к.rrасифiковаtri як власний кагliтал, а не
зобов'язtltlllя, ,lKLI1o, за умови також вiдtrовiдtlсlсr,i iнtшим критерiям, зага.ltьний очiкуваний
обсяг грошоl]их ttclt,otciB, яlttий молсна вiдtrести ло цього iHcTpyMellTy протягом строку його
.llttl1,1ос,гi, перева)l(IIо базус,гься на прибутках або зби,псах, змirli у визнаних rIистих активах або
tla зп,lilti спра]]сдJIиtзоТ BatpTocTi визнаrIих i невизтrаltих LIис,гих акr,ивitз IIро,гrIгом строку чиннос,гi
ittcT-pyMctlтy, il,гill(о}I(,Iкlцо вi,цсу,r,пi буль-якi itttlli випупlенi iпструменти, грошовi потоки,Iких
зtlaltllIи]\{ LIl-]I,IOM з€Ulс)I(а,1,I) tзiд зirt,альtIого грошового потоку заз]IаLIеЕIих статей, або Mator:b вплив

у виг:tяtлi су,I,1,сl]ого сlбмелсеrtltя або фiксацii залишкового прибутку для утримувачiв
ittc,t,pyMett,гiB з ttpaBoN,I /{острокового погашення.

(р) Ссгмеrlтlr

У зв'язку з тим, що 'Говариство займаетLся одним вилом дiяльностi, сегменти rtе видiляються.

(с) ЗMitlll облiковоТ полiтиlси, облiкових оцiнок та змirrи у подаllнi

Протяtгом 2021 року зпцiн облirсовоi полiтики та облiкових оцiнок, яtсi мали б суттсвий вплив
tra (liHaHcoBy звi,rнiсть Товариства, не було.

26



4
(l)

ToBollu спtво з облl eJtc е l l о to в i D t toB i d ал ь t t i с ttlпl к С П Е К'Г Р-А Г РО у
cl>it taH сова звittlн ictllb н а 3 l ерус)ня, 202 I р. пtа за piK, 

,tt|o 
закill,tuвся на lpo dапtу

П 1эttM i пlкtt d о с! i н ct н с oBoi' зв iпlн ос ttl i

Необоротtli активи
OcHoBtti зсtсобtt

Станом на З1 грудня 2021 р. у Товариствi вiдсутrli oclloBITi засоби, Lцодо яких iснують
передба.Iенi чинним законодавством обМетсенIля володirtня, користування та розпорядження,
вiлсутнi octtoBHi засоби виведенi з експлуатацii длrя про/lажу.

1Iервiспа BapTicTb основtIих засобiв оцiнюеться за фактитIними витратами на придбання, якi
l]KJtIoaIaIo,гb BapTicTb придбання основItих засобiв, податки на придбання, ш{о не

вiдltlttодовуються, а також прямi витрати, пов'язатri з доставкою до мiсця ix використання iз

привелеlIlIям у робочий стан.

MaulrllIll
зспlсльнi та. t удIвлI/(iлrlltKll обладllаll-

llя

9,013 6,260 1,8з5 55,]з2 1,21з 2,955 83,008

- (625) (3,287) (1 7,6 l 0) (733) (l,44з) (23,698)

9,013 5,635 4,548 38,122 480 1,512 59,310

(222)_

1,038

(240)

(1,615)

20з

2з,642

( l2,539)

( l2,6 I 9)

55 2,250 2б,985

(20) (1,505) (l4,304)

( l 78) (1,124) (1 5,758)

9,194 20 1,219 11,236

(у п t tt clt.,t ctx zlэ u в е н ь)

IIa l сiчIrя 2020 р.

ПсрвiсIrа
(персочiнена) BapTicTb
HaKoпt,I.telta
аплортI.1зацiя та
зt te tlit tet t ttя

Балаllсtlва trар,гiсть
змirtи балаllсовот
Bap,I,oc,I,i у 2020 р.

IJадхолrкеttня

Вr.rбу,г,гя

Аьrоll,гtlзацiя
l IapaxoBa I Ia

I} r.rбyTrTr ап,l ор,t,t,rзацiТ

Hit l сi.lняl 202l р.
ПepBicrrtr
(переоцi rret ra) BapTicTb
I Iatcoпtt.tettat

аплоllтrlзаtliя r,a

зllецiнення

Б:t.lIа tlctlBa ва pTicTb
зtчl itl lt бirltatlcoBoT
ваJl,гос,r,i за 202l р.

Ila,,txo/littelttlя

Вl,tбl,rrтt
Аплорr,ttзацiя
tiaI]axoBaHa

В пбутгя аплоllтлtзацiТ

lla 3l гр;,лlrя2021 1l.
ГIс1l в ic rra

(пellcortitletla) BapTicTb
Ilакопtл,tеtlа
амор,гIлзацiя та
зttецiнеt tltя

Iia.lla IlctlBtt ва ртiс,гь
c,I,i|lIol\t rta 3l гJrllttlll
202l 1l.

9,0l з 6,260 8,6зз 66,835 l,248

(847) (4,699) (20,435) (89 l)

3,700 95,б89

(l,348) (28,220\

9,0Iз 5,4Iз 3,934 4б,400 357 2,352 67,469

9,0 tз

86,56l

( l ,6з6)

92,82l

(2,483)

4,495

(2,059)

(2,07l )

2,0з2

l 1,069

(4,73 8)

21,825

(з,з 54)

(15,629)

2,зl5

9l ,306

(з з,749)

8з7

(l42)

(з00)

1з9

|,94з

6,078 125,796

(3,987) (9,542)

(2,25]) (21,893)

2,070 б,556

5,791 211,943

(1,052) (1,535) (43,557)

4,256 168,3869,013 90,338 б,331 57,557 89l
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TtlBapllclпBo з о(lлtеtrtсепоtо BilпoBilcut ьн iсmю <СП Е КТ Р-Д Г РОу
Фiнансова звiпlнiсtпь на 3l epydHsL 202 l р, пlа за piK, tt1o закiп,tлtвся на tlto dattty

ГI ptb,t i пlкtt с) о с! i нан с oBoi зв i tlt н ос пt i

Iншi ocHoBHi засоби вIшIочаIоть активи з права користуванI{я майном, якi складаIоться з права
орендIIого користуваI{ня }Iежитловими примiщеннями, пJIощею 4,2З0 кв. м. Й приведеноlо
BapTicTIo аI(тиву 4,665 тис. грн. (З 1 грулня 2020 р.:2,903 тис. грн), амортизацiйнi вiдрахування
IцоlIо актиl]iв з IIрава користуваI{ня за класом базового активу складаIоть - 2,|7В тис. грн. за
2021 piK ( 2020 р.: 1,06З тис, грн) та 1,113 тис. грн. станом на Зl грудня 202lp,
(31 грудня 2020,: 9З9 тис. грн). Середнiй залишковий строк дiТ прав користування
IIежитловими примitценнями - З роки.

BapTicTb ос[lовI{их засобiв представлених автомсlбiльними транспортними засобами
оформленими у заставу станом на З1 грулrrя 2021 р. становить 990 тис. грн., cTa[IoM
rra З1 грулня2020 стаIlовить 19,388,гис. грн. (ГIрип,rir,ка 9).

(it) Незпверtсtен.i ка.ttiпtольlti iнвесmuцii'

Протягом 2021 року Товариство здiйснtовало iнтеrIсивIIе булiвrrиrlтво першого сервiсного
l(еlI,гру, запуск якого було заплановаIIо на початок 2021 року. Величина витрат понесених на
б1,11irзttиtlтво с,t.ltIом Iia 27 ,[равI{я 202l року скJIадае 89,242 тис.грн. (в 2020 роцi:
76,]46 r,ис.грrl.),27,гравrlя 202l року сервiсний цеIrтр було введено в експлуатаrliю.

(iii) IIeл,tatltepittл.btti ut<l11.чtBu

Права lla
комерцililti
позначеI|Ilя

ABTopcbKi
права та
cyMiжlti з

Ilими права

Iншi
нематерiалыl

i активи
Всього

(), п t tt cst ч ctx z 1ltt в е t t ь)

Первiсна BapTicTb станом на
l сiчrrя 2020 р.
L{аltогt t t.telta апtоllтtлзацiя на lloll аток
pol(y

[ia.lt а l l со Btt ва ртiс,гь I Ill поllатоl( ро l(y
Зп,tittи балаttсовоi BapTocTi у 2020 р.
Налхолrксннrl
Вибуття
Аморr,rлзаuiяt HapaxoBa}la
Br rбутгя амортI.tза rtiT

Псllвiсrrа BapTicTb cTaIloM tla

i сi,lttя 202 l р.
l Ittt<оп tt,teIIa аплор,гrлзацiя на по(Iаток

року
Ija.пallcoBa BapTicTb lla початок pol(y
Зп,ritttr балаrrсовоi BapTocTi за202l р,
IIалхолlttеttIrя
IJ I,tб1"1151

Дivrор,гrлзаrtilI I lilpaxoBatIа
В r rбуr"гя амор,гt,tзаttii'
Ila 3I грулlrя 202I. р.
I IcpBicrra вар,гiс,гь cl,alIolvl IIa

3 l груltrrя 202\1l,
I Iatttlгttt,letta амортизаtliя rra кiнець року
[ia.ltaltcoBa B:rpтicтb станопл на 3l
I,1))//lIlrl 2021 р,

з4 2lз 3,06,7

(7) (98) (l,6з6)

10

(6)

21з

(70)

? 1ýс)

( 1.686)

з,582

(1^762)

l43 l,б73 1,820

24

(l) o,i

90
(382)
(зз2)

з82

l|4
(382)
(361)

382

3,314

(|,74l\
11 ll5 1,43l l,573

(18;
(,]

lб

"?
(4 l]

з85

|,274
(892)
(4з0)

822

з,449

l,,446
(910)
(472)

822

3,850
(8) (lз9) (l,244) (l,39I)

2,459246 2,205
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ToBupuctttBo з об,tiiлtсеt toKt Bi0 ttoBit)tutbt t iспuо <СПЕКТР-Д ГРОлl
4lhtqпсов(t звiпlлliспllэ на 3l еруdня,202 l р. п,l(l за piq, u|о зqкiil.luбся нq л|ю dапlу

1-1 pttлt iпlKtt 0 о r| i нанс ов oi зв i пlн ос tll i

5 Запаси

За 2021 та 2020 рр. уцirrка запасiв ло
466 тис. г1llt., lзiлповiдtlо.

iх чистоТ реа.lriзаllil'i1-1оi BapTocтi сrслала 430 тис. грII. та

Товари rrредставленi наступним чином:
(у пuсячах zрuвень)

Засобr,l заtх исту рослиl]

l Ittcilttlя
'I'ex 

н iKa

Запчастиl.t t t с irtbcb когосt,lодарсьlс i

МirIдобllива

Мirtролобрива

Сiл ьс ьl<tlг<lсподарс ька пролу кчiя
'l't-lBaplt дJlя ],lаселе I-t }{rl

IJсього гtepllicrl:r ва р,гiсть ToBapiB
'Г;rаttсllор 

l rttt-заго,l,iвслt,нi вlлтрати

I]с:зеlэtз l lal N,tо)Itл I.1Be зttецiнення

З ttttlttки lli/l гtосl,а,tал ыtt tttiв

I}сього балаlIсова ва pTicTb ToBapiB

31 грудня 2020 р. 31 грудня 202l р.

696,52(l

4,50,2 l2

lб0.078
10 ()70

l 8,4OIJ

44,664

4

5(l7"З05

_5 l4,(l4 l

2,26.426

jlлj15

l69,990

з2,865

4

6.809

l ,J90,8 l2 l,549,355

7.25l

(4(l6)

l 0,1 89

(420)

(3 l ;6 l 6) (21 ,l59)
l,3б5,9[i l 1,53l,9б5

6 Щебiторська заборговаIIiсть

[ебiторська заборl,оваrliсть за продукцilо, товари, роботи, послуги у cyмi 594,802 тис. грн,
74\,151 тис. грн. вiдповiдно на 31 грудня 202l та 2020 рр. IIредставлена дебiторською
заборгованiстlо вiд покупцiв. !ебiторська заборгованiсть за виданими авансами у cyMi
497 ,7 42 тис. грII. та IЗ7 ,626 тис. грн, вiдповiдлlо на 3 1 грудня 202| та 2020 рр. представлена
ава] I сам и виланими lf о cTaLIalJl ьни кам за товари.

I'1loшloBi коrшти та iх еквiвалеIIти

С,ганоп,t на 31 t-ру/Iня2021 ,rа2020 
рр. грошовi колl,ги ,га Тх еквitзiulеll,ги в cyмi 29З,018 ,гис, грн.,

25,З06 тис. грtI.) вiдповiдно були представ;tенi грошовими коштами на рахунках в банках.
Змirrи в грошоl]их кош,[ах вiдповiдно до МСБО 7 представленi у звiтi про рух грошових
KoIIITiB.

в,rlасllиli капiтал
'l'оtзарис,гво бу.llо зчiресстроване як товарист]]о з обме>ttеrtоtо вi/дповiдалылiстrо, що передбачас
IорIIлиLII{о забезпе.Iене право кожного учасника на вилучення своеi аIастки з капiталу
Товариства. У такому разi Товариство зобов'язане виплатити суму частки, що вилучаеться,
протягом дванадцяти мiсяцiв з моменту отримання вiдповiдноТ вимоги.

8
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Товаlluсtпво з об,,ttеэrcапою вidповidtьц ut icпtto кСП Е КТР-А ГРОлl
(Dittансовсlзсill1нiспlь на 3I epydHsL 202I р. tпа зu 1liK, tt1o закiнчltвся Halllo dаmу

ГI pttM i пlKtt d о c|l iH at t с oBoI' зrзitllн ос пli

(а) С,гаryтнийкапir,а.гl

Станом на 31 грудня 2021 p.,la2020 р. статутний капiтал стаI{овить 99,ЗЗ5 тис. грн. I{a

З1 грудня 202| та 2020 рр. l00% статут}Iого капiталу Товариства належить
Оскар Агро Лiмiтед. Статутний капiта_п сформований в повному обсязi, змirr у cyмi статутного
капiталу за202l р. lle вiдбувалось.

(б) ЩивiдеlIди

виплату дивiдендiв в cyMi
Лiмiтед вiд 2l квiтrrя 2021

I44,4З9 тис. грFI. вiдповiдIlо до письмового
р. (2020 р.: оголошелti дивiденди скJIа_пи

(в) fIо.lIir,ика управлiння rсаrriталом

Товариство не мае офiцiйноi псlлiтиtси з управлirrня капiталом, однак керiвництво вживае
захолiв для забезпеаIення належноТ довiри з боку iHBecTopiB, кредиторiв та iнших учасниttiв
ринку, a ,laKo)I( для забезпечення сталого розвитку господарськоТ дiяльностi у майбутньому.
Товариство прагне досягти ефективного управлiння грошовими коштами, постiйного
моrtiтоlэиlrгу лохоltiв та прибу,гкiв або збиткiв Компанii та довгострокових iнвестицiйних
планiв.

9 Кредити та орендIIi зобов'язання

/{овгостроtсовi tсllедити та ореrtднi зобов'язання представленi наступним чиFIом:

Товариство оголосило
рiшення Оскар Агро
47.003 тис. грrr.).

(у пltt cst чсtх apttBert ь)

Оренднi зобов'язання

Усього

KopoTKocTpotcoBi кредити

(у пlttclt,,tax epltBetl ь)

l(рсдити баrrкiв
Г1 potle t lтни l"t кредит вiд опосередкованого уitасниlса
Товариства

Поточttа заборгован icTb за довгостроковими зобов'язаttttямtt

оренднi зобов'язання

Усього

3l грудlIя 2020 р. 3l грудня 202lrl.

=]*__ l,622 з,52,7

|,622 зм

та оренднi зобов'язання rlредставленi наступним чином:

3l грудня 2020 р. 31 грудня 2021 о.

329,000

55,58з

з,4,74

зз4

б48,з39

9,2]7

58

388,39l 657,67 4

Креди,гrrа лirriя за процентIIим кредитом вiд опосередкованого учасника Товариства
Sunlitomo Corporation Capital Europe, plc яку було отримано за заявкоIо вtд2l грудня 2021 р, з
термiгlом погаIIIенIIя кредиту - /{о l0 сiчltя 2022 р. була пролонговаЕIа останньою заявкою вiд
26 травня 2022р. до 13 червня 2022 р. Вiдсоткова ставка за користуваIILIя кредитом становить
вiдсотtсову ставку LIBOzuEURIBOR *маржа 0,8Уо.11роценти розраховуIоться на ocHoBi днiв,
якi минули та 360-денного року, взасмно погодженого сторонами.

У lriй припrirrli налана iнt|lормашiя про умови кредитiв згiдно з договорами. Бiльш детаJIьна
iн(lормацiя про процентIrий i валютний ризики викладена у Примiтцi 20.

з0



Товпрu спtво :з o(blte:lrcattoиl Bii пoBiOtut ь t t ictttKl кС П Е КТР-А ГРО у
q)ittctHcoBa звiпlнiсll1ь tta З l zlэ,ydtut 2()2 l р. пlа за piK, tцо закhtчttвся lla x|lo оапlу

l l |, t t.t t i t t t l; t t t l t l t l t i t t t t t t t, oB t il"Jl j i п l l l ос t 1 l i

I]a З 1 грудня 2021 р. yMoBI4 ,га строки погашення кредитiЕ,предс,IавлеIIi таким чином:

Валlота
договору

Ефектlлвна Строк Строк погашення
вiдсоткова погашення до вiд одного до
ставка* одного року п'яти poKiB

Усього

(), пt tt cst,t ах zlэtt вен ь)

АТ <УкрсItббаlllс>
АТ <Кредi
Дг;lilсоль Баltlс>
suпtitоmо
Соrроrаtiоп
Capital Еurорс, plc
(Велrrкобрлtтаrliя)
Усьогtl

Грllвня

Гр1,Iвпя

€вро

Валюта
договору

7,251И,

0,0l70

_0,5942+

0,8'И,/0,95

Ефективна
вiдсотl(ова

ставка*

641,100

бз9

cl )1,7

647,,l00

б39

9,27,7

657,616
i' Ефеit,гивна ставка дорiвrrlос номiнальнiй ставцi вiдсотка.

На 31 гру/IгIя 2020 р, yмoBl.{ та строки погашення кре/{итiI] IlредставлеIIiтаким LIином:

657,6lб

CTpolc Строк погашення
погашення до вiд одного до
одного року п'яти poKiB

Усього
(), пl tt cst,t ctx е ptt cl е н ь)

АТ <Укрсиббаlrк>
su rп ittltп о
Соrроrаtiоп
Capital Еurоре, plc
(I}сл lIlсrrбрllтаrriя)
АТ <Itрсдi
Агрilсtlль Банlс>
Ycbo1,o

Грrtвня

€вро

Гривня

4,75oll

-0,576,7l+
0,8ul,/0o95

6,99,12,29'/u

з29,000

55,5 83

з,4,74

329,000

55,583

3,д74

388,057 388,057
* Е(lеiс,гив]{а ставка дорiвI]Iое номiнаJIьнiй ставцi вiдсотка.

Забсзгtе.tеtl}Iя]\4и за крелита]чlи наданими Sulnitonro Согроiаtiоп Capital Еuгоре, рlс е гаран,гiТ
Surlritomo СогроrаtiоIl в cyмi вiдповiдного кредитного договору ТОВ кСпектр-Агро), при
цьому заборгованiсть за такими гарантiями не перевиtцуе суму факти.lноТ заборгованостi, що
сl'аIIом I{a З1 грудня 2021 р. в еквiвалентi нацiоналыIоТ I]аJIIоти становить 9,277 тис. грн
(З 1 грудня 2020 р,:55,583 тис. грFI). Sumitotno Соrроrаtiоп випустив фiнансову гарантiю щодо
кредитiв Itаданих Товариству у розмiрi 647,700 тис. грн АТ <Укрсиббанк> (31 грулня 2020 р.:
З]9.000 ,l ис. l1llr).

I3артiсть осtlоt]lIих засобiв представле}Iих alвтомобiлыIими траIIспортI{I{ми засобами
оформлеi-rими у заставу станом на 31 грудня 2021 р. стаIIовить 990 тис. грн., стаIIом на
31 грулrrя 2020 с,гановить 19,388 тис. грн. (Примiтrса 4 (i)),
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Товарu спutо з tlбiуt eltcet t о to в i О п oBi Dcut bt t i cпtto < СП Е KTILA Г РО л
(Diua.ttcoBa звitllнiспtь на 3I еруdня, 2021 р. пlа за piK, lцо закiнчttвся lla л!ю dапlу

Il рtlлl i tltKtl d о r[ i н ан с ов oi звi пlн ос пl i

Звiрltа змiII гроlrlових IIо,гокiв вiд фirlансовоi дiяльностi зл 202l тл 2020 роки :

зобов'язаlrllя

Позltlси, отриманi вiд
пов'язанtлх cTopiH

Кредити та оренднi
зобов'язання(), mчсstч ctx apltBet t ь)

Зa;lt.ttrlolc llir 1 сi.lllяl 2020 р.

Зпtillа грошlовltх Iro,I,oKiB вiл t|lillaнсовоТ дiялbHocтi

виплата позик

Отрипланttя позllк

Пllоltеttти та KoMicij' спла,tеlti

Всього гроlllовItх потокiв вiд фiнансовоi
лiлльrlостi
LIllcTi збlлтlс1,I вiд курсовоТ рiзнлlцi по itlmltx
зобов'язаtlllях
Illtшi зпtillrt

пов'язаtti iз зобов'язаlltlямll
ПporlerlTrri та KoMiciйHi вI.1трати

Усього ilIruIlx зм illo Iloll'llзall ttx iз зOбсlв'язаlttlяпtl.t
Зit.tl1,1ulolc lIa 3l грудllяl 2020 р.
Зa;lIlttlolc tIa l сi.lltя 202| р.
зпt ill а гро tпов l,t х потrrlсiв вiд t|tiпа нсовоi дiял blIocTi
[J t,t tl;rа,га ltоз t,t к
О,грt.tп,tаt l ttя позr.ttс

ПplottctlTtt та KoMiciT спла,lсtli
lJcboI,o I,1)oшrOBltx lloToKiB вiд фillаllсовоi
дiяltbltocтi
Llltс-гi збll,t,lсl.t вiд Kypc<rBoT рiзlrr,lчi lro iнших
з tl бtl tr'Tlзa l t l l яt х

ltttrli зпlilIl.t
I I оtl'rtзлtt i iз зtlбов'язir ll llяl\{t.r

l l;loltcrITtli тa ltoпl iciйlri Bl1 грllтIl
Ycbclt,o itlmltx зм itt, lIов'яlзttltllх iз зобов'lIзаннямl,t
Зa;llttrlolc lla 31 грl,дltя 202l р.

(289. l78) (165,282)

l92,88l

(в74,9б l)

ýс)ý,ý,

(9,469)

4,76,736

(2,зз2,80,7)

2,1 88,1 00

(20,575)

|42,919
4,0з2 5,6 l 9

l2,з20 I6,99l
12,320 1б,991
62,9,74 334,0б4
62,L),74 334,0б4

(854,7 l4)
8з2,014
(8,6з4)

(з,l17 ,502)
з,492,600

(2з;7 59)

(31,2,14) 291,339

(23,822) -
(73) 7бб

1,002 25,з66
( l б,893) 26,|32

l4,807 б5l,535

10 Чистий дохiл вiд реалiзацil продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

(.1l t tl t t cll, t a.r,,p l lBe t l ь)
Ll l,tcr-l,tй лох iл вiд pea.lr iзацii,говарiв
LIt,tc,t,llй лохiд вiд реа.lliзаuiТ робiт
LIltсl,ий дохiд вiд реалiзацiТ послуг
Ilсього

2020 202'
4,8l2,56tl

l,l97
8,644

6, l00,40l
|,з92

84,з 19

4,822,405 б,186.112

эZ



Товарч ctttBo з о(ллtеаrcаt toпl BiiпoBidtut bпictttto кСП Е КТР-Д ГРОу
(Diналlсовазсiпхнiсlпьна3lеруйtя.202lр.пtазарiк,tt.уозакitt,tuвсяtlацлоdqmу

П pttM i tllKtt d о r| iHa tt с ов oi' зв i tlt н ос п t i

11 IHlшi операцiйнi доходи

Iнlшi операцiйнi доходи за piк, що закiн.lиl]ся З 1 груллrя 202l р., представлеFIi наступним
чином:

(), пtu сrLчах epttBet t ь)

П оtзерне l t tlя бсз rrадi й r loT деб iTopcbKoT заборгованостi
Зttt,tжки
I(реди,г-tlотlл нерезилентiв
l ttt tte

(), пltt clt,t ах zpttB е н ь)

Вtt,I,1:lа,гt.t rta orl,rraтy rlllatli
Рсзсllв вiдпустоt<
BapтicTb про(lесiйrrих послуг
Аь,lортизацiя
Орсllлна плата. вiдшкодування l(омунальних витрат, електронI{а
обробка даних
ГIлаr,а за розl)ахуllково-касове обслуговування й iншi послуги
бalrrtiB
I Iос,rrуглr зв'язttу ,га iнтеlэнету
IttLtti витратtt
l}c ьо го

(), пl tt cst,t ctx : \эtt в е t t Б)

[}tlтpaTrl IIа оплату працi, в т. ч. нарахуванl{я
I} t tr,1-1aTt t .ltоt,iс,гt.t ttt,t

[} и,граr,Iл гlо заJIуtIеll l lIo r<л icttTiB
Iншi витрати rra збут
l}сьtlгсl

2|,405 22,44з

2020 202|

25,gl;
28,097

30,595
25,66]l
7,825

75,417 86,524

12 llIшri фilIаIrсовi доходи

Itrrпi фirrаrlсовi лоходи за2021р. в основному представJIенi доходаN4и вiд lсурсових рiзниць на
Helтo-ocнoBi у cyMi 27,]87 тис. грн. (2020 р.: 41,042тис. грн,), доходiв за користування
позикою у cyмi 1,597 тис. грн. (2020 р.: 1,706 тис. грн.), доходiв товарного кредиту у cyмi
2|,5З2 тис. грн. (2020 р.: вiдсутнi).

13 Алмirliстративlli витрати

Адмiнiс,гративнi витрати за piк, шо закiнчився 31 грудня 2021 р., tlредставленi наступним
чином:

2020 202l
58,449
з,84з
6,196
4,68ll

5,500

2,096
l,з90

,76,220

4,9з4
9,5зб
4,9,78

6,894

1,957
2,2\5

6,9з l 9,885
89,б93 l l6,бl9

14 Виr,рати Ita збут

Витрати tla збут за piK, що закiнчився 31 грудIIя 202| р., представленi наступним чином:

2020 z02l
l44,0зз
,74,|81

9,890
24,6lб

212,008
6,7,1з5
l 8,1 94
з0,87з

328,2l0252,726

aaJJ



ToBolluctпBo :l o(пlteJtcett oto BiittoBilaltbtt iсmю <СП Е КТР-АГРО>
Q)iHatlcoBa звiпхлliспlь на 3l zpydHst 202,1 р. mа за piK, tt1o закittчuвся на tpo dаm1,

П 1lttM i пtKtt d о ф i н ан coBoi зв i tп tl ос ttt i

15 Iншi операцiйlлi витра,ги

Iншli операцiйнi витрати
чином:

за piк, що закiнчився З 1 гру/Iня 202l р., прсдставJIепi I-IаступI{им

(у пu csL,tax еlэttвu t ь)

Bt.tTpaTlt tla створеlltlя резервiв
Виr,рати на купiвлtо-гIродаж, курсову рiзничю iноземноТ BiultoTl,l

Irrrrri витрати
l}сього

|6 (riHallct)BiBиTpaTи

Фiнансовi ]]итрати за piK, rцо закiнчився 31 грудня 2021
(), t п tt сstч ctx epttBe t t ь)

Вt.r,гllа,гапл вiл KypcoBrrx рiзниuь tta HeTTo-ocHoBi

ПpotlettTtti Bl.iTpal,l1 за кре/{итами та кредt|тними лiнiяпtи
cI; i l ta tlco в i в 1,I1,1)aTl,t за вс l{сел я lvl и, гарантi ям и та акредитивам и

вiлсотки за зобов'язагlItями з оренди

I(oMicii за обслуговуваtlня кредитiв
[}с t,o го

|'7 f[одаr,ок IIа прибутоIt

Коп,trlоненти витрат з податку на прибуток станом на 31
IIalоl]упItим LIиI{ом :

(), пtttсяlt ах epttBu t ь)

Витратtr з потоt|Ilого податку
Змr irla Bi;lcтpotlet{oгo пода,гI()/

Рl,х вiлстро.lеIIого гIолатI(у

Ycl,tll-tl l]ll1,1)а,г (лохолiв) з податI(у на прlлбуток

ffilo.ra cTaBI(a податку на прибуток в YKpaiHi

,q q?ý

57,933 51,548

р., представлетti наступним чином:
2020 202l

2020 202l
9,28,/

l8,72l
з1,826
l,350

l8,з,72

l42,919
l8,674
l0,б37

40з
91

20,809
l ],560

2,4]]_

l72,724 34,846

грудIlя 2027р., представленi

2020 2021
з2,01з

1,056

-rч.,

5,7 6-7s

(1,0l6)

1,285

__?}1_1,2 _____ 57р!4

за перiод 202l та 2020 рр. - 18%.

з4



Фiнансовq ,oin,ni,u,?i!'i't'!iiu',i,3'iii';:'';:'::;i:'iiY::;;:,;:::::i,:r:;
I l ptm,t i п,t Ktt d о ct l i н а t t с ов oi' з в i пt н ос п t i

(а) Узголrкенllя дilо.lоi ставItи податку на прибутоtс

Рiзrrиця Mixc загальгtою очiкуваI-IоIо cyмolo витрат з податку на прибуток, розрахованою iз
застосуваIlгtям дilочоi ставки полатку на прибуток до прибутку до оло/{аткуванIIя, i фактичноlо
cyмolo витрат з податку rra прибуток за роки, що заlсiнчиJ7ися 31 грудня 2021 та2020 рр.,
представлена таI(им LIином :

(), пl tt с;t,ч ctx elltt в е н ь)

l lрrrбу,гок ло ополаl,к},ваIl}Iя

Виrратtt t lIолаlку rla lrpllбyroK за дilt1,1oto clalJKolo
о податI(ува I Il Iя

Вtлтрати, що }Ie клас1,I(|liкуrоться як витрати для цiлей

розрахуtlку полатку на прибуr,ок
Змirra в lIeBtIзIlaIII.]х вiлстро,tettих податках
I}rrтpaTlt (лохiд) з IIоllа,гк)/ на прllбуток

пl, 202| ul,

_JZL!ýL___J_q9%_l2щl5 l00%
2020

57 ,67 5 l8%

33,4l2 20"/u 57,944 78(Иl

(б) I}лtзtlанi вiлстрочеlri податковi активи та зобов'язtlIIIIя

Змiни визt{аного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзпиtдь за2020 р., представленi
l,а]tим LIиIIоN4:

з2,0lз

1,286

11з

l8%

l%
1%

269 0%

(), t п tt cst,t ct х ;:ptt в е t t ь)
I lеоборотr,ri aKTI.{Btt

знецiнсння запасiв
Резерв сумнiвtrих боргiв
Резерв гараttтiйrrого
обслуговуваt-t ня

Резсllв iншl.rх вптра,г

Усього

(), пt tt cst,t ах elltt в е l t ь)
FIеоборотr; i ак,гl.tви
знецiнсння запасiв
Резерв cyMltiBHlrx боргiв
Резерв гарантiйного
обслуговуваrtня

Резерв il.tших Bt.tTllaT

YcbrrI,o

Сальдо lla

3I грулtlя 20I9
р.

Ак,гtltз
(Зобов'язання)

(3 9)
25з

1,22\

11l
95

вttзllаltо ч _ l}rtЗllаtlО Салl,до rla
0е t посеDелIl ьопl)lIo),Tl(Y:lr)o 

n or,"",,n*u Jl груltня 2020
зоItтку D." |(апlталl I

вllгола Впгода дкт1,1в
(l}lл,l,ра,гlл) (BllTpaTlr) (Зобов'llзання)

-6
- (209)
- 1,з,lб

- 122
-J

45
(462)

l55

11

(92)

t,641 (343) - l,298

ЗмiIrи визI{аного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiз}IиrIь за2021 р., представле}Ii
TilI(иNt IIиIIом:

сальдо lta

3l грулня 2020

р.

А lс,гrt tз

(Зобов'язання)
6

(209)
l,з16

l22
J

Вlrзlrаllо у
lrрlrбу,гrсу rrбо

Збtt,гк1,

I}иI,ола
(I}птра,ги)

(l66)
20l'

(1,136)

(l89)
5

В1.1знаtlо
безпосередltьо

у lrJ,laclloMy
lca п iT,a"rl i

[lt.t года
(BuTpaTll)

Сальдо lta

3l l,рулня 202l
р.

AKT1,1B

(Зобов'язання)
(1 60)

(8)
240

(67)
8

tз1,298 (1,285)

з5



То впр u с пtво з обjt ut( el lo lo в i i tt о в i iпlt ь t t ic tttto < С П Е KTILA Г РО >

(DittaHcclBu звiпlнiспlь на 3l еруdttя 202 l р. пlа за piK, t.tyo закiнчttвся lra L|ю dаm))
ll ptL,l,t i пl KtL О о Ql i н ан с oBoi' зв i п t н ос пt i

18 Поточнiзабезпечення

Поточнi забезпе.Iе}tня представленi настулним чиIIом:

(у п ч cst,t ах zlэлt в е t t ь)

Забезпе.tенлrя на в1,Iплату вiдгtусток
Забезпе.rеrt l rя в I.1 ко tIa I lIIя гарантi l"t t l rlx зобов' язань
Забезпе,tення iнших витрат i плате>ltiв

Забезпе,lенttя пiл мотивацiйнi виплати праuiвникам
Всього

31 грудня 2020 р. 31 гDудня 202| р,
5,661
l,294

540

9,88l
922
561

з6,701 71,099
44,196 88,4б9

Забезпечення FIa виплату вiдпустоtс у cyMi сформованого зобов'язанt{я перед персоналом
стаIIоп,1 на 31 ц)удr{я 2021 р.складають 9,881 тис. грн. - за 2021 року сформовано
18,819,гис. грII., виItорI4сl,аlrо ]4,599 тис. грtI.

\9 ОперацiТ з пов'язаними стороIIами

У вiдllовiдttостi до МСБО 24 кРозкlэumпlrL futфоlэ,ll,tацii'tцоDо пов'язспltlх сплорiн>,l]ов'язаними
RI]а)(аIоться сl,ороIIи, одна з яких мае молtливiсть контролювати або у значнiй Mipi впливати
на операцiЙнi та фiнаrrсовi рiшенttя iншоi сторони. При розглядi кожного можливого випадку
вi/lIIосин з ltов'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдпосин, а не лише юридична
форшlа.

(а) Опср:rцiТз упрilв.лiIIсLкIлNI персонilлом

(), пltt cst,t ах ;;pttBен ь)

Пoтo,ttti вl4плати (Фонл оллати гIрачi)

I}cboгo

(б) ОllсllаlдiТi:} ll;lacllrllcilпtl.t

( )' ltt llL'rl ll (lx,,lI lltJ( l t t,)

l] t t ll.rtaтa ди вiдеlrдiв

2020 202l
9.842 12,162

9,842 l2,762

2020
41,00з

202l
\44,4з9

(в) ОперацiТ,l,ir заllиlIIкIл з2l розр:IхуIII(аNIи з illrrlипrи пов'язаIIимлI стороIIами

Залипtки за операцiями Товариства iз пов'язаними сторонами, яtсi представленi суб'ектами
I'OclI()дtlplol]al1Ilr1 гtiд спiльним контролем, rlредставлегri таким LIиноN,l:

(), пltt с:Lчах еlэttв alb)

l{ебir,орська заборговаr r icTb за ToBapL|, роботtr, послугI..l

Крелиторська заборt,оваttiсть за товари, роботи, послуги
,I,a irtuli tloTo,ttti зобов'язаltня
I(tl1,o,;1;11.a,r..,tcotli ltllc,tt tTtl

Itlttti ttoтo,1tti зобоtl'язаttня
ItrtIIa пот,о.tгtа крслIlторська заборгованiсть

Умови l,rайбiльrrr зIIа.IIIих кредитiв Товариства,
Припriтrli 9,

31 грудня 2020 р. 31 грудня 202l р,
l25

49,0l,]
5 _5, _5 8з

7,з9l
226

125

37,608
9,271

5,528

отриманих вiд пов'язаних cTopitT розtсритi

зб



ToBapuctttBo з oб,,ttelK,ettoKl Bii tuloidlut ыt iспlю кС П Е КТР-Д Г РОу
4)iпансова звiпlнiспlь lla 3] zруйш.2()2 l р, пlц за piK, uyo закitt,tttвся tlq цю dапlу

1-I рttлl iпll<tt d о Ql i н а н с oBoi зв i пl н ос пl i

Операцii'Говариства iз пов'язаними сторонами, якi представленi суб'ектами господарювання
lti/l сlliлыtим KoItTpoJleM, llредставленi таким чином:

(), tlt tt clt.,t ct х е ptt в е t t ь)

L[истий дохiл вiл реалiзачiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)
llридбаrrr rя r,oBapiB, робi,г, гtослуг
cDi rrar lcoBi BI,t,гpaTtt

z020 202l

2,950
l03,178
12,з20

846
l20,з66

],002

20 Управлiння фiнансовими ризиками
(а) Огляд

У зв'.язку з вlIкористанням фiнансових iHcTpyMeHTiB у Товариства виникають TaKi ризики:

. кредитrтий ризик
о ризиl{ лiквiдrrостi

. pI,iItкoBl,]l",l ризик.

У rtiй lrрип,Ii,гцi lIl]сдставJIегrа irrформацiя про piBelIb зазI{ачеIIих ризlлtсiв у ToBaplrcTBa, trpo цiлi,
гtолiт,ики та процеси оцiнки i управлirлIIя ризиками Товариства. Бiльш детальна кiлtькiсна
iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках ло цiеi фiнансовоI звiтностi.

Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння
ризIlками i здiriсttенrlя IIагляду за FIeIo.

Ilо;ti,гиltи управrlitttlя ризиками розробляIотьсri з NleToIo виrIвJrеtILlя i аrrалiзу ризикiв, з якими
стиl(ilс,гllся Товарllство, встановлеIIIIя наIIежIIих лiмiтiв ризиltiв i засобiв коI{тролIо за ними,
моtIi,гориtlr,у рr.rзиrсiв i дотримаttняl.тliмiтiв. IIолiтикl.t i системи управлitлня ризиками регулярно
переглядаIоться з MeToIo вiдобрахсення змiн ринкових умов i дiяльностi Товариства.
Зас,госовуlо.Iи засоби навчаIlня i стандарти та процедури управлiння, Товариство прагне
стl]орити таке дисI{иплiнуIо.rе i конструктивI{е сере/Iовище коrIтроJIю, в якому Bci працiвники
розумirоть своi ролi i обов'язlси.

Учасt,tиl<и 'Говариства здiйснtоIоть нагляд за тим, як управлiнсr,кий персонал контролю€
до,гl]иман}tя 'l'овариством полiтики i lтроцедур управлiнняl ризиками i перевiряс адекватнiсть
стI)ук,l,ури ylrpaBrIittItя ризиками тим ризикапл, якi ви}IикаIотI) у 

-Говаристваt.

(б) I(;lc71ll l llllii ;ll1,1lllt

Кредитrrий ризи]( я]]ляс собоtо ризик (liлIансового збитку для Товариства в результатi
IIевикоIIаI{тlя tc;licHToп,t або коIIтрагеIIтоNI за фiнаlтсовим irrcTpylutel{Toм своiх зобов'rIзань за
логовороN,L Кре7lи,гrrиЙ ризиtс влIIIикас переважно у зв'яlзlсу з дебiторськоIо заборгованiстtо
tt.l l i c:t t,t,i ll.

lja.;taltcotla Bapтicтb фiнансових активiв явлrIе собоtо il,{аксиNIальний кредитний ризиtс.

5l



Товсцlttспtво з об,|rеJлсеl lor{) BidttoBi фcut btt iспuо кСП Е КТР-Д ГРОл
(DittattcoBaзвiп1lliспllэttаЗlzруdня202 I р.пlqзарiK,tцозакitt,tuвсянаtlюdаmу

[l рuл,ti пlKtt d о r| i нанс oBoi звiпl н ос пl i

МаксимшIьний piBeIIb кредитIrого ризику на звiтну дату представлениIl таким LIином:

(у mч csL,tax elэttBet t ь)

flебiторська заборгованiсть за товари, роботr,l, послуги
Грошовi кошт1l та Тх еквiваленти у банках
Iншlа пото.tна лебiторська заборгованiсть
I]сього

96,921 83,5з 1

3l грулrlя 2020 р.
,7 

4\ ,15 l

25,з06

3l гlrудllяI 202l р.

594,802
293,01 8

863,378 971,351

(i) /{ебiпtорсько зоборzовонi.сlrlь з0 плово.р.l, робопlлl, послу2u

PiBeHb кредитного ризику Товариства, зчLтежить, головним чином, вiд iндивiдуальних
характеристик кожного lслiента, Олнак управлiнський персоI{ал врахову€ також фактори, якi
можуть сприLIиFIяти вплив rla кредитний ризик, пов'язаIlий з клiснтською базою Товариства,
вIOIючаючи ризик дефолту в галузi та в KpaiHi, в якiЙ здiЙснrоtоть cBolo дiяльнiсть клiенти,
особ:t rtBo у rIepi ol1 гtоt,iрtl tet tl tя eltottobI i.lнoi ситllпцii.

/{ля cBoix дцебi,горiв 'Говариство використовус матрицю коефiцiенr,iв очiкуваних кредитних
зби,гrсiв в розрiзi перiо/{у l]рострочки. В ocнoBi ix розрахунку лежить оцiнка iсторичtlого
вiдсотка збитку вiд списання дебiторськоI заборговапостi.

Товариство lIe 1]имагас застави по дебiторськiй заборговаIlостi за продуrсцiю, товари, роботи,
Il ocJ Iyi,1.1, IIсрс/IоIlлirтi,га i гtш ltx ф illaH со вих itrcrpyM ettTax.

У ttас,гупнiй таб.lrицi lIрелставлеIrа irlформацiя IIро piBet-tb l<редитIIого ризику та очiкуванi
кlэеди,ггti зби,гttрl вiд 21ебi,r,орсьttоТ заборговаltостi за lrроltукцilо, тоt]аlри, робоr,у, оцiнtоваrtоТ у
суI(упIrос,гi, rta 31 грулrlя 2021 р.:

".Ч.Т:,l'l., 
,Z, l)сзерву пiд резерв пiд

0aJla]tcoBa. збllтклl зб1,1тlслI
BapTIcTb

(), пt t t сяlt ах zlэtt в е l t ь)

IJ епростро.tеt la

Г[ростро.rеttit по вiдсо,гкаIчI 1,оварl]ого

Kpe/ll.{Ty rra l81-365 дгriв
1-Iрострочеrrа rrа l8 1-365 днiв
Ilрострочена бi.itьtл ttil< lra З65 днiв
['Iрострочена бiльLrr Hi>l< tra 7З0 дrliв
l}сl,ого

Кредитно-
знецiнена

заборгованiсть
462,9]з

13,018

l l4,086
29,262

60,682

1%

29%

8%

28%
100%

з,240

3,806

9,152
8,з39

60,682

Hi

Hi

Hi
Так
Так

680,02 l l31% 85,2l9

з8



Товuрu сmво з o(l,tte,ltcett oto Bi dповi dtutbt t i ctttto кС П Е КТР-АГРО>
(DiHaHcoBa зrзimнiсtllь ца 3] ?руdlш 202 I р. пlа зu piK, tцо заtсittrtltвся lla L|ю dапD)

ГI рuл,t i пlKtt d о Ql i н а н с oBol' зв i пlн ос tll i

У наступtIiй таблицi ttрелставлена iIIформацiя про piBel{b кредитIIого рI4зику та очiкуванi
кредитнi збиткl.r вiд. дебiторськоi заборговаIIостi за продукцiю, товари, роботу, оцiнюваноi у
сукупностi, гIа 31 г,рудrrя 2020 р.:

ul, резерву пiд резерв пizt К_редитllо-

,збитlсlл,,, збliткll -зtIецllIеIlа]аоорговаlIlсть
(у пttt cst.,t ах epuBeH ь)

IJепростро,tеt ta

Простро,tеllа rto вiдсоткам товарIlого
Kpc.,tlIT), rra I8l-З65 лrliв
Прострочена на l 8 1-365 днiв
Прос,грочена бiльш нiж на 365 днiв
Прострочена бiльш нiж на 730 днiв
Всього

Валова
балансова
BapтlcTb

5з 5,699

l2,4B l

l 9l ,802
40,959

44,2l9

|%

5%

l|%
зз%

l 00%

з,7 49

591

2|,90з
l 3,54 l

44,219

Hi
Так
Так

Hi

Hi

825,1 б0 l0"/, 84,009

Рух очilсуваIIих креди],IIIлх збиr,кiв, розраховаIIих

(.|, l l l lt (r! Il (t.l :р uве l l ь)

Всього lla l ci.ltlяl 2020 р,

I lapaxoBaHo за 2020 р.

В t.t ttоllист,аtlо резерву

Зшtенl1_1ено резерв

I}сього ll:r l сi.llrя 202l р,

I lapaxoBaHo за 202 I piK

Використано резерву

Зменшено резерв

Всього на 3l грудllя 202l р,

вiдповiдно до МСФЗ 9 за 2021p.z

85,219

(i0 Гроtttовi KoLLtl1llt t,tlo ix еквiваленmu

IIa 31 грудня 2021 та 2020 р.'Говариство мало гроtповi кошти Tsl iх еквiвалеIIти на суму
29З,018 тис. гl]н. та 25,З06 тис. грн. .|,,

Сr,аноп,t на 31 грудня 2021 та 2020 р. грошi та ix еквiвалеFlти представленi банкiвськиN,Iи
балаuсами, яtкi tтe е знецiненими або простроченими.

I-Ia 3 1 грулня 202 1 року грошi та iх еквiвале}Iти в cyMi 27 6,128 тисяч гривень, (3 1 грудня 2020:
2,684 тисячi гривень), утримуIоться в утtраТrtських банках з рейтингом В, визI{аче}Iим

рсйт1.IIIгоl]I{м агеI{,tством Fitclr або його аналогами.

Зплсtttltеrtttя I(орисlIос,гi грошоlзl.тх KorпTiB та ix еквiвалеtIтiв ,га IIотоLIIlих фiIrаrrсових iнвестицiй
було оrцirrеllе IIа ocHoBi очilсуваtlих кредитних збиткiв за 72 мiсяцiв як несуттеве, i воно
вiдображае KopoTKi строки позицiй, що зазнають ризику, у зв'язку з чим Товариство не
вiлобразило в облiку резерв пiд збитки вiдзменtllення корисностi IIа 31 грудня 202l та2020
р1l. 

'Гоrзаристl]о вва)кас, lIIo ]{аявтli у нього гроIховi кошIти та ix еквiвалеFIти та поточнi фiнансовi

(в) l)1,1:}1,1lc .llilctli2цllclc,I,i

Ризиtс лilсвiдtlостi tlо-ттягас у ToN,Iy, Iцо у 'Говариства можуть виIIикIIути труднощi у викоtланIti
йоr-о фiлrаrlсових зобов'язаltь (в т.ч. за розрахуIIками по нарахованих вiдсотках по кредитах)

з9

Резеllв cyMltiBltl,tx боргiв

85,98б

8,578

( 10,555)

84,009

з1,826

(21)

(з0,595)



ToBopu сплво з о блt e}lce l l о lo Bi d п oBi drш ь t t icttuo к С П Е К'Г Р-Д Г РО у
(DiHaHcoBa звiпнiспlь на 3l zpydHsL 202 l р. пtа зсt piK, tt1o зсtкittчuвся наtlю dаmу

ГI pti лt i пt Kt t d о Ql i н ан с о в ol' з rl i пl tt ос tll i

розрахуI{крI за якими зд(iйсI{юк),гься tпляхом передачi Iро]IIових KolIITiB або iншого фiнансового
активу. IIiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю передбачае забезпечення, наскiльки це
можливо, IIостiЙноi наявrlостi лiквiдностi, достатньоi дJIя виItоIIання зобов'язань по Mipi
FIi]стаrIня cTpolriB Тх погашеIt}Iя як у звичаtlних умовах, так i у IIадзвиLIайних ситуацiях,
уIIикilIоLIи Iтри LIr,oMy trеприйнятrlих збиткiв-чи ризику наI-IесеIrня шкоди репутаrIiI Товариства.

Водтtочас, с-lliл BpaxyBaTI.I, пIо ризI{к лiквiдtl,tос,гi витlикае в результатi несвос.tасного виконання

фittаtтсоtзих :]обов'rIзаl]ь о/lIIиN,I або 21et<i"ltbKoпta контраген,гilми i (або) виL{икнення
непередбаrIеноi необхiдностi негайного i олrrоllазовоI,о виконаIIня 'Говариством своiх
фiнансових зобов'язань.

CтpoKti IIогашеIIгIя непохiдttих фirtаltсових зобов'язаIIL згiдно з о.tiкуваними термiнами,
вклIоLIаюLIи випJIати гIроцентiв (trедисконтоваlti грошовi потоки), представленi ,гаким чином:

Гроruовi
Iia"rIatlcoBa IloT,oKrI за .Що одного Вiд одного до Вiд трьох до

п'яти poKiBварr,iс,гь /iоговоl)амtl pol(y трьох ptllciB(1, п t t1 g11,1 61у elltt rle t t ь)

Ila 3I грулllя 202l р.
I(1lедити та орендtli
зобов'язання
I(релит,орсы<а

заборl,ован icTb

за 1,<lBal)ri, робоr,и,
llосJI)/г|,I

Ittttti пото,tнi
зобо в'яза ttI tя

в T,,t. вiдсотlси

661,20l

946,8в5

46,245

664,395

946,885

46,245

660,140 з,654

946,885

46,245
8,726 8,726 8,,726

l,б54,33l l,б57,525 l,653,870 3,б54

I'ptlrrtoBi
Ба;lаllсова потоI(tl за !о одllого l}iд одllого до Вiд трьох до

(), tt t tt cst ч (1х epttBeH ь)

lla 3l грулlrя 2020 р.
I{рсдllти,га оренлrri
зобов'язання
I(редиr,орська

заборговаlt icTb

за ,I-овари, 
робот,и,

llослугI.1

ltlttti tlolt,t,ttti

зобов'яза tl ня
tз l,.,t. BiдcoTt<t.r

ваFrтiс,гь договорамlr року трьох poKiB п'яти poKiB

390,0lз 391,079 з89,457 1,622

l,з20,09l

l8,зб l

l,з20,09l

l8,36l

l ,з20,09l

l li,зб I

8,982 8,982 8,982
lo728,465 |,729,531 1,127,909 1,622

Slttllitolno Согроrаtiоп, }Itlоttiя випуще[Ii гарантiТ щодо кредитiв ТОВ <Спектр-Агро>> вiд
A'I' кУкрсiббанк>, АТ <Itрели-Агрiколь баltк>, АТ (lI{Г Бalrrc Yrcpaiila) на загалыIу суму
еt<lзiвален,lну 2,727 ,820 тис.грн., також гарантiТ щодо кре/{иl,орс];коi заборгованостi Товариства
перед llос,гаLIальЕIиками на загальну суму еквiвалеt,tтtl1, 2,69з,з58 тис.грн. cTaFIoM на
3i грудrlя 2021 porcy. Tal<ort< Т'овариству rIадаlri гаран,гii банrсiв АТ (УI(РСИББАIJIý в cyMi
б9,85б тис. грI{. пIодо кредиторськоi заборговаIlостi Товариства перед постачальниками

40



а)

Товпрu спutо з ll(l"ц alп,et t oto Bi itt oBi itut ь t t i спltо кС П Е КТР-А Г POlt
cDittctttcr,Bct зBitttttic,tttb tta 3l .-1l_t,Jttя 202 l р. lll(t,l(l l)ili, ttltl-taKitt,tttBcл ll(l lIll) O(ltlly

l l р t шt i tltt;tt d о |l i t tlt t tc oBo| зв i ll l н ocll l i

(г) Ринковий ризик

Ринковий ризик IIоJIягас у тому, lцо змiни ринItових Kyl]ciв, таких як BaлIoT}Ii курси, процентнi
стаI]ки i курси цiнних паперiв, булl,ть впливати на дохоли або на BapTicTb фiнансових
iHcтpyMeHTiB Товариства. Метоrо управлiIrIIя рI.1нковим ризиком е управлiпIIя i контроль рiвня
ринкового ризику у межах прийнятних параметрiв при оптимiзацii доходrrостi.

Buлtoпtttttli рuзuк

У Тоrзарис,гва виникае валIотний ризик у зв'язttу з продarками, закупками, залишками коштiв
у банках та кредитами, деrlомiнованими в iноземrlих валIотах. Валютами, в ,Iких, головним
LIином, деномiноваrri цi операrlii, с долари CIIIA та свро. Законодавство Уrсраiни обмежу€
моltсltиtзiс,гь 1-оваrристI]а хелжувати валютний ризик, отже, Товариство не хеджус свiй
tза.ll to,1,t t и й l)изl.{ к.

Il[o стосуе,l,Lся моI]етарIIих ак,гивiв та зобов'язань, деноп,tiтtованих в iноземrтих валютах, то
Товаристlзо вживае захолiв спрямоваtIих I{a ,ге, пlоб iT .lистий рiтзень ваJIIотного ризику
утримувався lla прийIrя,гному piBHi, шJIяхом придбання LIи продажу irtоземrtих BaJIIoT за спот
курса]\,Iи, яi{Iцо ltе tlеобхiдно для усунеIIня короткостроковLIх дисбалансiв.

PiBcttb ваJllо,гrIого ризику представлений таким чином:
(), пttt cst ч ctx zpttBeH ь)

3l грулltrl 202l р.
Гllошовi l(oltlTlt та Тх сквiвалеltтlt

l{ебi,r,орс blca заборговаtt icTb за проду кцitо, товар и, роботtr, послуги
I{релl.r,глr

[(llедrл,горсьrtа заборговаttiсть за ToBapl.i, роботи, послуглl
I ttшri пото,tнi зобов'язаrtня
Ll rtс,га ловга (коlrо,гlса) пози uiя
3l r 1l1,,'tlrrl 2020 р.
l'1lotrtoBi I(ollI,1 lI га i'x сIсвiвалсltr tl

l {сб i,r,o1lc ька забо1l гова l r ic,l,b за п l)olly l(Lli lo, товари, робо,гl.r, послу ги

I(рс/tитr.r

Крсдr,r,горсьrса заборгсlванiсть за товари, роботи, послуги
I ltttli по,го.ttli зобоtз'язаttttя
rI tlc t it l(()l)o,1,K,il tto llltlirl

Долаrl США €вро

20|'/о осltltблеIiнrl курсу гривI-ti llo вiдтIопlенI]lо до Irаведених у наступлriй таблицi валIот на
31 l,рулп;r 2021 та 2020 рр, призвело б до зменшення нерозподiленого прибутку та чистого
прибу,гtс1, зtl роки" lllo заttiн.rилися З1 грулня 2021 та2020 рр. на зазнлLIеrлi ниrrсче суми. При
tlboМy Ilpиllycкae,I,bcrl, ll{o Bci iHпli змiннi веJ]иtIиIlи, зокрема, проllентtti ставl(и, заJIишаться
пtlс,гiйt,tип,lи.

2,]2,]82
l25

(22,1 1 8)
(5,528)

245,267 (l 00,055)

l9
ll9

(54,049)

(7,з9l)
(6l,302) ( l00,034)

3l грудня 2020 р. 31 грудня 202l о.

р,277;
(90,778)

ll

(55,58з)
(44,462)

(.\, tп tt cst,t ctx,lp ч cl е t t ь)

/[tl.ttap CIlJA
(' lr 1r,l

20% змiцrrеI]ня к)/рсу гривt-ti по вiдIноп]еннIо до IIаведених
аJIе гIl]о,гиJtеllсlтl.tй за зIIачеIIIIrIм вплLIв Ila наведеIti виrце
вели LIи tl и заJIишаIотьс;l постiйI{ими.

у таблицi валIот справило б рiвниЙ,
суми, за умови, що Bci iншi змiннi

( ]0,054)
( l(1,406)

40,22з
( l6,409)

4|



TtlBaptt спtво з обitt ectclet t о to в i d tt ов i dtutbt t i спuо <С П Е КТ Р-Д ГРО>
(Diнансовq звiпlнiспlь на З I zруDня 202l р. п,tа за piK, tt1o закittчuвся tta tlto dапlу

Гl рt,tлl i пl Kt t 0 о r! i н а t t с ов oi зв i п t tt ос l t t i

(i0 Проlqшпutлtй рлlзлtк

Змirlи процентних cTaI]oK впливаIоть, головним LIиI:IoM, I{a кредити i гtозики шляхом змiни ii
справедливоТ вар,гос,гi (заборговаIIiсть за фiксоваIIоtо cTaB](olo) або маЙбутнiх грошових
по,го](iв (зzrборгованiст,ь :]а зMiIt}IoIo отавкоtо), УправлirlськиЙ персоIIал IIе мае затвердженоi
офiцiйлrоi по.ltiтикрt визIIа,LIеIIFIя I{еобхiдного спiI]вiдIIошення заборговаI{остi Товариства за

фiксованими проrIентними ставками i заборгова}Iостi за змiнIIими проце}Iтними ставками.
Однак, при отриманнi tIового фiнансуваIIня, управлiнський персонал користусться своiми
суджеIIIIями, щоб прийFIяти рiпrеtlня щоцо того яка процентIIа ставка * фiксоваrtа чи змiнна -
бу,,tс бiльшt виl,iлноtо дл;t'Гоllариства протяI,ом очilсуваttого перiолу до cTpol(y погашеt{ня
заборt,ованос,l,i.

'l'oBapl.tcTBo мас кредит вiд пов'язаrlоi
([Iримiтка 9). За оцiьttсоIо Товариства, змiна
сут,гсвого вtIливу tIa прибуток Товариства
З1 r,рулня 2020 р.

(д) Справеллrrвавtlртiсть

сl,ороIIи з плаваIоLIоIо вlдсотко]]оIо cTaBKoIo
плаваюLIих вiлсоткових cTaBoI( не призводить до
за роки, rцо закiIt.lилися Зl грулrrя 202| р, та

OL(iIletta спраt]е/(JtиL]а вар,гiс,t,ь (liнансових ак,гt.lвiв ,гzl зобов'язань бу.ltа l]изнаLIсIIа iз
зtlс,госуt]аItttяtп,t iсtlуlочоi риtlковоТ irrфорп,rацii та I{аJIе)tO.tих Nlel,oлoJlol-iia оцiнки BapTocTi. Одttак
ll:lяt оtlittt<и сIlрtitlедливоТ BalэTocTi rlеобхiдно суттевим чиIIом проаналiзувати ринковi данi.
OTilce, оцiнки не обов'язково вказують суми, якi пцогли б бути отриманi на ринку у даний час,
Використаttня рiзttих припущень стосовно ринку таlабо методологiй оцiнки може мати
сl,ттсвий вплив rIa оцiнену справедливу BapTicTb.

Ol{irlelta справелJIива BapTicTb фillаttсоlзих активiв i зобов'язаIlь визFIачасться з використанням
pIItlKoI]1.1x llисI(оIl,t,оваIIих гроl.пов14х потокiв,га itrших вiдповiдtIих N4е,годологiй оцiIrки BapTocTi
rta tсittець року i гrе вiлображае спраI]едJIиI]у BarpTicTt цих irrcTpyп.teHTiB на лату складання та
розповсIодженIlrI uieT фirrаlrсовоi звiтностi. I]i розрахунки lIe вiдображаIоть буль-яких премiй
або дисtсогt,гiв, якi можуть вI.IIIикнути внаслiдоtt пропозиlдii на продаж одIIочасно BcicT суми
пеl]ного фiнансового iHcTpyMeI{Ta, Iцо IIалежить Товариству. Ouirlrca справедливоi BapTocTi
Гlэlltl,,,rar, 

"rr 
IIа суд)I(еI,IIiях lцollo очiкуваних у майбу,r,rrьому гроl]Iових потоttiв, IIотоLIних

ctttlItoп,ti.tttllx 5lл46,,, характерl,{с,гик l]изиt(у 1.1iзttl.tх (;illаlrсових iltcтpyMretrTiB r,а irtlпих факторiв.

оцirrr<а cIIl]iil]c/tJlI,1lrtli вztlэ,гсlс,r,i r'руll,гус,гьсrl lla iсtIуtо.lих (lillaltcoBllx itrс,грумеtlтах без оt,littки
вар'госr'i o.tit<yBattoT п,lаЙбутньоi 21iя"ltыtостi 

,га oцitttcIl аlс,гиllilз та зобов'яза}Iь, що не вважаIоться
(l i t r aI l соlзlлп,tи i lIс,групле] lтаi\,{и.

]jtutziноова вар,гiс,гь Bcix (lirrartcol]иx ак,гивiв ,га 
фirlансових зобов'язаIIь приблизно дорiвнtое ix

спраl]едливiй вартос,гi rla 3l грудlня 202l р.,31 грулня 2020 рр.
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ГI ptt"M i пlкч d о c|l i на нс oBot зв i пt н ос tt t i

2| Непередбачеlli зобов9язання

(а) YmtoBlli податкоlli зобов'язанIIя

Товариство здiйснrос бiльпrу LIастину оllерацiй в YKpaiHi i тому мас вiдповiдати вимогам

украiнського податкового законодавства. Для украiнськоТ системи оподаткування
хаllill(l,срIIип,l с tlаяtзtliсl,ь LIl{слеIIlIих полаткiв i законодавс,гво, що часто змiнrоеться, яке може
застосовуватися ретроспеl(тивlIо, мати рiзне тлумаtlеlltlя. а в деяких випадках с суперечливим.
I-Iepi:rKo вI,II{иI(сIIотL ll1lотирi.t.tя у TpaKTyBaHtri податкового законодавства мiж мiсцевою,
об.;lаслtоtо ,га державнимl{ податковими службами та мiтt МiItiс,герством фiнаrrсiв та iншими
держа]]IrиN,lи оргzlнамрt. IIодагковiдекларацii пiллягають перевiрцi з боку рiзrrих органiв влади,
яllсi згiдtIо iз закоttо/tавством yпoBrlo]]a)IceHi застосовувати cyBopi штрафнi санкцii, а TaKo)It

с,l,rlI,уl]L1,1,и lIeIllo. ГIодаткова звiтttiсr,ь за piK пiдлягас податковiй rrepeBipчi протrIгом наступних
l,рьох календарних poKiB, ilле за деяких обставин такий перiол N,Iоже бути подовлсений.

I{i факти cTBoploloтb зIIаLIно серйознiшi податковi ризики, HirK Ti, якi е типовими для краiн iз
бiльш розвинсlrлlми сис,tемами опода,[куванI]я, Управrrittсt,кий персонал вI]ажас, виходя.lи зi
свого I,JIуN,IачеIIIIя IlодalтI(ового закоIIодавства, офiцiйrrих роз'ясItеllь i сулових рiшень, шlо

Ilo:fa}Tкo]]i зобов'rtзiltttя буллt IIаJIежIIим LIиIIом вi;цобрахсенi в облiку.

(б) Суловi процесI,I

У xo,rti зtзи.lайttоi дiяльностi Товариство бере участь у рiзrrих сулових IIроцесах та скаргах.
Уttрав.ltitlсьlсий ttcllcoIItlJl I]l]zl)I(ac, lI{o, iiпloBilэtto,'I'oBztpllcTBo I{e ItoIIece су,гl,свих вип-llат або
l]'l'l]а'l'и аt<тtttзitз в рсз)/Jlьтатi таtсих сулових лроцсс:iв, i.,ro,vry uа звi,гнi лати не було створено
вiдповiдний резерв у фiнаrrсовiй звiтнос,гi Т'овариствzr.

22 ПолiI IIicJIrI звi,гllоi дати

Iliс.llя звiтrtоi да,l,и IIе вiдбулосяr жодIIих подiй, яrсi б rrотребували вIIесення змiн до фiнансовоi
звiтностi стаIIом tta кitIець дпя 31 грулrrя 2021 р.

Вitiськова пzресiя РосiйсьKoi' Феdерацii пропltt YK1laitt u

24 лlо,гого 2022 року, росiйсьlсi вiйська вторглися в YKpailly та розпочали вiйськовi дii в кiлькох
регiонах. 'Грива.lri бойовi 21ii призвеJII,I до численIIих люлських жертR, знаLtного переплiщеtttля
IlaceJleIIIIrI, поLtIкод)ксIIIIrI та руйlrуваrlrIя ilrt|lраструIстури, l]ведеЕIIIя I-IацiональIrим банrtом
Украiни tIевних адмiнiс,гративIIих обмежегtь на операцii з lсонвер,гатiiТ валtоти та платехtiв за
Kopi,lolI ,га заI,аJIоN,I зIIаllItого погiршенIt.я etcotloпti.lltoi дiялыIостi в YKpaiHi. I_{e негативно
I]llJlиt{уло tta ttoJliL,и.IIIe l,а бiзllес-середовиlllе в YKpaiHi, в тому .lислi на здагнiсть багатьох
rIi2ltllэисмств I]роловжува,гLI cBoto дiяльrriс,гь у звtл.lайttоtчtу реlкимi, I]гlлив вiйсьlсових дiй, на
уN,lови, I] яких'Говариство здiйснrое свою дiяльнiсl,ь, IIаведе}Iо в Примiтцi 1 (б).
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ГI 
1-1 

tt,ll i пt l<lt d о r|l i н а н с о в oi зв i п,t t t о с tll i

П podo влrcе It ня кр еО ItпlH oi|' л it l ii

Itредитна лiнiя за процеI{тIlим кредитом вiд опосередковаrIого учасIIика'Говариства Sumitomo
Согроrаtiоrr Capital Ettrope, рlс., яtlсу було отриплано за заявкоIо вiд21r грудня 202l р. з TepMiHoM
погаIшеl{ня кредиту - до 10 сiчня 2022 р, була пролонговаIIа ocTaI{IIboIo заявкою вiд
26,rpaзll,s1,2022p. до 13 червня 2022 р.

Вiд iMerIi керiвництва Товариства випуску та пiдписано:

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Лобач В. П.

Рузiева С, П.
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Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СПЕКТР-АГРО» 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СПЕКТР-АГРО» («Товариство»), що складається з балансу (звіту про фінансовий 
стан) на 31 грудня 2021 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 
звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 
рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 р. та його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання 
фінансової звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних 
бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, 
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на примітку 1 (б) до фінансової звітності, що описує вплив 
військових дій, розпочатих Російською Федерацією на території України 24 лютого 
2022 року. Як зазначається у примітці 1 (б), ці умови, поряд з іншими обставинами, 
викладеними у примітці 1 (б), вказують на наявність суттєвої невизначеності, яка може 
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викликати значні сумніви у спроможності Товариства безперервно продовжувати 
свою діяльність. Наша думка не була модифікована щодо цієї обставини. 

 

Ключові питання аудиту, що включають найбільш значущі ризики суттєвих 
викривлень, у тому числі оцінений ризик суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 
Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань. На додаток до питання, описаного в розділі 
«Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» ми 
визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які мають бути 
повідомлені в нашому звіті. 

Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня 
2021 р.: 6,186,112 тисяч гривень; На 31 грудня 2021 р.: торгова дебіторська 
заборгованість: 594,802 тисячі гривень. 

Ми посилаємося на фінансову звітність: Примітка 10 «Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)», Примітка 6 «Дебіторська заборгованість». 

Ключове питання аудиту Як це питання вирішувалось під час 
аудиту 

Протягом року, що закінчився 31 грудня 
2021 р., основні напрямки реалізації 
Товариства включали продаж засобів 
захисту рослин, насіння, мінеральних і 
спеціалізованих добрив, агротехніки та 
надання послуг.  

Дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) є ключовим показником, 
який використовується для оцінки 
діяльності Товариства. Хоча 
застосування принципів визнання 
доходу згідно з відповідними 
стандартами фінансової звітності є 
складним, у випадку Товариства 
більшість договорів з продажу є 
стандартними і відносно простими. 
Однак існують певні складнощі, 
пов’язані з такими факторами: 

— Одне з ключових суджень у цій 
сфері випливає з вимоги визначити, 
коли виконано зобов’язання щодо 
виконання договору. Відповідно до 
МСФЗ 15 суб’єкт господарювання може 
визнавати дохід лише тоді, коли він 
виконує визначене зобов’язання 

Наші аудиторські процедури щодо 
визнання чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
включали наступне: 

— Оцінка структури та застосування 
вибраних процедур внутрішнього 
контролю щодо визнання доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), що включають перевірку та 
погодження договорів купівлі-продажу, 
авторизацію відправлення товарів та 
звірку взаєморозрахунків з клієнтами; 

— Перевірка договорів купівлі-
продажу, складених протягом звітного 
періоду, на основі вибірки, щоб 
зрозуміти ключові умови, що включають 
умови поставки та будь-які умови 
змінних компенсацій (знижки, бонуси і 
повернення); 

— Порівняння, на основі вибірки, 
окремих операцій з реалізації продукції 
(з акцентом на ті операції, що були 
визнані близько до кінця року), з 
відповідними первинними документами, 
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шляхом передачі клієнту обіцяного 
товару чи послуги. Це визначення 
вимагає ретельного розгляду договірних 
положень, щоб зрозуміти, коли контроль 
над обіцяними товарами чи послугами 
передається клієнтам. У випадку 
Товариства умови доставки кожного 
договору є відповідним фактором, при 
цьому ризик виникає щодо продажів на 
кінець поточного або на початку 
наступного звітного періоду. 

— Згідно з МСА існує припущення 
про невід’ємний ризик шахрайства, 
пов'язаний з визнанням доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг). Цей ризик стосовно Товариства 
концентрується здебільшого на 
прийнятності визнання чистого доходу 
від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) у відповідних періодах, беручи 
до уваги обсяг чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), визнаний близько до 
завершення року, та судження щодо 
того, чи виконувались критерії визнання 
доходу та в якому саме періоді. Крім 
того, ключові показники ефективності 
управлінського персоналу 
зосереджуються на фінансових 
результатах за звітний період. 

З урахуванням вищезазначених 
факторів, ми вважали визнання доходу 
від реалізації продукції таким, що 
пов’язане із значним ризиком суттєвих 
викривлень у фінансовій звітності. 
Внаслідок цього, це питання вимагало 
нашої підвищеної уваги і було визначене 
як ключове питання аудиту. 

включаючи транспортні накладні. У 
рамках процедури ми аналізували, 
серед іншого, визначення Товариством 
термінів передачі контролю; 

— Отримання підтверджень, на 
основі вибірки, від покупців Товариства 
щодо залишків заборгованості на звітну 
дату, включаючи покупців з нульовими 
залишками, та аналіз суттєвих різниць 
між підтвердженими сумами та сумами, 
визнаними Товариством; 

— Перевірка, чи розкриття, пов'язані 
з визнанням доходу від реалізації, у 
фінансовій звітності Товариства, 
належним чином включають та 
описують кількісну та якісну інформацію 
згідно з вимогами застосовної 
концептуальної основи фінансового 
звітування. 
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Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається зі Звіту про управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 
аудиторів щодо неї. 

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

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 
суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання 
фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства. 
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Відповідальність аудиторів за аудит фінансової звітності 

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

— iдентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

— отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства; 

— оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 

— доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на 
основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
нашому звіті аудиторів до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудиторів. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі; 

— оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання; 

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовно, про дії, вчинені для усунення загроз, або 
вжиті застережні заходи. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, 
кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш 
значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
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ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудиторів, крім 
випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Згідно з вимогами статті 14(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» ми надаємо наступну інформацію в нашому звіті незалежних 
аудиторів, що вимагається додатково до вимог МСА. 

Призначення аудитора та тривалість виконання аудиторського завдання 

Ми були призначені аудиторами фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 
2021 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою, управлінським персоналом 
14 вересня 2021 року. Загальна тривалість виконання нами аудиторських завдань без 
перерв складає 4 роки, починаючи з року, що закінчився 31 грудня 2018 р., по рік, що 
закінчився 31 грудня 2021 року. 

Надання неаудиторських послуг 

Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторські послуги, які заборонені 
положеннями Статті 6(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність». 

Також, за період, якого стосується обов’язковий аудит, що ми виконуємо, ми не 
надавали Товариству інших послуг, крім послуг з обов'язкового аудиту. 

Додатковий звіт для Ревізійної комісії 

Ми підтверджуємо, що цей звіт аудиторів узгоджений з додатковим звітом для 
Ревізійної комісії. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежних аудиторів, є: 

 

 

 

Гаврилюк Олександр Олегович 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 101470 

Заступник директора,  

ПрАТ «КПМГ Аудит»  

8 червня 2022 р. 

Київ, Україна 
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