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Фiнансова звiтнiсть
вiдповiдно до
Мiжнародних сташдартiв фiнансовоi звiтностi

Товариство з обмежецою вiдповiдальнiстю
'6Пiскiвський завод скловиробiв"

за 2019 piK



Додаr,ок l

до НацiоrIального положення (стандарту)

l "Загальнi вимого до (liHaHcoBoi звiтностi"

Пiдприсмство

Територiя

Органiзаuiйно-правова форма
господарIовання:

ТОВ <Пiскiвський завод скловиробiвl>

киiьська обл.

,Щата (piK, мiсяць,

коди
202d 01 l 0l

Атуу
)пФг
Ед

33894 l 2 1

з22 l 055600

240

2з.lз

по еДРПОУ

по КоАТУУ
по КоПФГ
за КВЕ,Щ

Середrrя кiльttiсть працiвникiв | 664 чоловiк,

Длреса, телефон вул. TeTepiBcbKa, бул. 1, смт. Пiскiвка, Бородянський район, КиТвська обл., 07820, 32 l 096 l

Товариство з обмеженою вiдповiдtьчьнiс,t,ю

Видеконономiчноiдiяльностi: Виробництвопорожнистого скJIа

Одиниця вилriру:

Складеttо (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинчi):

за положеннями (с,гандартами) бухгал,герського облiку

за мirкнародними стандартами фillансовоi звiтностi

тис,грн. без десяткового знака (oKpiM розлiлу IV Звir,у про фiнансовi результа,ги (Звiту про

сукупний дохiд) (форма лл2), грошовi показники якого наводяl.ься в гривнях з копiйками)

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудпя 2019 р.

Форма Nчl код по дкуд [-1s0l00l ]

Активи
Код

рядка

31 грулня
2019 р.

31 грулня
20l8 р.

01 сiчня
2018 р.

Прим.

l 2 J 4 5 6

I. Необоротнi активп
Нематерiальнi активи l 000 54 |25

4

4

4

зl
5

,7

8

9

l0
10

l1

l2
13

l4

первlсна BapTlcTb l001 536 536 393

накопичена амортизацiя l002 (482) (41l) (393)

0cHoBrti засоби l010 ,724 2lб 730 486 593 073

первiсна BapTicTb 10l1 87l 864
,794 066 59з 074

знос l0l2 (l47 648 (63 580 (l)

Вiдстроченi податковi аttтиви 1 045 55 409 l 69 589 l96 585

Iншi необоротнi активи l 090 9 2|2 20 642 11 862

Усього за роздiлом I 1095 788 891 920 842 801 520

II. Оборотнi активи
Запаси l l00 544 044 485 78з 365 509

Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги l 125 480 238 552 64,| 444 41,7

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за видаI]ими авансами l l30 20 з22 13 488 89 85l

з бюдяtетом 1 з5 47 891
,]9 431 33 з60

у тому числi з податку на прибуток 1 36 |25 \25 \25

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 55 6 091 20 з,l4 36 355

Поточнi фiнансовi iнвестицii 1 60 8 бl0 57 l04

гоошi та ix еквiваленти 65 8 785 lз 156 9 005

Витрати майбу,гнiх перiолiв 70 1,1 92,7 58

Усього за роздiлом II 95 1 125 304 1 l73 553 1 035 601

БАлАнс 1300 1 9l4 195 2 094 395 1 837 |2|

2



капiтаrr i зобов'язання
Код

рядка

3 l грулня
20l9 р.

3 l грулня
20l8 р.

0l сiчня
2018 р.

Прим,

l 2 3 4 5 6

I. Власllий капiтал

Jаресстрований (пайовий) капiтм 1400 378 502 378 502 378 502 l5
15

l5

\,7

l6, l8

1,7

l9
20

2l
22

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) l420 (1 52 471) l l55 374) (l 200 890

неоплачений капiтал 1425 (2

Усього за роздiлом I 1495 (373 975) (176 812) (822 390)

II..Щовгостроковi зобов'язапшя i забезпечення

Щовгостроковi кредити банкiв 15l0 256 223 394 9lз 446 828

Iншi довгостроковi зобов'язання l5 l5 l 646 l88 l66,7 522 l 596 594

Усього за роздiлом II 1595 l 902 4ll 2 062 435 2 043 422

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 1 бl0 5з 405 l60 073 l45 4зб

товари, роботи, послуги lбl5 25з 909 5з,7 
,l43 4z8 9з4

розрахунками з бюджетом l620 4 730 2 9з4 l 360

розрахулIками з оплати працi 1 630 ll 558 7 062 3 7l0

поточнi забезпеченI.tя l660 |2 66l 42 925 з 635

Iншi поточнi зобов'язання 1690 49 496 58 095 33 014

Усього за роздiлом III 1б95 385 759 808 832 бtб 089

БАлАнс 1900 1 914 195 2 094 395 1 837 12l

* РядоК кIншi необорОтнi активи> (p.l090) вкJlючас актив з права користуваttпя. (Примiтка 6).

*х Усього забов'язанltя i забезпе.tення, розрахованi як сума рядкiв l595 i l695, ск.падають 2 288 l70 тисяч гривень на 3l

грулня 2019 року (31 грулня 20l8 року: 2 8,7l 26,7 тисяч гривень; 0l сiчня 20l8 року: 2 659 51 1 тисяч гривень).

*** Рядок кlншi
l7 та l8)
**** Товариство

Керiвник

Головний

i зобов'язання (р.1 5 l 5) включас кредити, отримаIлi вiд пов'язаних cTopiH та облiгацii (Примiтки

окремо, авклtочасiх в рядки 1515 i 1690 Звiту про фiнансовий стан.

Микола Борисович

Микола Борисович

;,,dP,,,ý

lобов'я:,

Щ д(1
.{1зl чэl вrt 9rj



Пiдприсмство ТОВ кПiскiвоький завод ск.гlовиробiв>

!ата (piK, мiсяць, число)

по СffРПОУ
(назва)

Звir,про фiнансовi рсзультати (звiт про cyKyrrllиl"l дохiл)
за 2019 piK

Статья
код

рядка

За piK, що закiнчився 3 l
грулня 2019 року

За piK, що закiнчився 3l
грулrlя 20l8 рокУ

Прим,

l 2 J 4 5

Чистий доход (виручка) вiд решriзацii продукuii 2000 l 514 180 960 087 23

z5

26

2,|

28

29

30

зl

Собiвартiсть реалiзованоi пролукuii (ToBapiB, робiт,
послуг)

2050 (l 008 8lб (724 l 88

Валовшй:
прибуток 2090 505 364 zз5 899

збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2120 '7 9|с, з 982

Адмiнiсmативнi виmати 2l30 (53 260 (2з 946

Витрати на збут 2l50 (90 5l2 (48 962

Iншi операцiйнi витрати 2l 80 (|1 5,12 (44 104

Фiнансовi результати вiд операцiйпоiдiяльностi:
прибуmк 2190 з51 9з9 |22 869

збиток 2l95
Iншi фiнансовi доходи 2220 256,7z5 29 \зз

]ншi доходи 2240 l5c 9 228

Фiнансовi витрати 2250 (91 54l (87 180)

Iншi витрати 22,70 ( 196 (l 5з8

Фiнансовi результати вh звичайноt дiяльностi до
оподаткування:

прибуток 2290 51,7 0,7,7
,72

5\2

збиток 2295

Щохiд (витрати) з полатку на прибуток 2300 (l 14 180 (26 996)

Чистий фiнансовшй результат;
прибуток 2350 402 89,7 45 5lб
збиток 2з55

ФормаN2 Код поДКУД ПSО1003-l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

II. сукупниЙ дохtд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Статья
Код

рядка

За piK, що закillчився 3l
грудня 2019 року

За piK, що закiнчився 3 l
грудня 20l8 року

Прим

l 2 3 4 5

IншиГt сукупниI"l дохiд пiсля оподаткування 2460

укупнrrй дохiд (сума рядкiв 2350,2355та246О) 2465 4о2 891 45 51(

Статья
Код

рядка

За piK, що закiнчився 3 1

грулня 2019 року

За piK, що закil.rчився 3l
грудня 2018 року

Прим,

l 2 J 4 5

MaTepiMbHi затрати 2500
,l09 

325
,l4,7 

2,]с

ви,юаr,и на оплату працi 2505 l 43 56J 87 285

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 28 04,7 l8 69?

Амортизацiя 251,5 87 680 88 78?

Iншi операцiйнi витрати 2520 20l 54 78 249

Разом 2550 l 170 160 l 020 288



зобов'язанням (Примiтка 30),

Керiвник

Головний

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

HapaxoBaHi вiдсотки по кредитам та HapaxoBaHi вiдсотки по орендним

Борисович

Борисови.t

Статья
Код

рядка

За piK, що закiнчився 3l
грудня 2019 року

За piK, цо закiнчився 31

грулня 20l8 року
Прим,

t 3 4 5

Середньорiчна кiлькiс,гь простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261.0

коригований чистий прибуток (збиток) на одну 26l,5

дивiденди на одну просту акцiю 2650

к:'$-ii;ýкЧ*;";s;-я

2



Пiдприсмство ТОВ кПiокiвський завод скловиробiв>
,Щата (piK, мiсяць, число)

по СflРПОУ
(назва)

Звiт про рух грошоRt|х коштiв (за прямипr методом)
за 2019 piK

ФормаNЬ3 КодзаДКУД t 's0'rИ 
l

Статья
Код

рядка

За piK, що
закiнчився З l

грулня 20l9 року

За piK, що
закiнчився 3 l

грулня 20l8 року

Прим,

l 2 3 4 5

I. Рух Korпr,iB у результатi операчiI'lноiдiялыtостi
I-Iадходження вiд:

Реалiзацii продукцii (,говарiв, робiт, послуг) 3000 l 810 472 1 026 l14

1,7

l7
1,|

|,7

22

1з

13

Повернення податкiв i зборiв з005 |2

Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 6 4зз 3 783

Надходження вiд вiдсоткiв за заJIишками KoпrTiB на поточних рахунках з025 lз
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 232

Iншi надходження 3095 1 982 9,7з

Витрачання на оплату:

ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 1 409 702 (,165 204

Прачi J 05 l05 773 (65 281,,

Вiдрахувань на соцiальнi заходи з l0 (27 834 (l7 690

Зобов'язань з податкiв i зборiв 5 15 (2,7 481 (1,] 2,7l

Витрачання на оплату повернення aBaHciB J 40 (25 2lз (8 452

Вlлтра.tання на опJIату цiльових BHecKiB J 45

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими конIрактами J 50 (35 997,.

[ншi витрачання 3 l90 (93 452 (6l 2lз
чистиil Dчх коштiв вiд опеrrацiйнот дiяльпостi 3195 93 691 95 76(

II. Рух коштiв у результаr,i iltвестпцir'iноiдiялыtостi
Надходrкення вiл реалiзачii:

фiнансових irrвестицiй з200 l4 000 9 163

Надходження вiд погашення гtозик з2з0 8 610 59 з71

Витрачалttlя на придбання:

необоротних активiв з260 (7 001 |з4 141

Витрачання на надання позик з2,75 (259 (27,7,,

ЧистиI"r рчх коштiв вiд iHBecTIl цiйноi дiяльностi 3295 15 350 (65 884]

tII. Рух коштiв у результатi фillаllсовоТдiяльностi
Цадходження вiд:

власного каtliталу 3300

Отримання позик 3305 l70 000 49 00(

[ншi надходження зз40

Витрачання на:

погашення позик зз50 (200 048) (34 535

Витра.rання на сплату вiлсоткiв зз60 (76 306) (з,] l05
витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi оренди 3365 (4 641, (4 244)

Iншi платежi зз90 l 000)

чистий pvx коштiв вiд фiнансовотдiяльностi 3395 111 995) (2б 882)

Чпстпй рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (2 953 2 994

]мишок коштiв на початок перiоду 3405 lз 380 9 з,7(

]плив змiни валIотlIих KypciB на залишок коштiв з410 1 492 1 0lc
]аlишок коштiв на кiнець року 34l 5 8 935 lз 38с

ня> (рядок 3190) за 20l9 piK вкJIIочас кошти стягнутi з Товариством в судовому порядку в cyMi

Микола Борисович

Борисович

6

2з* Рядок
876 тис. вирiшення суперечки з постачальником (Примiтка 21 (а))



Пiлприемство ТОВ <Пiскiвський завод скповиробiвD
!ата (piK, мiсяць, число)

по СЩРПОУ
(назва)

Звiт про власний капiтал
за 2019 piK

Звiт про власний капiтал
за 2018 piK

Микола Борисович

кола Борисович

7

Форма N 4 код за дкуд I 1s0'005 l

Форма N 4 Кол за.ЩКУ,Щ l 1SOЮ05 l

'с,9
Керiвник

,"',lr''r.
> ,lд

'Jii

-- _-/

Сr,атья
Код

)аIjЕUс f[)U

ваний Капiтал у
Додатко-

вий

капiтм

Резервни

й капiтал

дiлений
прибуток

(непокрити

Вилучени
й капiтал

Всього
Прим

чении

капiтал
капlтал

z J 4 5 6 7 8 l0 ll
}алишок на 31.12.2018р. 4000 378 502 1 t55 374) (176 872:

Коригування:
Iншi змiни 4090

Скоригований залишок на
D1.01.2019p. 4095 378 502 (l l55 374) (716 8,12

Цистий прибуток (збиток) за
2018 piK 4100 402 897 402 897

[нший сукупний дохИ за 2018
piK

41 10

Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200

Внески учасникiв:
внески до капiталч 4240

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260

разом змiн у капiталi 4295 402 897 402 897

}апишок на 31.12.2018p. 4300 378 502 (752 417,, (373 975)

Нерозпо-

дiлений
прибуток

(непокрити

й збиток)

на 01.01.20

Чистий прлlбуток (збшток) за

Iнший сукупний дохiд за 2018

Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди

Головний бу

l 9



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вIдповtдно до мсФз

1. Загальна iнформацiя

(а) Органiзацiйllа структура та дiялыliсть

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiскiвський завод скловиробiв" (О'Компанiя" або
О'Товариство") е компанiсю, заресстрованою в YKpaTHi. Юридична адреса Товариства: УкраТна,
КиТвська обл,, Бородянський район, селище мiського типу Пiскiвка, вулиця TeTepiBcbKa, будинок 1.

Основним видом дiяльностi Товариства е виробництво порожнистого скла.

Засновниками Товариства е компанiТ ТОВ "ПРАЙМ IHBECTMEHTC" та АТ "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТ ИВНИЙ IH ВЕСТИЦ lЙНИЙ ФОНД " KI В I "

Фактичною контролюючими сторонами компанiТ Товариства с фiзичнi особи Порошенко Олексiй
Петрович та Коваленко Ганна МиколаТвна.

(б) Умови здiйснеrlrlя дiяльностi

EKoHoMiKa УкраТни демонструе ознаки стабiлiзацiТ пiсля тривалого перiоду полiти.tноТ та економiчноТ
напруженостi. У 20l9 роцiтемп iнфляцiТ в YKpaTHi уповiльнився до 4,1Уо (порiвняно з9,8Yо у 2018

роцi). У 20l9 роцi зростання реального ВВП, за оцiнками Нацiонального банку УкраТни (НБУ),
становило З,2О/о(у 20I8 роцi: зростання наЗ,4О/о).

НБУ продовжив реалiзацiю полiтики цiльового регулювання iнфляцiТ i розпочав прискорення циклу
пом'якшення монетарноТ полiтики, оскiльки цiльовий покz}зник iнфляuiТ на piBHi 5+1% був достроково
досягнутий в листопадi 2019 року. НБУ в 2019 роцi неодноразово зния(ував свою основну облiкову
ставку з 18,0% до 1З,5Оlо. Такий пiдхiд призвiв до того, що BapTicTb внутрiшнього фiнансування в 2019

роцi дещо знизилась. НБУ перелбачас та подальше зниження облiковоТ ставки до 8% впродовж
наступних poKiB за умови збереження вищезазначеного цiльового рiвня iнфляцiТ. НБУ дотримувався
полiтики плаваючого валютного курсу гривнi, який станом на З 1 грудня 20|9 року становив2З,6'7
гривнi за 1 долар порiвняно з 2'7 ,69 гривнi за 1 долар США станом на З 1 грудня 2018, Головними

факторами змiцнення гривнi стало надходження вiд украТнського експорту, зокрема завдяки

рекордному врожаю зернових та олiйних культур, та продаж коштiв вiд валютних зчtлучень державних
компанiй, а також приплив коштiв iноземних iHBecTopiB у гривневi облiгацiТ Уряду (хоч вплив
останнього фактору дещо знизився наприкiнцi 2019 року).

Щодо валютного регулювання, НБУ продовжив полiтику зменшення в€Lпютних обмежень, i,

починаючи з 1 березня 20l9 року зменшив обов'язкову частку продa>ку ва-лютних надходжень вiд 50%

до ЗOOZ, а з 20 червн я 2019 року скасував цю вимогу повнiстю. НБУ також збiльшив перiод

розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями вiд 180 до 365 днiв з 7 лютого 2019 року; з 8 травня
2019 року пiдвищив лiмiт по виплатам дивiдендiв за 2018 piK з 7 мiльйонiв евро до 12 мiльйонiв евро,
а з 10 липня 2019 року скасував Bci обмеження на репатрiацiю дивiдендiв,

У груднi 2019 року мiсiя МВФ в YKpaTHi погодила трирiчну програму кредитування для УкраТни
Extended Fund Facility (<ЕFF>) у загальнiй cyMi 5,5 мiльярда доларiв США. Очiкуеться, що Виконавча
Рада МВФ схвuLпить угоду у I кварталi 2020 заумови, що Верховна Рада УкраТни схвzLпить необхiднi
законопроекти, а уряд УкраТни здiйснить набiр не визначених "попереднiх дiй", якi можуть
передбачати реформи для змiцнення банкiвського сектору та запровадження ринку землi
сiльськогосподарського призначення. Успiшне погодження програми ЕFF пiдвищус здатнiсть УкраТни
виконати ij валютнi зобов'язанняу 2020-2021 роках, що зрештою сприятиме фiнансовiй та
макроекономiчнiй стабiльностi в KpaTHi.

У 2020-2021 роках УкраТна зобов'язана погасити значну суму дерх(авного боргу, значною мiрою
деномiноваго в iноземнiй валютi в розмiрi 9,0 мiльярда доларiв США та 6,В мiльярда доларiв США,
вiдповiдно, що вимагатиме мобiлiзацiТ суттевого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування. Ступiнь
непевностi у 2020 роцi хоч i дещо знизився в порiвняннi з 2019 роком, проте з€шишасться значним
через ризики продов)Itення спiвпрацi з МВФ, та HaBiTb в випадку упiшного затвердження програми
ЕFF, отримання траншiв залежатиме вiд успiху УкраТни у виконаннi умов програми.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз

1. Загальна iнформацiя (продовження)

(в) Управлiння лiквiднiстю та безперервнiсr,ь дilIльностi

Фiнансова звiтнiсть складена на ocHoBi припущення, що Товариство с безперервно дiючим
пiдприемством i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Товариство не мае Hi HaMipy, Hi

потреби лiквiдуватися або суттсво звужувати масштаби своеТ дiяльностi.

За piK, що закiнчився 3l грудня 2019 року Товариство отримало чиотий прибуток у розмiрi 402897 тис.
грн. Станом на 31 грулня20|9 року поточнi активи Товариства перевищували поточнi зобов'язання на
'7З9 545 тис. грн. на цю дату. Бiльшiсть зобов'язань Товариства представленi довгостроковими
позиками, одержаними вiд банкiв та пов'язаних cTopiH, TepMiH погашення яких закiнчусться у груднi
2024року, атакож облiгацiями з TepMiHoM погашення у сiчнi 2027 року. Таким чином, Товариство мае

значнi зобов'язання перед пов'язаними сторонами.

Наявнiсть вiд'смного значення суми власного капiталу станом на 3 l грулня 2019 р. потрiбно

розглядати в динамiцi, у порiвняннi iз сумою на початок року та враховувати змiнио якi вiдбулись у
капiталi упродовж звiтного року. У порiвняннi з сумою власного капiталу станом на 31 грулня 2018

року Компанiя значно зменшило його вiд'смне значення (на 402 897 тис. грн). Керiвництво BBаrKac, що
воно вживае Bci необхiднi заходи для пiдтримки стiйкостi i зростання бiзнесу Товариства в поточних

умовах.

2. Основа складання фiнансовоТ звiтностi

(а) Пiдтвердження вi;1повiднoeTi

I-{я фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансовоТ звiтностi
l кПерше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi>) в рамках переходу Товариства
на Мiiкнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вимог законодавства УкраТни щодо
фiнансовоТ звiтностi,

Отже, управлiнський персонал склав цю фiнансову звiтнiсть, яка с першим повним пакетом фiнансовоТ
звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ, користуючись своIм найкращим розумiнням стандартiв та
тлумачень, якi с чинними на 31 грудня 2019 р., та принципiв облiковоi полiтики, якi застосовуються
Товариством при складаннi першого повного пакету фiнансовоТ звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ.

II'я фiнансова звiтнiсть, за винятком Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на дату переходу на МСФЗ -

1 сiчня 2018 р., включас порiвняльнi числовi показники за попереднiй piK,

.Щетальне пояснення, як перехiд на МСФЗ вплинув на власний капiтал та фiнансовий результат
Товариства подаеться у Примiтцi 36.

(б) OclloBa оцiнки

Фiнансова звiтнiсть складена на ocHoBi принципу iсторичноТ (первiсноТ) BapTocTi.

(") ФункцiопалыIа валIота та валюта подаttня

Нацiональною вzLпютою УкраТни е гривня, яка с функцiональною вaulютою суб'сктiв господарю-вання
Товариства, оскiльки в YKpaTHi розмiщено ocHoBHi виробничi активи та реалiзусться бiльшiсть
продукцiТ. Фiнансова звiтнiсть подана у гривнях, округлених до тисяч гривень.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився зr грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlднодо мсФз

2. Основа складання фiнансовоТ звiтностi (продовження)

(г) Використання оцiнок, припущень та суджепь

Складання фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСФЗ вимагае вiд управлiнського персонаJIу формування
судхtень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiковоТ полiтики, на суми
активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, а також на розкриття iнформацiТ
про непередбаченi активи та зобов'язання, Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

Оцiнки та припущення, на яких вони грунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду
облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у Bcix наступних
перiодах, на якi впливають TaKi оцiнки.

lнформацiя про важливi судження, оцiнки та припущення, що використовув€tлися при застосуваннi
принципiв облiковоТ полiтики i мали найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi,
представлена у таких примiтках:

. Примiтка 11 та 12 - Фiнансовi iнструменти

. Примiтка б - Актив у формi права оренди та орендне зобов'язання

. Примiтка 8 та32 (б) (i) - Резерви пiд дебiторську заборгованiсть;

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики

Принципи облiковоТ полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися у звiтних перiодах,
представлених в цiй фiнансовiй звiтностi, якщо не зазначено iнше.

(а) Iноземllа валIота

Операцit в ittоземнuх валюпхах

Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних вzLпют, якi були застосованi при складаннi фiнансовоТ
звiтностi, представленi таким чином:

Валюта Зl грудня 2019 р. 3l грудня 2018 р. 0l сiчня 2018 р.

!олар США 2З,686 27,688 28,067

евро 26,422 31,714 3З,495

,Щлtсерело: Kypcu НБУ за daHuMu https://baпk.gov.ua

ОперацiТ в iноземних в.lлютах перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiють
на дати здiйснення операцiй.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах надату звiтностi,
перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, встановленими на цю дату,

Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць по монетарних статтях - це рiзниця мiж амортизованою
вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою на ефективну процентну ставку i

платежi протягом перiоду, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом
обмiну на кiнець звiтного перiоду,

HeMoHeTapHi cTaTTi, деномiнованi в iноземних в€u]ютах, якi вiдображаються за iсторичною (первiсною)
вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату операцiТ. KypcoBi рiзницi, що
виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку.
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примlтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудця 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоТ полiтики (продовження)

(б) Оцiнка справедливоi BapTocTi

Справедлива BapTicTb - це цiна, яка буде отримана при продажi активу чи сплачена при передачi
зобов'язання при здiйсненнi звичайноI операцiТ мiж учасниками ринку надату оцiнки в принципi, або
за його вiдсутностi, найбiльш вигiдному ринку, наякий у Товариства € доступ на цю дату.
Справедлива BapTicTb зобов'язання вiдображас ризик неплатоспроможностi.

Якщо можливо, Товариство оцiнюе справедливу BapTicTb iHcTpyMeHTy використовуючи котирування
для такого iHcTpyMeHTy на активному ринку. Ринок вва}каеться активним, якщо операцiТ для активiв та
зобов'язань здiйснюються з н;lлежною частотою та об'см забезпечуе iнформацiю щодо цiн на
безперервнiй ocHoBi,

Якщо немае котирувань на активному ринку, Товариство застосовус методи оцiнки, якi максимально
використовують релевантнi доступнi вхiднi данi та мiнiмiзус використання недоступних даних.
Вибраний метод оцiнки включае Bci фактори, якi б учасники ринку взяли до уваги при здiйсненнi
оцiнки транзакцiТ.

Найкращим докzlзом справедливоТ BapTocTi фiнансового iHcTpyMeHTy на дату початкового визнання е,

за нормальних умов, цiнатранзакцiТ, тобто справедлива BapTicTb винагороди наданоТ або отриманоТ.

Якщо Товариство встановлюе, що справедлива BapTicTb при первiсному визнаннi вiдрiзняеться вiд цiни
транзакцiТ та справедлива BapTicTb не пiдтверджусться aHi котируванням на активному ринку для
подiбних активiв чи зобов'язань, aHi базуеться на методi оцiнки, що використовус лише данi з

доступних ринкiв, фiнансовий iHcTpyMeHT при первiсному визнаннi оцiнюеться по справедливiй
BapTocTi та коригуеться для вiдстрочення рiзницi Mixt справедливою вартiстю та цiною транзакцiТ.
Надалi, така рiзниця визнаеться у прибутках або збитках на вiдповiднiй ocHoBi протягом життя
iHcTpyMeHTy, але не пiзнiше, нiж коли оцiнка повнiстю пiдтверджена доступними ринковими даними
або закриттям операцii.

Якщо для активу або зобов'язання оцiнених за справедливою вартiстю с цiна покупки (котирування на
покупку) та цiна продажу (котирування на продаж), Товариство оцiнюс активи та довгу позицiю по

цiнi покупки, а зобов'язання та коротку позицiю по цiнi прода:ку,

Товариство визнае перенесення мiж рiвнями iepapxiT справедливоi BapTocTi на кiнець звiтного перiоду
протягом якого змiна мала мiсце.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповIдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовэкення)

(б) Оцiнка справедливоТ BapTocTi (продовження)

Товариство використову€ наступну iсрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення справедливоТ
BapTocTi, що вiдображае cyTTeBicTb вхiдних даних використаних для оцiнки:

. PiBeHb 1: вхiднi данi, а саме котирування на активному ринку (нескоригованi);

. PiBeHb 2: вхiднi данi iншi, HirK котирування, включенi в PiBeHb 1, якi доступнi прямо (як

котирування) або опосередковано (похiднi вiд цiн). ,Щана категорiя включае iнструменти, якi
оцiнюються використовуючи: котирування на активному ринку для подiбних iHcTpyMeHTiB;

котирування для iдентичних та подiбних iHcTpyMeHTiB на ринках, якi вважаються менш активними;
або iншi методи оцiнки, коли Bci cyTTcBi вхiднi данi прямо чи опосередковано доступнi на ринку;
. PiBeHb З: оцiнка грунту€ться на вхiдних даних щодо активу чи зобов'язання, якi с недоступними на

ринку,

Переходiв меж рiвнями не було.

(u) Фiнансовi iнструменти

(r) Вuзнанttя mа оцiп,ка

Первiсне визнання дебiторськоТ заборгованостi та випущених боргових цiнних паперiв здiйснюсться на

дату Тх виникнення. Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
здiйснюеться надату укладення угоди, коли Компанiя стас стороною договору про фiнансовий
iHcTpyMeHT.

Фiнансовий актив (якщо BiH не с дебiторською заборгованiстю без сутгевоТ фiнансовоТ складовоi) або

фiнансове зобов'язання спочатку оцiнюеться за справедливою вартiстю, плюс, в разi, якщо вони не

вiдображаеться за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки як прибуткiв або
збиткiв (FVTPL), витрати на операцiю, безпосередньо пов'язанi з його придбанням або емiсiсю.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi без суттсвоi фiнансовоТ складовоТ вiдбувасться за цiною
операцiТ.

(i.) Клuсutlliкацiя mа пос)сь,tьtuu, оцiпка

Фiнансовi :tкl,иви

При первiсному визнаннi фiнансовий актив класифiкусться як: оцiнений за амортизованою вартiстю;
за справедливою вартiстю з вiдобра"lкенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi
(FVOCI) - борговi iнструменти; FVOCI - iнвестицiТ в капiтал iнших суб'ектiв господарювання; або за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).

Фiнансовi активи не перекласифiковуються пiсля ix первiсного визнання, якщо тiльки Компанiя не
змiнюе свою бiзнес-модель з управлiння фiнансовими активами, у такому разi Bci вiдповiднi фiнансовi
активи перекласифiковуються в перший день першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi.

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою вартiстю, якщо BiH вiдповiдае обом наступним умовам
i не оцiнюсться за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку
(FVTPL):

' фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ с як отримання передбачених
договором грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв; i
, договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових потокiв,
якi с виключно платежами в рахунок основноТ суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основноТ
суми боргу.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(в) ФirrallcoBi iнструменти (продовження)

(ii) Класu(lit<чцiлt пtct поdальu.tа оцittка (npodoBltcetttut)

При первiсному визнаннi iнвестицii в капiтал, яка не утримуеться для торгiвлi, Компанiя може
безвiдклично обрати вiдображати подальшi змiни справедливоi BapTocTi iнвестицiТ в iншому
сукупному доходi. Такий пiдхiд застосовусться залежно вiд iнвестицiТ.

Yci фiнансовi активи, якi не класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю, або FVОСI, як
описано вище, оцiнюються за FVТРL. При первiсному визнаннi Компанiя може безвiдклично
оцiнювати фiнансовий актив, який в iншому випадку пiдлягас оцiнцi за амортизованою вартiстю, або

за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi
(FVОСI) за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL), якщо
такий пiдхiд повнiстю або суттсво прибирае ефект невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, що
iнакше мав би мiсце.

Фiнансовi активи - оцiнка бiзIlес-моделi

Компанiя здiйснюе аналiз щодо мети бiзнес-моделей, в рамках яких утримуються активи, на piBHi

кожного окремого портфеля фiнансових iHcTpyMeHTiB, оскiльки це найкращим чином вiдобраrкас

спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiТ управлiнському персоналу. При цьому Компанiею
враховусться така iнформацiя :

. yMoBHi подiТ, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв;

. умови, якi можуть регулювати договiрнi ставки купона, включаючи особливостi змiнноТ ставки;

. дострокове погашення та особливостi пролонгацiТ;

. умови, якi обмежують вимоги КомпанiТ грошовими потоками вiд обумовлених активiв (наприклад,

кредити без права регресу).

Передача фiнансових активiв TpeTiM особам за угодами, припинення визнання яких не передбачасться,
не ввarкасться продarкем для цiсТ мети, що вiдповiдае продовженню визнання активiв Компанiею.

Фiнансовi активи, що утримуються для торгових операцiй або управляються та результативнiоть яких
оцiнюсться на ocHoBi справедливоi BapTocTi з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або

збитку (FVTPL) оскiльки вони не утримуються aHi з метою отримання передбачених договором
грошових потокiв, aHi з метою як отримання передбачених договором грошових потокiв, так i продаrку

фiнансових активiв.

(DiHaHcoBi активи - оцiнlса того, чи с передбаченi договором гроrrlовi потоки вlлключно вr.lплатоIо
octloBIroT cyм!I та проценr,iв (KpиTepiil SPPI)

!ля цiлей даноТ оцiнки (основна cyMa> визначаеться як сгIраведлива BapTicTb фiнансового активу при
його первiсному визнаннi. <Проценти) визначаються як вiдшкодування за BapTicTb грошей у часi, за

кредитний ризик щодо основноТ суми, що заJ]ишаеться непогашеною протягом певного перiоду часу,
та за iншi ocHoBHi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi та
адмiнiстративнi витрати), а також мар)iу прибутку.

При оцiнцi того, чи с передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основноТ суми i

процентiв на непогашену частину основноТ суми, Компанiя аналiзуе договiрнi умови фiнансового
iHcTpyMeHTa. Ще вклю.Iае оцiнку того, чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь договiрну умову, яка
мояtе змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що фiнаноовий актив
не буле вiдповiдати аналiзованiй вимозi.
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3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(в) Фiнансовi iнструменти (продовження)

(ta Клuсu(liкчцiя пtч поduльtчо оцittкtt (прtлDtлвмселtпя)

Умова про достроКове погашеНня вiдповiдас критерiЮ SPPI В тому випадку, якщо сума, оплачена при
достроковому погашеннi, представляс по cyTi непогашену частину основноТ суми i проценти на
непогашену частину та може включати обгрунтовану додаткову компенсацiю за дострокове
припиненнЯ дii договорУ. KpiM того, В тому випадку, якщо фiнансовий актив придбаваеться або
створюсться з премiею або дисконтом щодо зазначеноТ в договорi номiнальноТ суми, сума, що пiдлягас
виплатi при достроКовомУ погашеннi, по cyTi являе собою зазначену в договорi номiнальну суму плюс
передбаченi договором HapaxoBaHi (але не виплаченi) проценти (i може також включати обгрунтовану
ДОДаТКОВУ КОМПеНСаЦiЮ за дострокове припинення дiТ договору), вважаетеся як та, що вiдповiдае
критерiю, якщо ltри первiсному визнаннi фiнансового активу справедлива BapTicTb його умови про
дострокове погашення е незначноIо.

Фiнансовi 1lKTиBII - Прибутклl або зб1,Iтк1,I прлI подальшiл"r оцiнцi

ПРИ ПОдальшiй оцiнцi фiнансових активiв застосовуються TaKi принципи облiковоТ полiтики.

Фiнансовi активИ КомпанiТ включаютЬ торговУ та iншУ дебiторськУ заборгованiсть, а також грошовi
коштИ та ix еквiваЛенти, та класифiкуються як фiнансовi активи за категорiею амортизованоТ BapTocTi.

Фiнансовi активи,

що оцiнюються за
FVTPL

Щi активи в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Чистi
прибутки та збитки, включаючи будь-який процентний дохiд або дивiденди,
визнаються у прибутках або збитках.

Фiнансовi активи,

що оцiнюються за
амортизованою
вартiстю

I_{i активи згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективноi процентноI ставки. Амортизована BapTicTb зменшуеться на
суму збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентний дохiд, прибутки та
збитки вiд курсових рiзниць та зменшення корисностi визнаються у
прибутках або збитках, Будь-який прибуток або збиток при припиненнi
визнання визнасться в прибутку чи збитку.

Борговi
iнвестицiйнi цiннi
папери, що
оцiнюються за
FvoCI

L{i активи в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Процентний
дохiд, що розраховусться з використанням методу ефективноТ процентноТ
ставки, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та знецiнення визнаються у
прибутку чи збитку. Iншi чистi прибутки та збитки, визнанi в складi iншого
сукупного доходу При припиненнi визнання прибутки та збитки, накопиченi
iншому сукупному доходi, перекласифiковуються в прибуток або збиток.

]нвестицiТ в капiтал
iнших суб'сктiв
господарювання,

що оцiнюються за
FVoCI

I_{i активи в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Щивiденди
визнаються як дохiд у прибутку чи збитку, якщо вони не е очевидним
вiдшкодуванням частини собiвартостi iнвестицiТ. Iншi чистi прибутки та
збитки визнаються в iншому сукупному доходi та нiколи не
перекласифiковуються в прибуток або збиток.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскlвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповцно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(в) Фiнансовi iнструменти (продовження)

(it) Класшliкацiлt пtа поDсtльtаа оцittка (пpoDoB,ltcetutlt)

Фiнаllсовi зобов'яз:t1-Ilля - Класифiкацiя, подальша оцirlка ,гlt прибуr,ки або збиткlл

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як оцiненi за амортизованою вартiстю або за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVТРL). Фiнансове зобов'язання

класифiкуеться як оцiнене за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитку (FVTPL), якщо воно класифiкуеться як утримуване для торгiвлi, с похiдним фiнансовим
iHcTpyMeHToM, або визначаеться як таке при первiсному визнаннi, Фiнансовi зобов'язання, що
оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL),
оцiнюються за справедливою вартiстю, а чистi прибутки та збитки, включаючи буль-якi процентнi
витрати, визнаються у прибутках або збитках. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективноТ процентноТ ставки. Процентний дохiд,
прибутки та збитки вiд курсових рiзниць визнаються у прибутках або збитках. Будь-який прибуток або

збиток при припиненнi визнання визнасться в прибутку чи збитку.

(iii) Пр uпut t el ll lrt в tlзl l altl lrl

<IriHattcoBi актIIви

Припинення визнання фiнансових активiв Компанiею вiдбувасться, якщо закiнчусться строк дii прав

КомпанiТ вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо воно

передас передбаченi договором права на отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв в рамках
операцiТ без збереяtення практично Bcix ризикiв та вигод, пов'язаних iз правом володiння фiнансовим
активом.

Компанiя бере участь в операцiях, за допомогою яких передае активи, визнанi у звiтi про фiнансовий
стан, zLпе зберiгас Bci або майже Bci ризики та винагороди вiд переданих активiв. У таких випадках
визнання переданих активiв не припиня€ться.

Фiнансовi зобов'язання

Компанiя припиняе визнання фiнансового зобов'язання, коли зазначенi у договорi зобов'язання були
виконанi, анульованi або cTpoK1x дiТ закiнчився. Компанiя TaKorK припиняс визнання фiнансового
зобов'язання, коли його умови змiненi, а грошовi потоки вiд модифiкованого зобов'язання суттево
вiдрiзняються вiд попереднiх; в цьому випадку нове фiнансове зобов'язання, що базусться на
модифiкованих умовах, визнаеться за справедливою вартiстю.

В разi припинення визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю та сплаченою
винагородою (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi на себе зобов'язаннями)
визнаються у звiтi про прибутки та збитки,

(iv) Прuп uпепllrl вtlзlшllltrt

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображасться у звiтi
про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя мае юридично забезпечене право на Тх

взаемозалiк та HaMip або здiйснити розрахунок по них на HeTTo-ocHoBi, або одночасно реалiзувати
актив та погасити зобов'язання.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностl тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
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3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(в) ФitIallcoBi iнсr,рументи (продовження)

(ч) KpeDuпtttutt рu:tuк

Кредитний ризик являс собою ризик фiнансового збитку для Компанii в результатi невиконання
клiснтом або контрагентом за фiнансовим iHcTpyMeHToM своТх зобов'язань за договором. Кредитний

ризик виникас переважно у зв'язку з дебiторською заборгованiстю клiентiв.

Максимальний piBeHb кредитного ризику представлений балансовою вартiстю фiнансових
контрактних активiв.

Торгова та iнша лебi,горсыса заборговirнiсть

PiBeHb кредитного ризику КомпанiТ залежить, головним чином, вiд iндивiду€ulьних характеристик
кожного клiснта. Проте управлiнський персонал також бере до уваги демографiчнi характеристики
клiснтськоТ бази,у тому числi ризик дефолту в галузi, в якiй здiйснюють свою дiяльнiсть клiснти,
оскiльки цi фактори можуть впливати на piBeHb кредитного ризику, особливо за поточних складних
економiчних умов.

Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, вiдповiдно до якоТ кожен новий клiент пiдлягас
iндивiдуальному аналiзу на предмет його платоспромояtностi перш, HirK йому булуть запропонованi
стандартнi умови оплати i доставки продукцiТ. Такий аналiз КомпанiТ бере до уваги зовнiшнi рейтинги,
якщо TaKi с.

Компанiя обмежус своТ кредитнi ризики, пов'язанi iз торговою дебiторською заборгованiстю шляхом
встановлення максимаJlьного перiоду плате}Itу для клiентiв вiд одного до трьох мiсяцiв. При здiйсненнi
монiторингу кредитного ризику, пов'язаного з кожним конкретним клiснтом, клiенти розподiляються
на групи за своТми кредитними характеристиками з€ше)tно вiд того, чи вони с фiзичними або
юридичними особами, оптовими, роздрiбними покупцями чи кiнцевими споживачами, а також за своТм

географiчним розташуванням, гzLпуззю, iсторiею торгових операцiй, а також з€Lпежно вiд iснування

фiнансових труднощiв у минулому.

Компанiя не вимагас застави по торговiй дебiторськiй заборгованостi. Компанiя створюс резерв на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який являе собою iT оцiнку очiкуваних збиткiв (ОКЗ) вiд
торговоТ дебiторськоТ заборгованостi.

Оцiнlса очilсуванlлх кредI,iтн}rх зби,гкiв вiд змены1_1ення користностi для клiентiв, lt1o пiдлягаlоть
illлlлвiдуаll ь ному оцiнlова ll I{Io

Itомпанiя присвоюе кожному кредиту piBeHb кредитного ризику на ocHoBi даних, якi моя<уть

використовуватися для прогнозу ризику збитку (включаючи, aule не обмежуючись зовнiшнi рейтинги,
фiнансовi звiти, що пройшли аудиторську перевiрку, управлiнськi звiти, а такоя( прогнози грошових
потокiв та наявна в пресi iнформацiя про клiентiв), та iз застосуванням грунтовного кредитного
судження. PiBHi кредитного ризику визначаються з використанням якiсних та кiлькiсних факторiв, якi
вказують на ризик дефолту, та вiдповiдають визначенням зовнiшнього кредитного рейтингу, що
присвоюються мiжнародними рейтинговими агентствами Moody's Investoгs Seгvice, Fitch Ratings та
Standard & Рооr's.

Кредити в межах кожного рiвня кредитного ризику сегментуються за географiчним регiоном та га-
луззю, а коефiцiснт очiкуваних кредитних збиткiв ( ECL далi по тексту) розраховусться для кожного
сегмента на ocHoBi статусу прострочених плаТежiв та фактичноТ icTopiT кредитних втрат за ocTaHHi два
роки, II.i коефiцiенти множать на скалярнi мно)tники, щоб вiдобразити рiзницю мiж економiчни-ми

умовами протягом перiоду, протягом якого були зiбранi iсторичнi данi, поточнi умови та оцiнки
компанiт економi.tних умов щодо очiкуваних TepMiHiB погашення дебiторськот заборгованостi,
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3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(в) Фiнансовi iнструменти (продовження)

(ч) КраDuпlttuй рuзuк (проDовмсеtчut)

СКаЛЯРнi множники базуються на прогнозi ВВП та галузевих прогнозах. На З 1 грудн я 20|9 року та 3 l
грудня 2018 року не проводилася iндивiдуальна оцiнка жодного клiента,

(vt) Гролuовi кOлаmч mа ix аквiвttлеttпlu

ЗНеЦiНеННя ГроШових коштiв таТх еквiвалентiв оцiнюеться на ocHoBi 12-мiсячного очiкуваного збитку
Та ВiДОбРажае KopoTKi строки погашення позицiй. Компанiя на ocHoBi зовнiшнiх кредитних рейтингiв
КОНТРаГеНтiВ ВВажае, що ii грошовим коштам та iх еквiвалентам притаманний низький кредитний
ризик.

(vii) Власнuй кuпi,mал

Частка учасникiв в Компанii

УЧаСНИки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю мають право голосу, розподiлу прибутку та
ПОВеРНеННЯ КаПiталу пропорцiЙно розмiру Iх внеску, включаючи право одностороннього вилучення ix
частки.

ЗГiДНО З поправкою кФiнансовi iнструменти з правом дострокового погашення i зобов'язання, що
ВИНИКаЮТь при лiквiдацiТ> до МСФЗ (IAS) З2 <Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання
iНфОРМаЦiТ> i МСФЗ 1 (IAS) <Подання фiнансовоТ звiтностi>, частки учасникiв у товариствах з
Обмеженою вiдповiдальнiстю повиннi бути класифiкованi не як зобов'язання, а як власний капiтал,
ЯКЩО, ПОРЯД З iншими критерiями, загальна сума очiкуваних грошових потокiв, що вiдносяться до
ПеВНОГО iHcTpyMeHTy протягом строку Його дiТ, базуеться переважно на прибутку або збитку, змiнi
ВИЗНаНИХ ЧисТих активiв або змiнi справедливоТ BapTocTi визнаних i невизнаних чистих активiв
ПРОТЯГОМ СТРОку дiТ цього iHcTpyMeHTy, i якщо не icHye iнших випущени)( iHcTpyMeHTiB, грошовi потоки
За ЯКИМи ГрУнТУЮться переважно на зазначених вище статтях, або обмежують або фiксують з€lJIишкову
ПРибутковiсть для власникiв iHcTpyMeHTiB з правом дострокового погашення. Xo.Ia цiна реалiзацiТ
ТаКИХ iHcTpyMeHTiB заснована на фiнансовiй звiтностi компанiй, пiдготовленоТ вiдповiдно до
украТнських Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО), надумку управлiнського
ПеРСОНаЛУ, рiзниця Mix< МСФЗ та П(с)БО станом на 31 грулн я 20|9 року, З 1 грудня 2018 року i 1 сi.lня
2018 РОкУ с Тимчасовою i повинна з часом нiвелюватися. Отже, як вва}кае управлiнський персонал,
icHye вiдповiднiсть зазначеним вище критерiям.

ОТЖе, НаЗ1 ГРулня2019 р.,31 грулня 2018 року i 1 сiчня 2019 р. управлiнський персонаJI визначив, що
Bci УМОВИ, неОбхiднi для того, щоб класифiкувати фiнансовий iHcTpyMeHT з правом дострокового
ПОГаШеННЯ, якиЙ представляе собою частки учасникiв в КомпанiТ, що е товариством з обмеяtеною
вiдповiдальнiстю, як власний капiтало були дотриманi. У зв'язку з цим Taki частки в капiталi Компанiт
були класифiкованi як власний капiтал, а не як зобов'язання, оскiльки вони представляють собою
залишкову частку власностi в капiталi суб'екта господарювання.

(г) OcHoBHi засоби

OcHoBHi засоби, за винятком незавершених капiтальних iнвестицiй, вiдобракенi за собiвартiстю за
вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
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З. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(г) OcHoBHi засоби (продовжеrrня)

0 Buзttctttltlt плu оцittка (проdов;псепttя)

Собiвартiсть включа€ витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активу.

BapTicTb активiв, створених Товариством за рахунок власних коштiв, включае BapTicTb матерiалiв,
заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з приведенням
активу у робочий стан для його використання за призначенням, а також витрати на демонтаж та
вивезення вiдповiдних об'ектiв, витрати на проведення робiт з вiдновлення територiТ, на якiй вони
знаходилися, та капiталiзованi витрати на позики. BapTicTb придбаного програмного забезпечення, що
с невiд'смною частиною функцiональних характеристик вiдповiдного обладнання, капiталiзуеться у
складi BapTocTi такого обладнання.

При введеннi в експлуатацiю, ocHoBHi засоби з початковою вартiстю менше 6000 грн. вважаються
несуттсвими, i визнаються в складi поточних витрат перiоду на вiдповiдних центрах облiку витрат.

Якщо частини одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, вони
облiковуються як oKpeMi одиницi (cyTTcBi компоненти) основних засобiв,

Буль-якi прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень вiд iT вибуття з ii балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю в рядку "Iншi
доходи" або "Iншi витрати" у складi прибутку або збитку.

Н езаверtuеt t i ка п i m аль H,i i нвесmu цii

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi. BapTicTb включас витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.

(ii) Поdtutьtчi вumраmu

BapTicTb замiни частини одиницi основних засобiв визнасться у складi балансовоТ BapTocTi цiсТ
одиницi, якщо icHye вiрогiднiсть отримання Товариством економiчних вигод вiд цiсI частини у
маЙбутньому та якщо iT BapTicTb може бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувасться припинення
визнання балансовоТ BapTocTi замiненоТ частини.

Витрати на повсякденне обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому
перiодi, в якому вони були понесенi.

(iii) Зttос

Знос основних засобiв нарахову€ться з дати Тх встановлення та готовностi до використання або, якщо
це стосусться активiв, створених за рахунок власних коштiв, з дати, коли створення активу було
ЗаВершено i BiH став готовим до використання. Знос нараховусться на BapTicTb, що амортизуеться, яка с
вартiстю придбання активу, або на iншу BapTicTb, що використовуеться замiсть BapTocTi придбання, за
вирахуванням лiквiдацiйноТ BapTocTi. Товариство визначас значнi компоненти окремих активiв, i якщо
бУль-який компонент мас строк корисного використання, вiдмiнний вiд cTpoKiB використання решти
компонентiв такого активу, такий компонент амортизусться окремо.
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3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(г) OcHoBHi засоби (продовження)

(iii) Зt toc (пpodoBltcett ttst)

ЗНОС визнасться у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених cTpoKiB
корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки така практика
наЙбiльш точно вiдоброкас очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому
активу. Знос орендованих активiв нараховусться протягом меншого з двох cTpoKiB: строку Тх

корисного використання або строку оренди, KpiM випадкiв, коли можна обгрунтовано вважати, що
Товариство отримас право власностi до кiнця строку оренди.

Оцiненi строки корисного використання для поточного та порiвняльного перiодiв TaKi:
. будинки та споруди 40 - 60 poKiB
. машини та обладнання l0 - 25 poKiB
отранспортнi засоби 5 - 8 poKiB
о прилацця та iHBeHTap, iншi ocHoBHi засоби 4 - 12 poKiB

(г) Запаси

Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною собiвартiстю чи за чистою
вартiстю реалiзацiТ. Фактична собiвартiсть запасiв визначасться за методом середньозваженоi
собiвартостi i включае витрати на придбання запасiв, витрати на виробництво або переробку, а також
iншi витрати на Тх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження i приведення Тх у стан, придатний для
використання. Собiвартiсть виготовлених запасiв та незавершеного виробництва включас вiдповiдну
частку виробничих накладних витрат на ocHoBi звичаЙноТ виробничоТ потуяiностi пiдприсмства.

Чиста BapTicTb реалiзацiТ являе собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайноТ господарськоТ

дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.

(д) Орендова1,1iактиви

0 Вltзttсtчепt!я muzo, Llul|tiспluпlь Dоzовiр y,lttlBu opettDu

На момент лочатку дiТ будь-якого договору Товариство проводить оцiнку такого договору на предмет
наявностi ознак оренди. Угода с орендною угодою або мiстить оренду, якщо угода передае право
контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду часу в обмiн на
компенсацiю, Товариство проводить повторну оцiнку того, 1Iи е угода орендною або чи мiстить вона
оренду, лише якщо змiнюються умови угоди.

(ii) Товарuсплвtl ltK ораu)ар

Орендний договiр визнаеться як актив з права користування та вiдповiдне зобов'язання надату, коли
об'ект лiзингу доступний для використання Товариством. Кожен лiзинговий платiж розподiляеться MirK
ВаРтiСтю зобов'язань та фiнансування. Фiнансовi витрати облiковуються в звiтi про доходи та витрати
ПроТяГом перiоду оренди з метою отримання постiЙноТ перiодичноТ ставки вiдсотка на зzulишок
зобов'язань за кожний перiод. Товариство застосувzlJIо модель собiвартостi для активiв з права
КОРИСТУВанНя. Активи права користування амортизуються протягом бiльш короткого TepMiHy
кОрисноГо використання активу та строку оренди на ocHoBi прямолiнiйного методу. KpiM того, актив з

права користування перiодично коригусться на збитки вiд знецiнення (якщо TaKi е), та коригуються
одноLIасно з переоцiнкою зобов'язань за орендою при змiнi умов договору (орендна плата, строк).
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3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(д) Орендоваrli активи (продовження)

(il Товttрuсплвtl як орепDuр (пpoOoB;ltceHHlt)

Активи та зобов'язання, що виникають в результатi оренди, спочатку оцiнюються на ocHoBi поточноТ
BapTocTi орендних платежiв, якi не були сплаченi на дату, що настае першою: дата застосування МСФЗ
lб - 01 сiчня 2018 року або дата початку оренди, Зобов'язання щодо оренди включають теперiшню
BapTicTb таких орендних платежiв, якi не сплачуються на дата початку оренди:

. фiксованi платеясi (у тому числi фiксованi платежi по cyTi);

. змiнна орендна плата, що грунтусться на iндексi або ставцi, що спочатку оцiнюсться за допомогою
iндексу або ставки надату початку договору оренди.

Оренднi платежi дисконтуються з використанням BapTocTi запозичень, опублiкованих Нацiональним
банком УкраТни на його офiцiйному веб-сайтi (www.bank.gov.ua), в випадках, коли неможливо
визначити процентну ставку, закладену в договорi оренди.

Строк оренди, визначений Товариством, включас:
. нескасовуваний перiод договору оренди;
. перiоди, наякi поширюеться можливiсть продовження оренди, якщо орендодавець цiлком певною
мiрою впевнений у здiйсненнi цього BapiaHTy;
. перiоди, що охоплюються правом припинення договору оренди, якщо орендодавець с достатньо
впевненим, що не скористасться цим BapiaHToM.

Орендне зобов'язання оцiнюсться згодом за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективноТ процентноi ставки. Воно переоцiнюеться, коли вiдбуваеться змiна майбутнiх орендних
платеяtiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або ставки, якщо вiдбувасться змiна в оцiнцi
Товариства щодо того, чи буле воно застосовувати BapiaHT розширення чи припинення.

Коли таким чином переоцiнюеться зобов'язання по орендi, здiйснюсться вiдповiдна коригування
балансовоТ BapTocTi активу з права користування, або така переоцiнка вiдображаеться у прибутку або
збитку, якщо балансова BapTicTb активу з права користування була зменшена до нуля.

Актив з права користування оцiнюеться за вартiстю, яка включае наступне:
. розмiр первiсноТ оцiнки орендного зобов'язаня
. будь-якi лiзинговi платежi, здiйсненi на або до дати початку оренди;
. будь-якi початковi прямi витрати.

Пiсля початку дii договор оренди актив з права користування оцiнюються за собiвартiстю за
вирахуванням будь-якоТ накопиченоТ амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд знецiнення та
коригуються на будь-яку переоцiнку орендних зобов'язань. Товариство амортизуе на прямолiнiйнiй
ocHoBi актив з права користування з дати початку оренди до бiльш ранньоТдати: кiнець строку
корисного використання активу або закiнчення строку оренди.

Товариство вирiшило визнавати актив з права користування та орендне зобов'язання за BciMa
договорами оренди незrLпежно вiд Тх TepMiHy та BapTocTi орендованих активiв.
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ПРиМIТки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповIдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовхсення)

(д) Орендоваlri активи (прод<lвження)

(iii) Товар uслпво lt к орепdоDuвецt,

Оренда класифiкуеться як фiнансова оренда, коли за умовами договору практично Bci ризики i вигоди,
пов'язанi з правом власностi, переходять до орендаря. Оцiнка виду оренди грунтуеться на cyTi угоди. За
умОви, коли TepMiH оренди становить 75 вiдсоткiв вiд очiкуваного строку корисноТ експлуатацii або
коли теперiшня BapTicTb мiнiмальних орендних платеясiв перевищуе 90 вiдсоткiв справедливоi BapTocTi
ОРендованого активу, Товариство в iндивiдуальному порядку класифiкус таку оренду як фiнансову.

ТОвариство може укласти угоду, що за юридичною формою не е орендою, однак передае право
власностi на актив в обмiн на платiж або серiю платежiв. Визначення, чи е дана угода орендою,
ГРунту€ться на cyTi угоди i вимагас оцiнки двох факторiв: (а) виконання угоди залежить вiд
використання конкретного активу; (б) угода передбачас передачу права на використання активу.

,Щоговори оренди, в яких Товариство не передае в цiлому Bci ризики та вигоди вiд володiння активом,
класифiкусться як операцiйна оренда.

Платех<i за договорами операцiйноТ оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним
Методом протягом строку оренди. Зниtltки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальноТ суми
витрат на оренду протягом строку оренди.

На момент початку дii чи перегляду умов договору Товариство роздiляе платеяti та iншi суми, виплата
яких передбачена таким договором, на суми оплати оренди та суми, пов'язанi з iншими елементами,
виходячи з Тх вiдносноТ справедливоТ BapTocTi. Якщо у випадку фiнансовоТ оренди Товариство
доходить висновку про неможливiсть достовiрного подiлу платежiв, то у такому випадку активи та
зобов'язання визнаються в cyMi, що дорiвнюе справедливiй BapTocTi вiдповiдного активу. У
Под€tльшому зобов'язання зменшуються по Mipi здiЙснення виплат, а yMoBHi фiнансовi нарахування за
зобов'язанням визнаються з використанням процентноТ ставки, притаманноТ Товариству.

(е) ЗменшеtrrIя корисностi

(i) Непохiiнi QlittuttcoBi ъKпtrtBlt

МСФЗ (IFRS) 9 замiнюс модель (понесених збиткiв>, використовувану в МСФЗ (IAS) 39, на модель
<очiкуваних кредитних збиткiв>. Нова модель знецiнення застосовуеться до фiнансових активiв, що
оцiнюються за справедливою вартiстю, активiв за договором та iнвестицiй в борговi цiннi папери,
оцiнюваним за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, €ше не застосовусться до
iнвестицiЙ в iнструменти капiталу, Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 кредитнi збитки визнаються ранiше,
нiж вiдповiдно до МСФЗ (IAS) З9.

Фiнансовi aKTIIBII i активrt по договору

Компанiя визнае резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо:
. фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою вартiстю;
' бОРгОвих iHcTpyMeHTiB, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукулному доходi (FVОСI);
. контрактних активiв.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(е) Зменшення корисностi (продовження)

(l) HettoxiDHi t!iпaltcoBi акmuвч (проOов;псенtш)

Компанiя визнас резерви пiд збитки в cyMi, що дорiвнюс очiкуваним кредитним збитках за весь строк
дiТ iHcTpyMeHTa, за винятком таких iHcTpyMeHTiB, за якими сума визнаного резерву буле лорiвнювати
очiкуваним кредитним збиткам за l2 мiсяцiв:

'бОрговi iнвестицiйнi цiннi папери, якщо було визначено, що вони мають низький кредитний ризик
станом на звiтну дату; та
. iншi борговi цiннi папери та зzulишки в банках, для яких кредитний ризик (тобто ризик
неплатоспроможностi протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTy) суттсво не зростав
пiсля первiсного визнання.

Резерви на покриття збиткiв за дебiторською заборгованiстю та контрактними активами завжди
оцiнюються сумою, що дорiвнюс cyMi безстрокових ECL.

При визначеннi того, чи дiйсно кредитний ризик фiнансового активу значно збiльшився з моменту
первiсного визнання та при оцiнюваннi ECL, Компанiя бере до уваги обгрунтовану та пiдтверджену
iнформацiю, яка с актуzlльною та була отримана без невиправданих затрат або зусиль. I_{e включае в

себе кiлькiсну i якiсну iнформацiю, атакож результати аналiзу, що грунтуеться на попередньому
досвiдi КомпанiТ та iнформованiй оцiнцi кредитоспроможностi, включаючи перспективну iнформацiю.

Компанiя вважа€, що значне пiдвищення кредитного ризику мас мiсце, якщо кiлькiсть днiв
простроченоТ заборгованостi за фiнансовим активом перевищус 30 днiв.

Фiнансовий актив вiдноситься Компанiею до фiнансових активiв, за якими наст€Iла подiя дефолту, у
таких випадках:

, якщо малоЙмовiрно, що кредитнi зобов'язання постаLIальника перед Компанiею будуть погашенi в

повному обсязi без застосування Компанiсю таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його наявностi);
або
, якщо кiлькiсть днiв простроченоТ заборгованостi за фiнансовим активом перевищус 90 днiв.

Компанiя вважае, що борговi цiннi папери мають низький кредитний ризик, якщо кредитний рейтинг
за ними вiдповiдас загальноприйнятим у cBiTi визначенням рейтингу <iнвестицiйна якiсть>. Компанiя
вважае, BiH становить Ваа3 або вище за оцiнкою Moody's I або ВВВ-або вище за оцiнкою Standard &
Рооr's.

Безстроковi очiкуванi кредитнi збитки - це Ti, що виникають внаслiдок ycix можливих випадкiв
дефолту протягом усього очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa,

Очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв - частина очiкуваних кредитних збиткiв, що виникають
внаслiдок подiй дефолту, можJIивих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтноТ дати (або бiльш короткого
перiоду, якщо очiкуваний ECL е максимчLльний перiод за договором, протягом якого Компанiя
нарalt{асться на кредитний ризик).

Оцiнка ECL

Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, звая(ену з урахуванням ймовiрностi
кРедитних збиткiв. Кредитнi збитки оцiнюються як теперiшня BapTicTb ycix очiкуваних недоотримань
гРОшових коштiв (тобто рiзниця MirK грошовими потоками, що наJIежать КомпанiТ вiдповiдно до
договору, i грошовими потоками, якi Компанiя o.1iKyc отримати).

Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фiнансового активу.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскlвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вtдповlдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(е) Зменшення корисностi (продовження)

(l) Heпoxidtti rllittattcoBi uкmчвu (проDовжеtшлt)

Кредитно-знецiненi фiнансовi активлI

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнюе, чи с кредитно-знецiненими фiнансовi активи, що
облiковуються за амортизованою вартiстю, та борговi цiннi папери, оцiнюванi за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд. Вважасться, що вiдбуваеться зменшення корисностi фiнансового
активу, коли мас мiсце одна чи бiльше подiй, що мають значний негативний вплив на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу.

.Щоказами того, що фiнансовий актив е кредитно-знецiненим, включають TaKi вiдкритi данi:
. позичzu]ьник або eMiTeHT мае cyTTcBi фiнансовi труднощi,
. порушення контракту, наприклад, невиконання зобов'язань або прострочення становить понад 90 днil
о реструктуризацiя заборгованостi Компанiею на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших
обставин;
. ймовiрнiсть банкрутства позич€Lпьника або iншоТ фiнансовоТ реорганiзацii;
. зникнення активного ринку для цiнного паперу через фiнансовi труднощi,

Представлення резерву пiд очiкуванi кредlлтнi збlлтки (ECL) у звiтi про фiнансовиli стан

Сума резерву на покриття збиткiв вiд фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю,
вирахову€ться з валовоТ балансовоТ BapTocTi активiв.

,Щля боргових цiнних паперiв, що оцiнюються за FVOCI, резерв пiд збитки визнасться в iншому
сукупному доходi ( OCI).

Спl,tсання

Валову балансову BapTicTb фiнансового активу списують, якщо Компанiя не мае обГрунтованих
очiкувань щодо повернення фiнансового активу в повному обсязi або буль-якоТ його частини. ,Щля

клiснтiв, що пiдлягають колективнiй оцiнцi, Компанiя мае полiтику списання валовоТ балансовоТ

BapTocTi, коли фiнансовий актив стае простроtIеним на 90 днiв, на ocHoBi iсторичного досвiду повер-

нення подiбних активiв. ,Щля iнших клiентiв Компанiя проводить iндивiдуально оцiнку щодо cTpoKiB та

суми списання на пiдставi того, .lи icHyc обгрунтоване очiкування щодо повернення. Компанiя не

o.tikyc значних обсягiв повернення списанот суми. Проте фiнансовi активи, якi були списанi, все ще
можуть бути примусово стягнуто вiдповiдно до процедур Компанii щодо стягнення заборгованостi.

(ii) HeQliltuпcoBi uкmuвu

Балансова BapTicTb нефiнансових активiв КомпанiТ, за винятком запасiв та вiдстрочених податкових
активiв, перевiряеться на кожну звiтну дату з метою виявлення будь-яких ознак зменшення Тх корис-
Hoi BapTocTi. Якщо TaKi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв.

,Щля проведення тестування на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi
iндивiдуально, об'еднуються в найменшу групу активiв, що генеруе надходження грошових коштiв вiд
безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не зiLпежить вiд притоку грошових
коштiв вiд iнших активiв або одиницi, що генерус грошовi кошти (ОГГК),

Корпоративнi активи КомпанiТ не генерують окремого притоку грошових коштiв i використовуються
бiльш нiж однiею ОГГК. Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК послiдовно та обГрунтовано i

перевiряються на предмет зменшення корисностi в ходi тестування ОГГК, до якоТ вiдноситься
вiдповiдний корпоративний актив.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
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3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(е) Зменшення корисltостi (проловжеппя)

(i0 HeQlittattcoBi, акtпuвu (пpoDtlBstcettttя)

Сумою о.tiкуваного вiдшкодування активу або ОГГК с бiльша з двох вартостей: BapTicTb у викорис-
TaHHi чи справедлива BapTicTb за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi BapTocTi у викорис-
TaHHi активу очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до ix теперiшньоТ BapTocTi з

використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображае поточнi ринковi
оцiнки BapTocTi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу або ОГГК,

Збиток вiд зменшення корисностi визнаеться тодi, коли балансова BapTicTb активу або його ОГГК
перевищус суму очiкуваного вiдшкодування.

Збитки вiд зменшення корисноТ BapTocTi визнаються у прибутку або збитку.

Збитки вiд зменшення корисноТ BapTocTi iнших активiв, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються на
кожну звiтну дату на предмет наявностi ознак того, що збиток зменшився або бiльше не icHye. Збиток
вiд зменшення корисностi сторнуеться, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для
визначення суми вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисноТ BapTocTi сторнусться тiльки в тому
випадку, якщо балансова BapTicTb активу не перевищуе балансову BapTicTb, яка була б визначена, за

вирахуванням зносу чи амортизацiТ, якби збиток вiд зменшення корисноi BapTocTi не був визнаний.

(с) Виllагорода працiвникам

Винагорода працiвникам включае короткострокову винагороду працiвникам (заробiтна плата основна
тадодаткова, щорiчнi вiдпустки, премiiта iншi KopoTкocTpoKoBi виплати за колективною чи трудовою

угодою в перiод надання працiвником послуг) та HapaxoBaHi внески в фонд обов'язко-вого державного
соцiального страхування. TaKi суми вiдносяться на витрати по Mipi виникнення.

Товариство здiйснюс вiдрахування у формi единого соцiального внеску у cyMi, яка розраховуеться на
ocHoBi заробiтноТ плати кожного працiвника, i розподiлясться мiяс ,Щержавним пенсiйним фондом
УкраТни, фондом соцiального страхування, фондом страхування на випадок втрати працездатностi та

фондом зайнятостi.

(ж) Забезпечення

Забезпечення визнаеться, коли в результатi подiТ, що стчLпася у минулому, Товариство мас поточне
юридичне або очiкуване зобов'язання, що мояtе бути оцiнене достовiрно, i коли icHye ймовiрнiсть того,

що погашення цього зобов'язання призведе до зменшення економiчноi вигоди. Сума забезпечення
визнача€ться шляхом дисконтування о.tiкуваних у майбутньому грошових потокiв з використанням
ставки дисконту без урахування оподаткування, що вiдображае поточнi ринковi оцiнки BapTocTi
грошових коштiв у часi i ризики, притаманнi конкретному зобов'язанню, Вивiльнення дисконту
визнасться у складi фiнансових витрат.

(з) Нарахування

Нарахування визнасться, коли в результатi подiТ, що ст€Iлася у минулому, Товариство мае поточне
юридичне або очiкуване зобов'язання оплатити товари або послуги, що були отриманi або наданi, але
не були сплаченi, на них не були виставленi рахунки або вони не були офiцiйно узгодженi з

постачальником, включаючи суми, якi пiдлягають виплатi працiвникам (наприклад, суми, пов'язанi з

нарахованою оплатою вiдпусток). Хоча iнодi необхiдно оцiнювати суму або визначати час здiйснення
нарахувань, невизначенiсть, як правило, с значно меншою, нiж у випадку забезпечень.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вIдповцно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(и) Щохiд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

Дохiд (виручка) визнасться тодi, коли покупець отримуе контроль над товаром чи послугою.
Визначення часових рамок передачi контролю - у певний момент часу або протягом часу - вимагас
застосування судження.

Характер, часовi рамки виконання зобов'язань, cyTTcBi умови оплати в розрiзi видiв продукцir7послуг
пок€Iзано нижttе:

(l) Чuсmuй Ooxid Bid 1леuлiзацii прос)укцii (пюварiв, рtлбiпt, послуz)

Дохiд оцiнюсться на ocHoBi винагороди, зазначеноi в KoHTpaKTi з клiентом, i виключае суми, отриманi
вiд iMeHi TpeTix cTopiH. Компанiя визна€ дохiд, коли передае контроль над продукцiсю або послугою
клiснту.

Компанiя генеруе дохiд, головним чином, з продажу банок та пляшок з безбарвного скла (Flint) i

кольорового (коричневого i зеленого). Компанiя передае контроль, коли товари передаються у
розпорядження клiента у зазначеному мiсцi. Вiдповiдна доставка та завантаження здiйснюються до
того, як контроль над товаром був переданий покупцю, i не визнасться окремого обов'язку щодо
виконання зобов'язань, пов'язаних iз транспортуванням та завантаженням. Рахунки-фактури
генеруються i дохiд визнасться одночасно в той самий момент. Рахунки-фактури, як правило,
пiдлягають оплатi в TepMiH вiд 30 до 90 днiв.

,Щля KoHTpaKTiB, якi дозволяють клiенту повернути товар, або отримати знижку за обсяг закупiвлi,
виручка визна€ться якщо icHyc дуже велика ймовiрнiсть того, що не вiдбудеться сутт€вого сторнування
суми сукупного доходу. Тому визнана виручка коригуеться на суми очiкуваних повернень, якi
оцiнюються на ocHoBi iсторичних даних для конкретних типiв кiнцевоТ пролукцiТ..

(ii) Дttа;tiз BidttocuH <аzеttm/прultцuпал)) в операцiлх з ltроDuэtсу з0 yllrcпti, пtреmьо[
cmOp0llu

Якщо обiцяння КомпанiТ з прода:ку ToBapiB с за своТм характером зобов'язанням щодо виконання
стосовно продажу конкретних ToBapiB самою Компанiею, то Компанiя дiе вiд свого власного iMeHi i
виступае в операцiТ продажу як принципал: Компанiя визнае дохiд у валовiй cyMi компенсацiТ, на яку
очiкус мати право в обмiн на зазначенi товари або послуги, що передаються. Якщо Компанiя дiе за

дорученням третьоТ cTopoHi передати придбанi товари або послуги, визначенi договором, то Компанiя
виступае в операцiТ продажу як агента та визнае дохiд у чистiй cyMi компенсацiТ, тобто компенсацiТ, на
яку очiкус мати право в обмiн на зазначенi товари або послуги за MiHycoM собiвартостi придбаних
ToBapiB у принципала.

(i) Фiнансовiви,грати

Фiнансовi витрати вкJIючають витрати на виплату вiдсоткiв по позиках, вiд амортизацiТ кредитiв,
вивiльнення дисконту по резервах, втрати вiд курсових рiзниць i збитки вiд зменшення корисностi,
визнанi по вiдношенню до фiнансових активiв (KpiM дебiторськоТ заборгованостi за товари, роботи,
послуги).

Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва
вiдповiдного активу, визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.

Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на HeTTo-ocHoBi як фiнансовi доходи або

фiнансовi витрати, з€u]ежно вiд динамiки KypciB обмiну, що призводить до отримання чистого
прибутку чи понесення чистого збитку,
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., скллдЕно[ вIдповlдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(i) ФiHallcoBi доходи

Фiнаноовi доходи включають дохiд вiд вивiльнення дисконту по дебiторськiй заборгованностi
процентний дохiд та прибутки вiд курсових рiзниць, Процентний дохiд визнасться по Mipi нарахування

у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.

(й) Витраr,и з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. Поточний i вiд-
строчений податки визнаються у прибутку або збитку, виключаючи cTaTTi, пов'язанi з об'сднанням
бiзнесу, або Ti, що визнаються безпосередньо у власному капiталi чи iншому сукупному доходi.

Поточний податок на прибуток складасться з очiкуваного податку до сплати чи вiдшкодування,

розрахованого на ocHoBi прибутку чи збитку за piK, що пiдлягас оподаткуванню, з використанням
ставок оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну дату, та будь-яких коригувань податку, що
пiдлягас сплатi за попереднi роки.

Вiдстрочений податок визнасться по тимчасових рiзницях мiлt балансовими сумами активiв i зобо-
в'язань, що використовуються для цiлей фiнансовоТ звiтностi, i сумами, що використовуються для
цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнаеться за тимчасовими рiзницями, якi вини-кають
при початковому визнаннi активiв або зобов'язань в операцiТ, що не е об'еднанням бiзнесу, яке не

впливае aHi на облiковий, aHi на оподатковуваний прибуток або збиток, i за тими рiзницями, що
виникають в результатi iнвестицiй у лочiрнi пiдприсмства та спiльно контрольованi суб'екти
господарювання, якщо icHye ймовiрнiсть того, що вони не будуть cTopHoBaHi у близькому майбут-
ньому. KpiM того, вiдстрочений податок не визнаеться по вiдношенню до оподатковуваних тимчасо-
вих рiзниць, що виникають при початковому визнаннi гулвiлу. Вiдстрочений податок оцiнюеться на

ocHoBi податкових ставок, якi, як о.liкусться, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на момент
Тх сторнування згiдно iз законами, чинними або по cyTi введеними у дiю на звiтну дату,

При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Товариство бере до уваги вплив

невизначеностi податкових позицiй, атакож ймовiрнiсть необхiдностi сплати додаткових податкiв,
штрафiв i пенi за простроченi платежi. Товариство вва}кас, що HapaxoвaHi ним податковi зобов'язан-ня

е адекватними за Bci податковi роки, що заJIишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу

багатьох факторiв, вклюLIаючи iнтерпретацiТ податкового законодавствата попереднiй досвiд. IJей

аналiз грунтуеться на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних суджень щодо
майбутнiх подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у зв'язку з якою Товариство буде змушене змiнити
свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов'язань; подiбнi змiни податкових зобов'язань
вплинуть на витрати по податках за перiод, в якому вiдбулися змiни.

Вiдстро.lенi податковi активи та зобов'язання згортаються, якщо icHyc юридичне право на взаемо-
зарахування поточних активiв та зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що
стягуеться одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного суб'ск-та
господарювання, або з рiзних суб'сктiв господарювання, iule цi суб'скти господарювання мають HaMip

провести розрахунки за поточними податковими зобов'язаннями та активами на HeTTo-ocHoBi або Тх

податковi активи булуть реалiзованi одночасно з погашенням Тх податкових зобов'язань.

Вiдстрочений податковий актив визнасться по невикористаних податкових збитках, податкових
кредитах та тимчасових рiзницях, якi не класифiкуються як витрати для цiлей розрахунку податку на
прибуток, якщо icHye ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого вони можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату
i зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдноТ податковоТ вигоди бiльше не с ймовiрною,
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскlвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповIдно до мсФз

3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики (продовження)

(к) Звiт про рух гроlпових коштiв

Звiт про рух грошових потокiв пiдготовлений з використанням прямого методу, Отриманi вiдсотки
включаються до операцiйноТ дiяльностi. Виплаченi вiдоотки включаються до фiнансовоТ дiяльностi.

Для цiлей звiту про рух грошових, грошовi кошти та iх еквiваленти складаються з грошових коштiв та
Тх еквiвалентiв, як зазначено вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв та

оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.

(л) Пов'язанi cTopoHI{

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зi cTopiH мае можливiсть контролювати iншу сторону або
справляти iстотний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. ,Щля

Товариотва пов'язаними сторонами €:
. ТОВ "ПРАЙМ IHBECTMEHTC" (Украiна) та його дочiрнi компанii;
. АТ "ЗНВКIФ "KIBI" (YKpaiHa) та його лочiрнi компанii;
. ПАТ "ЗНВКIФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ" (Украiна) та його лочiрнi компанii;
. ПАТ "ЗНВКIФ "BIK" (YKpaiHa) та його дочiрнi компанii;
. ТОВ кМiжнародна TeHicHa Академiя> (YKpaiHa) та його лочiрнi компанii;
. ТОВ "СПОРТИВI-IО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМllЛЕКС "MoHiTop" (YKpaiHa) та його дочiрнi компанiI;
. ключове керiвництво вищезазначених компанiй та Товариства;
. органiзаuii, якi коlIтролюlоться або пiддаються icToTHoMy впливу з боку вищезазначених компанiй та Товариства;
. Фiзична особа l-lорошенrtо олексiй Петрович;
. Фiзи.lна особа ПорошеrIко Петро олексiйович;
. Фiзична особа Коваленко Ганна Миколаiвна;
. Фiзичлtа особа KotloHerrKo Iгор Вiталiйович.

Однак з урахуванням вимог пп. 25 i 24 МСБО 24 кПов'язанi сторони> Товариство мае право розкривати
iнформачiю користувачевi тiльки по окремих угодах з такими пов'язаними сторонами, якi за
характером i cyMi с значними caMi по собi, а також розкривати iнформачiю щодо iнших операцiй, якi е

значними не окремо, а в сукупностi.

(м) HoBi стандарти та тлумаченI{я, якi ще не були прийнятi

У фiнансовiй звiтностi станом на 3 1 грулн я 2019 року iнформацiя подана з урахуванням МСФЗ, якi
набули чинностi з 01 сiчня 2019 року.

Ряд нових стандартiв набувають tlинностi для рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2020

року, з можливiстю Тх дострокового застосування. Однак Компанiя достроково не застосовувrIла

зzвначенi HoBi стандарти i поправки до стандартiв при складаннi цiсТ фiнансовоТ звiтностi:

Стандарти/тлумачення _t!чфмюr, """rо"rЬ
Поправки до Посилаttь на Копцептуальну oc}IoBy фiнансовоi звiтностi в с,гандартах МСФЗ l сiчня 2020 рокУ
Поправки до МСФЗ 3 кОб'едtlаrIня бiзнесу>: Визначення бiзнесу

Поправки до МСБО 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi> та МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в

облiкових оцiнках,га помилки): Визначення су,гтсвос,гi

Поправки до МСБО l <Подання фiнансовоi звiгностi>: Класифiкачiя зобов'язань як
I(ОРОТКОСТРОКОВИХ ЧИ ДОВГОСТРОКОВИХ

Поправки до МСФЗ 9 та МСБО 39 кРеформа орiснтовноi вiдсотковоi ставки))

МСФЗ l7 <.Щоговори страхування)

1 сiчня 2020 року

1 сiчня 2020 року

1 сi.lня 2022року
1 сiчня 2020 року
1 сiчня 202З року

Поправки ло МСФЗ l0 та МСБО 28 <Пролаж чи розподiл активiв мiж iHBecTopoпt та його ,ЦаТа ЗаСТОСУВаННЯ Ще Не

асоцiйованими пiлприсмствами чи пiдприсмствами спiльноТ дiяльностi> визначена

На поточний момент управлiнський персонал аналiзуе можливий вплив зазначених стандартiв i змiни
на фiнансову звiтнiсть i результати операцiй. Очiкусться, що HoBi або змiненi стандарти не матимуть
значного впливу на фiнансову звiтнiсть КомпанiI.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIвD
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вtдповIдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧА,Х ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

4. OcHoBHi засоби

Рух основних засобiв за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 р. та piK, що закiнчився З1 грудня 2019 р.,
представлений таким чином :

Будiвлi та Машини та Транспорт- Приладдя

споруди обладнання Hi засоби та iHBeHTap

Iсторична BapTicTb / BapTicTb пiсля переоцiнки
4 445

1 492
(2)
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Незавер-
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20z 430
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202 430
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7,м 066
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FIадходженIля за piK

I-Iередачi за piK

Вибуття за piK

На 31 грулня 2018 р.
Надходження за piK

Передачi за piK

Вибуття за piK

На 3l грулня 20l9 р.

Накопичений знос та знецiнення
На 1 сiчня 20l8 р.

Нараховано зносу за piK

Вибуття за piK

[Ia 31 грулня 2018 р.
HapaxoBaIro зIлосу за piK

Вибуття за piK

На 31 грулня 2019 р.

Залишкова BapTicTb
На l сiчня 20l8 р.

[Ia 31 грулня 2018 р.

На 3l грулня 2019 р.

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ

Адмiнiстративнi витрати

Витрати на збут
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2

(1)

(63 58l)
2

(9 195) (52 366)
(12 565) (68 562)

-4
(r1 ?60) (1rO rи)

(l 037) (982)

(l 7l3) (1 2з2)_

(6з 580)

(84 072)
4

(2 750) (2214) (147 648)

15з 4,1б 320 804 5 522 l08 826: 59з 0734 445

164 033 510 707 6 484 44 309 730 4864 953

159 0б0 54827l 9 79l

За piK, що закiнчився 3 l

грулпя 2019 року

1 512

За piK, що закiнчився 3 l

грулня 20l8 року

724 2lб5 582

Частина основних засобiв Товариства перебувае в заставi по банкiвським кредитам, отриманим в АТ
кУкрексiмбанк) (Примiтка 17) в cyмi З2З 94| станом на 3l грудня2019 року (станом на 31 грудня 2018

року: 3 14 З01 тисяч гривень та станом на 01 сiчня 201 8 року: 125 19'7 тисяч гривень).

(а) Знос

Загальна сума зносу за piK, що закiнчився З l грудня 2018 р. та piK, що закiн.tився З l грулня 2019 р.,

розподiлена таким чином:

(8з 217)
(265)

(62 879)
(12з)

(591) (579)
(84 073) (63 581)

(б) Витрати на позики

Товариство не проводило капiталiзацiю витрат на виплату процентiв по позиках протягом poKiB що
закiнчилися 31 грулня 2019 року та 31 грудня 2018 року.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНДЧЕНЕ IНШЕ

5. Iншi необоротнi активи

Аванси за ocHoBHi засоби

Актив з права користування (Примiтка 6)

Усього iншi необоротнi активи

Зl грудня 20l9 р.
2 з05
6 907

З1 грудня 2018 р.
12 192

8 450

0l сiчня 2018 р.

1 612

l0 250

20 642 11 862

б. Актив з права користування та орендне зобов'язання

(а) Щiяльнiсть Товарисr,ва в сферi оренди

Товариство орендуе земельнi дiлянки для виробничих потреб (землi промисловостi). Щоговори оренди
землi, як правило, укладаються з органами мiсцевого самоврядування на фiксований перiод строком 49
poKiB з правом пролонгацiТ наприкiнцi строку оренди. Умови оренди е однотипними i мiстять ряд
рiзних умов, зокрема передбачене коригування орендноТ плати на iндекс iнфляцiТ та змiну нормативно-
грошовоТ оцiнки землi,

Товариство орендус офiснi i складськi примiщення. ,Щоговiр оренди примiщень офiсу оформляеться на

однорiчний перiод, а складiв - вiд 1 до 3 poKiB. Товариство не визна€ оренднi платежi, пов'язанi з

короткостроковою орендою, витратами по факту понесення, а використовус загальну модель оцiнки
згiдно МСФЗ 16, Умови оренди обговорюються на iндивiдуальнiй ocHoBi i мiстять ряд рiзних умов.

Угоди про оренду не накладають жодних умов (KoBeHaHTiB), але орендованi активи не можуть
використовуватися як забезпечення для цiлей запозичення.

(б) Право на продовження ,га припинення дiТ договору оренди

Право на припинення дii договору в односторонньому порядку не включене в положення договорiв
оренди землi. Товариство мас переважне право на поновлення договору на новий строк наприкiнцi
строку оренди землi. При визначеннi TepMiHy оренди керiвництво враховус Bci факти та обставини -

найбiльш iстотним з яких е факт того, що на орендованих земельних дiлянках розмiщенi виробни.ti
потужностi Товариства. Керiвництво вважас, що фактичний строк оренди вiдповiдас контрактному, i

не враховуе лраво на поновлення договору через значний ступiнь невизначеностi, адже рiшення про
пролонгацiю договору буле прийматись в 2055-2057 роках,

Право на продовження та припинення дii включенi до ряду договорiв оренди офiсних та складських
примiщень, в тому числi i з пов'язаними сторонами. I_\i умови використовуються для максимальноТ

експлуатацiйноТ доступностi з тоtIки зору управлiння договорами оренди. При визначеннi TepMiHy
оренди керiвництво враховуе Bci факти та обставини, якi створюють економiчний стимул до
використання права на продовження, або не застосовання права припинення. Право на продовження
вважаеться таким, що буде реалiзованою Товариством i включасться до оцiнки активiв i зобов'язань,

що виникають по орендi складських i офiсних примiщень, якщо початковий TepMiH оренди е меншим
нiж 1 piK.

(в) Суми, паведенi в звiтi про рух грошовIлх кtlштiв

Загальна сума сплачених грошових коштiв за орендну плату за piK, що закiнчився 3 1 грулня 2019 р.
склала 4 647 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 4 244 тис. грн.) i класифiкуеться як фiнансова дiяльнiсть у
звiтi про рух грошових коштiв.

9 2|2
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примrтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вIдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКШО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

б. Актив з права користування та орендне зобов'язання (продовження)

(г) Сумио наведенi в звiтi про фiнансовий стан

В балансi наведенi TaKi суми, що стосуються оренди:

31 грудня 2019 р. 3l грудня 2018 р. 01 сiчня 2019 р.

Акгив з права користування
Земельнi дiлянки
Булiвлi та споруди

Усього активи з права користування

Орендне зобов'язання

,Щовгострокове зобов'язання (Примiтка 16)

Короткострокове зобов'язання (Примiтка 22)

Усього орендних зобов'язань 10 250

з 285

з 622

з 756

4 694

3 855

6 395

б 907

з 682
з 65l

8 450

з 682
5 1lз

l0 250

,7 
569

2 68].

7 333

Булiвлi та
споруди

6 395
158

| 227
(з 086)

4 694

2 366

(3 438)

3 622

Земельнi. Разом
дlлянки

8 795

Рухи за активами з права користування протягом року, що закiнчився 31 грулня 2018 р. та року, щО

закiнчився З1 грулня 2019 р., представлений таким чином:

Балансова BapTicTb

На 1 сiчня 2018 р.
Надходження за piK

Переочiнка внаслiдок модифiкаuii договору
Амортизацiя за piK

На 31 rрулня 2018 р.

Надходя<ення за piK

Переоцiнка внаслiдок модифiкацiТ договору
Амортизацiя за piK

На 3l грулня 2019 р.

Амортизачiя активу з права користування

У складi збутових витрат
У складi адмiнiстративних витрат

У складi собiвартостi

Прочентнi витрати за зобов'язаннями з оренди (у склалi

фiнансових витрат)

Витрати щодо короткострокових договорiв оренди

У складi збутових витрат
У складi адмiнiстративних витрат

У складi iнших операцiйних витрат

Разом:

3 855

(99)

3 285

10 250
l58

1 227

(3 537)

6 907

(99) (3 185)

3756 8 450

сзlil ',:::,

(r) Сумио наведенi в звiтi про сукупний дохiд

У звiтi про прибутки та збитки наведенi TaKi сумио що стосуються оренди:

2019 201 8

(2 566) (2 527)
(870) (559)

(l01) (99)

(3 537) (3 185)

(1 185)

(331)

(9l )

(1 404)

(l4)
(39)

(5)

(58)

(5 148)

30
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIвD
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧДХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

'7. Запаси

Готова продукцiя та товари для перепродажу

Виробничi запаси

Формокомплекти в експлуатацiТ

запаснi частини

Незавершене виробництво та напiвфабрикати

Iншi запаси

усього запаси

31 грудня 2019 р.
з24 \71

lз8 061

5з 264

17 2з2

2 156

9 160

Зl грудня 20l8 р.
294 з65
109 017

62 бз|

8 86l

2 440

8 469

01 сiчня 2018 р.
214 05l
57 899

з4 7зб

47 8,75

2 231

8 7|7

Протягом року, що закiнчився З 1 грудня 2019 р. уцiнка запасiв до Тх чистоТ реалiзацiйноТ BapTocTi

склала 1 165 тис. грн,(у 2018 роцi: 514 тис, грн.) (Прим.27).

Готова продукцiя власного виробництва перебувас в заставi по банкiвським кредитам, отриманим в АТ
кУкрексiмбанк> (Примiтка l 7) в cyMi З24 028 станом на 3 1 грудн я 2019 року (станом на 3 1 грулня 20 1 8

року: 294 209 тисяч гривень та станом на 01 сiчня 2018 року: 21З 894 тисяч гривень).

544 044 485 783 365 509

Зl грудня 2019 р. 3l грудня 20l8 р. 01 сiчня 20l8 р.

463 895 540 541 44l 825

20 684 2261 6 638

8. Торговадебiторськазаборгованiсть

Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Заборгованiсть TpeTix сторiн-резидентiв

Заборгованiсть пов'язаних сторiн-резидентiв

Заборгованiсть пов'язаних сторiн-нерезидентiв

Заборгованiсть трчгiх сторiн-нерезlцентiв

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

Усього торговоI дебiторськоI заборгованостi

0 СюtаО Dебiпttlрськtltзаборzов0llосmi

Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з трьома найбiльшими контрагентами
становила 88,70% вiд ycicT суми дебiторськоТ заборгованостi та складала 442 449 тисяч гривень станом
на 31 грудня 20l9 року (станом на 3 1 грулня 201 8 року: 91,02% або 51 1 ЗЗ5 тисяч гривень та станом на

0 1 сi.lня 201 8 року: 84,7зо/о або З92 060 тисяч гривень).

Iнформацiя про piBeHb кредитного та вrLпютного ризикiв, що iснують у Товариства, а також про збитки
вiд зменшення корисностi дебiторськоТ заборгованiстi за товари, роботи, послуги розкрита у Примiтцi
з2 (б).

(ii) OcttoBtti сполtсuвсtчi

Основними споживачами продукцiТ е виробники пивноТ, слабоалкогольноТ, лiкеро-горiлчаноТ, винноТ,

безалкогольноТ та консервноТ промисловостi. Строки погашення дебiторськоТ заборгованостi залежать

вiд обсягу закупiвлi: для великих клiснтiв цей перiод становить 40-90 днiв вiд дати виникнення
заборгованостi, а для решти клiснтiв варiюсться в дiапазонi 5-30 днiв.

(iii) Резерв o,tit<yBatt uх зб uпtt<iв

Змiни резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторськоТ заборгованостi за товари,

роботи, послуги (резерву сумнiвних боргiв) протягом року, що закiн.Iився З1 грудня, представленi

таким чином:

l4 256 l8 968 14 256

498 835
(l8 597)

480 238

561 770
(9 123)

552 647

462 7|9
(l8 302)

444 4|1

зl



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 20l9p., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

8. Торговадебiторськазаборгованiсть (продовження)

(iii) Резерв очiкуваttuх збumкiв (проdовмсення)

20l9 20l8
Баланс на початок перiоду

Зменшення резерву (Прим.27)

Списана дебiторська заборгованiсть

Нарахування протягом перiолу (Прим.27)

Баланс на кiнець перiоду

9. Аванси виданi

Аванси за енергоносiТ

Аванси за формокомплекти
Аванси за послуги
Аванси за сировину
Аванси за запчастини
lншi аванси

Усього aBaHciB виданих

10. Переплати по податкам

ПДВ до вiдшкодування
Переплата по податку на прибуток
Iншi податки та збори

Усього переплат по податкам

[1. Iнша дебiторська заборгованiсть

Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Заборгованiсть пов'язаних cTopiH за цiннипли IIапераNlи

Заборговаr-riсть TpeTix cTopirr за цiнttими папорами

Iнша дебiторська заборговаIлiсть

lнша дебiторська заборгованiсть усього

12. Фiнансовi iнвестицii

Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Векселi одержанi
оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

Векселi одержанi усього

Позики, виданi пов'язаним сторонам
Позики, виданi TpeTiM сторонам
Оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

Позики виданi усього

Фiнансовi iнвестицii

47 89| 19 437 33 360

З1 грудня 2019 р. 3l грудня 2018 р. 01 сiчня 2018 р.

9 12з

(92)

9 566

18 302
(146)

(9 0з)

18 597 9 l23

31 грудня 20l9 р.
12 288
3 480
2 409

860
59,7

688

3l грудня 20l8 р,
1 461

192
5 989
2 040
2 08,7

1 119

01 сiчня 20l8 р.
8з2

2 082
5 950

з95
75 082

5 510

20 322 13 488 89 851

31 грудня 2019 р.
4"7,766

125

31 грудня 2018 р.
79 з10

125
2

01 сiчня 2018 р.
зз 2з1

125
4

4 798
509
,790

18 848

459

1 067

зз 0l1
459

2 885

6 097 20314 36 355

31 грудня 2019 р.

5 460+
3l грудня 2018 р.

5 460

____е

7 9l0
700

0l сiчня 2018 р.

5 460

-(546ч

56 404

700

8 610 57 104

з2

8 б10 57 L04



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р.о склАдЕноi вtдповIдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧ.{Х ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

13. Грошовi кошти та iх еквiваленти

Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Змишок в СЕА П!В
Грошовi кошти на лотоllлlих рахунках в гривнi

Грошовi кошти на поl,очних рахунках в irrоземlliй валютi

Грошовi кошти в лорозi в iноземнiй валlотi

Грошовi кошти в Kaci

Валова вар,гiс,гь (лля звiту про рух грошовrrх коштiв)
Оцiночlrий резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

Усього грошовi кошти

Баланс на початок перiо.ry

Зменшення резерву
Нарахування протягом перiоду

Баланс на кiнець перiоду

3l грудня 2019 р. 3l грудня 20l8 р. 0l сiчня 20l8 р.

5 631

1 5вз
1,721_

5 631

6 з69
826
521
33

5 63l
1 544
1 1з1

1 055
l5

Товариство переважно розмiщуе кошти на поточних рахунках в державних банках та банках, що
входять в мiх<народнi банкiвськi групи.

CTaHoMHa3l грулня2019 року63,02%грошовихкоштiвТоваристварозмiщеновукраТнськомубанкуз
найбiльшим заJIишком грошових коштiв Товариства (на 3 1 грулня 20 l В року: 42,08% та на 01 сiчня
2018 року:б0,0б%).

20l9 2018

(224)
92

(1 8)

(150)

(371)

22з
(76)

@4)

31 грудня 2019 р,

12 570

5 330
27 58

_щщч

11 927

(а) Статутний капiтал

На31 грудня2019 р.,31 грулня2018р.та0l сiчня2018р,статутнийкапiталстановитьЗ78.501,8тис.
грн. Структура та обсяги статутного капiталу Товариства представлена таким чином:

31 групня 2019 р. 31 грулня 2018 р. 01 сiчня 20l8 р.

58

66,66%

33,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

66,66%

зз,з4%

0,00%

0,00%

66,66%

з3,з4%

100,00Оlо 100,00О/о

(б) Неопла.lенийкапiтал

Неоплачений капiтал складаеться з заборгованостi власникiв (учасникiв) за внесками до статутного
капiталу.

100,00Уо

14. Витрати майбутнiх перiодiв

Страхування нерухомого та рухомого майна

Страхування залишкiв готовоТ продукцiТ

ЛiцензiТ на програмне забезпечення до 1 року
Усього aBaHciB виданих

1,5. Власний капiтал

тов "прАЙм lI-IBECTMEIITC" (укратна)

АТ "ЗНВКlФ "KIBI" (Украiна)

пАт "знвкIФ "прАЙм ЕссЕl,с кЕпIтАл" (украiна)

ГlАТ "ЗНВКIФ "BIK" (Украiна)

Усього статутного капiталу

8 935
(1 50)
8 785

13 380
(224)

13 156

9 316
(371)

9 005

JJ



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK' що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНА,ЧЕНЕ IНШЕ

15. Власний капiтал (продовження)

(в) Дивiденди

Протягом poKiB, що закiнчились 31 грудня 2019 р, та 2018 року Товариство не оголошувчIло дивiдендiв.
Згiдно iз законодавством УкраТни, Товариство мох(е розподiляти весь прибуток, як дивiденди або
переносити його в резервний капiтал, як передбачено статутом. Подальше використання сум,
перенесених у резервний капiтал, може бути законодавчо обмежене. Як правило, суми, перерахованi в

резервний капiтал, повиннi бути використанi для цiлей, визначених при Тх перерахуваннi. Як правило,
yKpaTHcbKi суб'екти господарювання оголошують розподiл прибутку тiльки з поточного або
накопиченого прибутку.

(I,) Управлiння капiталом

Полiтика Товариства передбачас пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення належноТ

довiри з боку iHBecTopiB, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення стаJlого

розвитку господарськоТ дiяльностi у майбутньому. Управлiнський персонirл здiйснюс монiторинг
доходностi капiталу, який Товариство визначас як спiввiдношlення прибутку вiд операцiй до загальноТ
суми власного капiталу.

Управлiнський персонал прагне пiдтримувати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна
досягти, застосовуючи додатковi позиковi кошти, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечус стiйка
позицiя капiталу, Протягом звiтних перiодiв не було змiн у пiдходi Товариства до управлiння
капiталом.

16. Iншi довгостроковi зобовlязання

,Щовгостроковi кредити (Примiтка l 7)

Облiгацii (Примiтка l 8)

,Щовгострокове орендне зобов'язаня (Примiтка 6)

Усього довгостроковi зобов'язання

3l грудня 2019 р.
1 698 448

200 281

з 682

31 грудня 2018 р.

2 0з0,7з,7
28 016

з 682

01 сiчня 2018 р.

2 0з5 853

,l 
569

l 902 4ll 2 062 435 2 043 422

l7. Кредити

Iнформацiя про процентний i валютний ризики викладена у Примiтui 32.

Застава по банкiвським кредитам, отриманим в АТ кУкрексiмбанк), представлене основними засобами
та продукцiею власного виробництва (Примiтки 4 та1).

На 31 грулня2019 р. умови та строки погашення кредитiв представленi таким чином:

Крелитор УсьогоВалlота Ефсюнв.
па вiдсот.

кова
ставка

Строк погашення

до одного року вй одпогодо пошад чотшрш

чотlлрьох poKiB рокп

korsando Limited

АТ кУкрексiмбанк>>

АТ кУкрексiмбанк>

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибшьському"

ПП "Т! "Везувiй lttBecTMeHT 20l0"

Усього

дол.США 4,00%

гривня 22,0З%

свро 5,\3%

гривня 0,0%

гривня 0,0%

52 48; s9 04;
212 48 351

53 405

1 421 225
l08 203

10 626
21 000

\ 42l 225

249 729
59 189

21 000
,l10710 -

137 394 1 561 054 1 751 853

з4



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., скллдЕноi вIдповtдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

17. Кредити (продовження)

На 31 грулня 2018 р. умови та строки погашення

Кредитор Валюта Ефсктшв,
на вlдсо,tl

кова
ставка

кредитiв представленi таким чином:

Строк погашепня Усього

до одпого року вiд одного до понiд чотирп
чотирьох poKiB рокп

korsando Limited
АТ <Укрексiмбанк>
АТ <Укрексiмбанк>
ПдТ кПБК <Радомишль>

ТОВ "ТВК Перша приватна
ПрАТ "За!од "Кузяя на Рибшtьському"

ПП "Т! "Везувiй IttBecTMeHr,20l0"

Усього

korsando Limited
АТ <Укрексiмбанк>
АТ кУкрексiмбанк>
ПАТ кПБК <Радомишль>
ТОВ'ТВК Перша приватна броваllня"

ПП "ТЩ "Везувiй IHBecTMeHT20l0"

Усього

Кредитор Валю,га Вфекгив.
на вlдсот.

кова
ставка

1 870 384 2 190 810

I чином:

Строк погашення Усього

вiд одшогодо пошад чотири
чотпрьох poKiB рокп

95 п;
61 007

7;
156 891 1 878 9б2 2 18|289

дол.СШ
гривня

евро

гривня

гривня
гривня
гривня

4,00%

|4,8з%

5,1з%

0,0%

0,0оА

0,0%

0,0%

47 76;
310

66 000

46 000

89 043

70 600

710

\ 614 114
219 755

15 515

21 00;

1 614 114

з56 56l
86 425

66 000

46 000

2l 000

710

1б0 073 160 353

На 01 сiчня 2018 р. умови та строки погашення кредитiв представленi таким

дол.СШ
гривня

свро
гривня

гривнJI

гривня

l 588 316

260 702

29 944

l 588 316

389 312
90 95l
66 000

46 000

710

до одного року

4,0%

|4,8зоА зз 4зб
5,1з%

0,0% 66 000
0,0% 46 000

0,0% -

145 436

Станом на 3 1 грудня 20 1 8 року наступив TepMiH погашення основного зобов'язання по позикам,
одержаним вiд ПАТ (ПБК (Радомишль) та ТОВ "ТВК Перша приватна броварня"о а 02 сiчня 2019

року сторони погодили пролонгацiю строку повернення до 3l грудня2019 року. Для решти позик
станом на 3 l грудн я 20|9 року, З 1 грудня 20l 8 року та 0 1 сiчня 20 l 8 року TepMiH погашення основного
зобовiязання по позикам та зобовlязань по нарахованим процентам, не наступив.

Звiрка змiн грошових потокiв вiд фiнансовоiдiяльностi

Позtrки

2 1sl 2ý

(34 535)

2l 000

(37 l05)
(50 б40)
(25 599)

l19

85 64l

85 64l
2 190 810

з5

облiгацi'i

28 000

28 000

28 01б

Оренднi
зобов'язання

(4 244)

l 385

10 250 2 l9l 539

- r]4 515\

- 21 000

- 28 000

(4 244) (4 244)
(37 l05)
(26 884)
(25 599)

l 385

l l9

85 64l
1 404

16

s? 061

-2nl-aJ_

Усього

Залишок на 01 сi.tлIя 2018 року
Змiна грошових потокiв вiд фiнансовоТдiяльностi

виплата позик балtкам

ОтриманIlя позик вiд пов'язаних cTopiH
Емiсiя облiгацiй
Виплата зобов'язань з (liHaHcoBoi оренди
Процеtlти сплаченi

Всього змiн грошових потокiв вiд фiнансовоТдiяльностi
Чистий (прибуток) збиток вiд KypcoBoi рiзницi
Прирiст,r,а моди(liкацiя орендних зобов'язань, нетто
lншi змiни
пов'язанi iз зобов'язаннями

Прочентнi витраги
Амортизацiя орендного зобов'язання
Амортизачiя дисконту цiнних паперiв

Усього iнших змiн, пов'язаних iз зобов'язаннями
Залишок на 31 грулня 2018 року

l 404

l 404

8 795

lб
16



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вtдповtдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧА,Х ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

17. Кредити (продовження)

Звiрка змiн грошових потокiв вiд фiнансовоi дiяльностi (продовження)

Залишок на 3l грулня 20l8 року
Змiна грошових потокiв вiд фiнансовоТдiяльностi

виплата позик банкам
Виплата позик вiд TpeTix cTopiH

Емiсiя облiгацiй
Виплата зобов'язань з (lilraHcoBoi оренди
11роценти сплаченi

Всього змiн грошових потокiв вiд фiнансовоТдiяльностi
Чистий (прибуток) збитоtt вiд KypcoBoi рiзllицi
Прирiст та молифiкацiя орендних зобов'язань, нетто
пов'язанi iз зобов'язаннями

Проrlентнi витрати
Амортизацiя ореIJдного зобов'язанлlя

Амtортизацiя дисконту цillt.tих паперiв

Усього iнших змiн, пов'язаних iз зобов'язаннями
Залишок на 31 rрудня 2019 року

зобов'язання за облiгацiями

.Щисконт за випущеними облiгацiями

усього облiгацiй випущених

позlrкrt Об"цiгацiт

2 l90 sю 2s 0lб

(88 048)

(l l2 000)
_ l70 000

(76 з06)

а7635Ф l?0 000
(250 694)

88 09l

88 091

1 ?51 s53

2 265

2 265

200 281

Оренлнi
зобов'язання

(4 641)

l 994

1 l85

7 333

8 795 2 22,7 621

- (88 048)

- (l12000)
- l70 000

(4 64|) (4 64l)

1 185

(76 306)

(110 995)

(250 694)

l 994

88 09l
l l85
2 265

91 541

l 959 467

0l сiчня 2018 р.

18. облiгацii
Товариство здiйснило публiчне розмiщення iменних дисконтних облiгацiй номiнальною вартiстю 1Э з
TepMiHoM погашення з 01.01 .2027р. до 01.01 .2028р. через бiржу ПАТ <Фондова бiржа ПФТС).

3l грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

220000 зl 1l1
(19 719) (3 095)

200 281 28 016

Забезпечення по облiгацiям представлене корпоративною гарантiсю, наданою пов'язаними сторонами
ТОВ кМiжнародна TeHicHa Академiя> (Код за е,ЩРПОУ: З60482l3) та ТОВ "СОК "MoHiTop" (Код за

е!РПОУ: З0437959),

Амортизацiя дисконту за ефективною процентною ставкою 1,З5Yо рiчних (2018р.: 1,З2Yо рiчних),
вiдображасться в складi фiнансових витрат у звiтi про сукупнi доходи.

19. Торгова кредиторська заборгованiсть
З1 грудня 2019 р. 3l грудня 2018 р. 01 сiчня 2018 р.

ФiHaltcoBi зобов'язання за а]rrортl!зованою вартiстю
Заборгованiсть перед мiсцевими непов'язаними
постачацьниками
Заборгованiсть перед мiсцевими пов'язаIlими сторонами
Заборгованiсть перед iгlоземними непов'язаними
постаtIiLпьниками

Усього торговоi кредиторськоТ заборгованостi

20. Податковi зобовlязання

Заборгованiсть по еСВ
Заборгованiсть по ПflФО
Заборгованiсть по iншим податкам та зборам

Усього податкових зобов'язань

198 321 465 734

272 204

55 зlб 71 805

з45 446

258

83 230

253 909 537 743 428 934

З1 грудня 20l9 р.
2 172

22з8
з20

31 грудня 2018 р.
1 42з

12,75

2зб

0l сiчня 20l8 р.
594

557

209

зб

4 730 2 934 1 зб0



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповцно до мсФз
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21. Поточнi забезпечення

Нарахування щодо невикористаних вiдrryсток
Забезпsчення оудових стягнень (а)

усього поточних забезпечень

нарахування щодо невикористаних вiдгrусток
Забезпечення судових стягнень (а)

усього поточних забезпечень

31 грудня 2019 р. Нараховано

12 66|_ 15 767_,

12 66l

31 грудня 2018 р. Нараховано Використано

б 4б5

36 4б0

15 767

8 785

зб 460

Використано

(9 57l)
(36 460)

-]19_03!-

(5 955)

31 грудня 2018 р.

б 465
зб 460

42 925

01 сiчня 2018 р.

3 635

(а) ЗабезItечення судовI{хстягнень

Забезпечення було сформовано для врахування можливого вiдтоку грошових коштiв в рамках
незавершених судових процесiв з постач€Lпьником RHI GLAS GМВН (Нiмеччина), В межах договiрних
вiдносин в серпнi 2016 року мiж сторонами виник спiр щодо якостi придбаного обладнання та поя(ежi,
до якоi призвела його експлуатацiя. З метою врегулювання спору сторони уклали арбiтражну угоду
ЩОДО вирiшення спору в Мiжнародному арбiтражному центрi при Федеральнiй палатi економiки
ABcTpiT у м.Вiднi. 16 квiтня 2018 року було прийняте остаточне арбiтражне рiшення на користь RHI
GLAS GMBH, згiдно якого Товариство м€uiо сплатити заборгованiсть за поставлене обладнання,
ПРОценТи за перiод вирiшення спорiв та компенсувати витрати постачаJlьника, понесенi в рамках
арбiтрахtного провадження.

Остаточне вирiшення супереtIки вiдбулося в Киiвському апеляцiйному судi 03 .lервня 2019 року,
ухваJIою якого було була задоволена заява RHl GLAS GМВН щодо визнання остаточного арбiтражного

рiшення та присуджена компенсацiя витрат постачzulьника, понесених як в рамках арбiтражного
провадження так i в рамках судового провадження. Судовим виконавцем була стягнута бiльша частина
заборгованостi як безпосередньо з Товариства, так i з ПАТ "СК "КраТна", яка виступла солiдарним
Спiввiдповiдачем по справi, Товариство та ПАТООСК "КраТна" досягли згоди щодо розмiру компенсацiТ,
належноI до сплати Товариством (Примiтка 22).

22. Iншi поточнi зобовlязання

42 925 _45 245_ _(5 955)_ 3 б35

3l грудня 2019 р. 3l грудня 20l8 р. 0l сiчня 20l8 р.
20 2|з зб 0lб 8 534
15 610 15 610 20 бз4

KoHTpaKTHi зобов'язання по договорам з покупцями
Кредиторська заборгованiсть за цiннi папери

заборгованiсть перед страховою компанiсю в рамках
врегулювання судових суперечок перед
постачальником (Примiтка 21 (а))

Короткострокове орендне зобов'язання (Примiтка 6)

Заборгованiсть за договорами поруки (а)

lншi пото.tнi зобов'язання

Усього податкових зобов'язань

9 886

з 651

1зб

5 1lз
1 000

356

2 68l
l 000

l65
49 496 58 095 33 014

(а) Заборгованiсть за договорами IIоруки

Заборгованiсть по договору поруки з пов'язаною стороною виникла в 20l5 роцi, коли Товариство мало
СУПеРеЧки з АТ <Укрексiмбано. Банк стягнув частину заборгованостi по кредиту з пов'язаноТ сторони,
яка виступала поручителем по кредиту. Погашення заборгованостi на користь пов'язаноТ сторони було
вiдображено як фiнансова дiяльнiсть в звiтi про рух грошових коштiв.

з7



ПРИМIТки До ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ ЦАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

23. Щохiд вiд реалiзацii продукцii

Дохiд вiд реалiзацii розподiляеться за основними географiчними ринками збуry та основною продукцiсп

20l9 2018

Основна пролукцiя
Пляшки

Банки

lнша продукцiя

OcHoBHi географiчнi ринки
Нацiональний ринок
КраТни еС
Iншi ринки

1 514 180 960 087

1 514 180 9б0 087

,l8з 9з7
728 641

1 602

464 92з
494 985

1,79

1 060 486
391 896
61 799

657 962
227 985
,74140

24. Витрати на винагороду працiвникам
Витрати на винагороду працiвникам за piK, що закiнчився 31

Заробiтна плата

Нарахування на заробiтну плаry
Iншi виплати працiвникам

Усього включено в собiвартiсть

Заробiтна плата

Нарахування на заробiтну плату

Усього включено в адмiнiстративнi витрати

Заробiтна плата

Нарахування на заробiтну плаry
Усього включено в збутовi витрати

Усього витрат на винагороду працiвникам

25. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за piK, що закiн.lився З 1

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування

flобровiльне страхування

Банкiвське обслуговування

Витрати на електроенергiю та зв'язок
Витрати на вiдрядження та проiЗд спiвробiтникiв
Амортизацiя активу з права користування
Оформлення дозвiльноТ документацiТ
Знос основних засобiв та амортизацiя НМА
Оренда примiщень

Суловi та юридичнi витрати
Iншi елементи витрат
Усього адмiнiстративних витрат

грудня, представленi таким чином:

20l9 201 8

(105 l l8)
(25 11,

(130 233)

(19 769)
(l 426)

(21 195)

(l8 678)
(1 506)

(20 184)

(70 19l)
(15 178)

(б15)

(85 984)

(9 5б9)
(1 9в2)

(11 551)

(7 525)
(l 537)
(9 062)

(l7l бl2\ (106 59п

грудня, представлен1 таким чином:

20|9 201 8

(2l 195)
(18 097)
(4 541)
(2 924)

(987)
(870)
(з82)
(265)
(91)
(78)

(3 8з0)
(53 260)

38

(11 551)

rзоil
(2 102)
(2 04з)

(559)
(575)
(142)
(39)

(1 522)
(2 з41)

(23 94Ф



ПРИМIТКИ ДО ФIНАнСовоi звIтностI тов (пIскIвський злвод скловироБIв))
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповIдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

26. Витрати на збут

витрати на збут за pik, що закiнчився 3 1 грудня, представленi таким чином:

2019 201 8

Транспортнi витрати

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування

Послуги митного термiналу
Амортизацiя активу з права користування
Витарти на упаковку та пов'язанi послуги
Реклама та маркетинг

Знос основних засобiв та амортизацiя НМА
Оренда примiщень

Iншi елементи витрат
Усього витрат на збут

Фiнансовi доходи за piK, що закiнчився 31

!,оходи вiл курсових рiзниць, нетто

Доходи вiд отриманих вiдсоткiв
Усього фiнансових доходiв

(55 92в)
(20 184)

(5 929)
(2 566)
(2 544)
(1 025)

(608)
(33l)

(1 397)
(90 512)

(27 9з1)
(9 06l )
(6 509)
(2 527)

(14)
(7 17)
(519)

( l4)
(1 610)

(48 96а

201 8

27. Iншi операцiйнi витрати

IНШi ОПеРацiйнi витрати за piK, що закiнчився 3 l грудня, представленi таким чином:

201 9

Сторно/(нарахування) резерву ОКЗ щодо торговоТ
дебiторськоТ заборгованостi, нетто (Прим. 8 ( i i i))

Iншi податки та збори, нiж податок на прибуток
Списання запасiв до чистоТ BapTocTi реалiзацil (Прим.7)

Доходи (витрати) вiд знецiнення aBaHciB виданих
Визнанi штафи та пенi

Витрати на листки непрацездатностi працiвникiв
Витрати по забезпеченню судових стягнень (Прим.2l)
Збитки вiд продажу вiдходiв та iнших матерiалiв
Iншi операцiйнi витрати

Усього iнших операцiйних витрат

28. Фiнансовi доходи

(1 365) (l 24з)
(44 |04)

(9 566)
(з з62)
(1 165)

(916)
(679)
(51?

(l7 572,,

146
(706)
(51?

(452)

(36 460)
(4 875)

грудня, представленi таким чином:

20l9 201 8

256 1 \2
1з

29 \26
,|

256 725 29 l33

29. Iншi доходи

Iншi доходи за piK, що закiнчився З1 грудня, представленi таким чином:

Зменшення резерву лебiторськоi заборгованостi
lншi доходи
усього iнших доходiв

20l9 20l 8

150

9 179
49

з9

150 9 228



na"*rr*, до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКlЦО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

30. Фiнансовi витрати

Фiнансовi витрати за piKo що закiнчився 3 1 грудня, представленi таким чином:

2019 2018

вiдсотки по позикам отриманим

Амортизацiя дисконту цiнних паперiв

Амортизацiя орендного зобов'язання
Iншi фiнансовi витрати

Усього фiнансових витрат

OcHoBHi засоби
Актив з права користування
Запаси
Торгова дебiторська заборгованiсть
Iншi оборотнi активи
Орендно зобов'язання
податковi збитки
Усього

(88 091)
(2 265)
(1 18D

(85 641)
(16)

(1 404)
(1 19)

31. Податок на прибуток

Компоненти витрат з податку на прибуток за piK, що закiнчився 3l грудня, представленi так:

20l9

Доходи (витрати) з поточного податку

,Щоходи (витрати) з вiдстроченого податку
Усього витрат по податку на прибуток

,Щiюча ставка податку на прибуток в YKpaiHi з 1

тис.грн. о/

(91 541) (87 180)

20l8

' (26 996)
(26 996)

(а) Узго.llження дilочоТ стаI}ки податl(у на прибут,ок

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, розрахованою iз
застосуванням дiючоТ ставки податку на прибуток до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою
витрат з податку на прибуток за piK, що закiнчились 3 1 грудня, представлена таким LIином:

20l9 2018

Прибуток (збиток) до оподаткування

.Щохiд (витрати) з rrодатку на прибуток за дiючою cTaBKoIo
оподаткуваIlIIя

flохiл (витрати), що r,re класифiкуються як дохiд (витрати) для
чiлей розрахунку податку на прибуток
Припинення tsизнаIlня ранiше визнанI,Iих тимчасових рiзниць
BrtTpaTrl (дохiд) з податку па прrlбуток

тис.грн. %

5l7 0,1,7 l00,0% ,72 5|2 l00,0%

(lз 052) 18,0%

(1l4 180) (26 996)

(б) ВизIlанi вiдстрочеlIi податковi активи та зобов'язання

Змiни визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за piK, що закiнчився 3 1 грулня
2019 року, представленi таким чином:

(114 180)

(114 180)

сiчня 2018 р. i надалi - 18%.

(93 074)

(|4 077)

l8,0%

a aоl

1,4%

22,|О/"

(l4 818)

8,74

20,4%

У 2'/,

сальдо lla 3l
грудпя 20l8 р.

Ак,ги в

(Зобов'язан ня)

(6 040)

(1 521)

(l 508)

Визнано у прибрку або ,lбитку ,ra piK.

що закittчився 3 l грулня 20 l9 р.
вигола

(Витрати)

Са.гlьдо на 31

грудня 20l9 р.
Акгив

(Зобов'язання)

(l4 80з)

з з4;

66 8з8l7з 989

(8 763)

| 521

1 508
1 705

(1 4l7)
(1 583)

(107 l5l)

642
444
5Ез

1б9 589

40

(114 180) 55 409



примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповIдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

31. Податок на прибуток (проловження)

(б) Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання (продовження)

Змiни визнаного вiдстроченого податку за типами тимчасових рiзниць за piK, що закiнчився 3 1 грудня
2018 року, представленi таким чином:

Сальдо rra 0l
сiчня 20l8 р.

Актив
(Зобов'язан ня)

OcHoBHi засоби
Актив з права користування
Запаси
Торгова дебiторська заборгованiсть
Iншi оборотнi активи
Кредити та позики
Орендне зобов'язання
Податковi збитки
Усьоrо

(10 940)
(l 845)

170

з 294
| 470

7з2
l 845

20l 859

Визнано у прибугку або збитку за piK,

що закiнчився 31 грудня 20l8 р
Ви года

(Витрати)

4 900
з24

(l 678)

(1 652)

(26)
(,7з2)

(262)
(27 870)

Сальдо на З 1

грудня 20l8 р.
Актив

(Зобов'язання)

(6 040)
(1 52l)
(l 508)

1 642

1 444

1 58з
17з 989

19б 585 (2б 99б) 169 589

32. Управлiння фiнансовими ризиками

(а) Огляд

У зв'язку з використанням фiнансових iHcTpyMeHTiB у Товариства виникають TaKi ризики:
. кредитний ризик
. ризик лiквiдностi
. ринковий ризик.

У цiй примiтцi представлена iнформацiя про piBeHb з€LзнаLIених ризикiв у Товариства, про цiлi,
полiтики та процеси оцiнки i управлiння ризиками Товариства, а також про управлiння капiталом
Товариства. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiсТ фiнансовоi

Управлiнський персонал несе загаJIьну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння ризиками i
здiйснення нагляду за нею.

Полiтики управлiння ризиками розробляються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з якими стикасться
Товариство, встановлення н€uIежних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, монiторингу ризикiв i

дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою
вiдображення змiн ринкових умов i дiяльностi Товариства. Застосовуючи засоби навчання i стандарти
та процедури управлiння, Товариство прагне створити таке дисциплiнуюче i конструктивне
середовище контролю, в якому Bci працiвники розумiють cBoi ролi i обов'язки.

Акцiонери Товариства здiйснюють нагляд за тим, як управлiнський персонал контролюе дотримання
ТОвариством полiтики i процедур управлiння ризиками i перевiряе адекватнiсть структури управлiння
ризиками тим ризикам, якi виникають у Товариства.

(б) Креди,l,ний ризик

Кредитний ризик являе собою ризик фiнансового збитку для Товариства в результатi невиконання
клiснтом або контрагентом за фiнансовим iHcTpyMeHToM своiх зобов'язань за договором. Кредитний

ризик виникае, переважно, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю Товариства з боку його клiснтiв.

Балансова BapTicTb фiнансових активiв являе собою максим€tльний кредитний ризик. Максимальний
piBeHb кредитного ризику на звiтну дату представлений таким чином;
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

32. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)

(б) Кредитний ризик (продовження)

flебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (i)

lнша поточt.tа дебiторсьltа заборгованiсть

Поточнi фiнансовi iнвестицii

Грошовi кошти та iх еквiваленr,и у банках (ii)

3l грудня 2019 р.
480 2з8

6 097

8 785

Зl грудня 20l8 р.
552 647

20 з74
8 610

lз 156

01 сiчня 20l8 р.
444 417

36 з55

57 104

9 005

495 120 594 787 546 881

(i) Щебiпtорська заборzовOнiсп1., за m()вчрu, ро()оmu, послуzu

PiBeHb кредитного ризику зaLпежить, головним чином, вiд iндивiдуzlпьних характеристик кожного
клiента. Щемографiчнi характеристики клiентськоТ бази, включаючи ризик дефолту у краТнах, в яких
клiснти здiйснюють свою дiяльнiсть, мають менший вплив на кредитний ризик.

Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою кояtний новий клiснт
iндивiдуально оцiнюсться на предмет платоспроможностi, перш нiж йому булуть запропонованi
стандартнi умови оплати тадоставки продукцiТ. Така оцiнка включас аналiз зовнiшнiх рейтингiв, якщо
вони iснують, а в окремих випадках банкiвських довiдок.

Здiйснюючи монiторинг кредитного ризику, пов'язаного з клiентами, Товариство розподiляс Тх по
групах вiдповiдно до Тх кредитних характеристик, зчu]ежно вiд того, чи с вони оптовими чи

роздрiбними клiентами, а також згiдно з Iх географiчним мiсцезнаходх(енням, галузевою
приналежнiстю, структурою заборгованостi за строками, договiрними строками погашення
зобов'язань та наявнiстю фiнансових труднощiв у минулому. ,Щебiторська заборгованiсть за товари,

роботи, послуги е перева}кно заборгованiстю оптових клiснтiв.

Товариство не вимагас застави по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги.

Товариство створюс резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який являс собою Ti оцiнку
очiкуваних збиткiв вiд дебiторськоТ заборгованостi за товари, роботи та послуги. OcHoBHi компоненти
цього резерву вкJIючають компонент iндивiдуального збитку, який вiдноситься до заборгованостi, що с
значною iндивiдуально, а також компонент сукупного збитку, що визначаеться для груп подiбних
активiв по вiдношенню до очiкуваних, але ще не виявлених збиткiв. Резерв на покриття збиткiв, що
оцiнюються у сукупностi, визначасться на ocHoBi статистики платежiв за подiбними фiнансовими
активами.

(ii) Гllоuttlвi коLипlu пut ix еквiвалеttпtu

На 3 1 грулн я 2019 р. Товариство м€Lпо грошовi кошти та Тх еквiваленти на суму 8 785 тисяч гривень (3 l

грудня 2018 р.: l3 l56 тисяч гривень,0l сiчня 2018 р.:9 005 тисяч гривень), якаявляссобою
максимаJlьний piBeHb кредитного ризику Товариства по цих активах.

(в) Ризиltлiквillностi

Ризик лiквiдностi полягас у тому, що у Товариства можуть виникнути труднощi у виконаннi його

фiнансових зобов'язань, розрахунки за якими здiйснюються шляхом переда.li грошових коштiв або
iншого фiнансового активу. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю передбачас забезпечення,
наскiльки це можливо, постiйноТ наявностi лiквiдностi, достатньоТ для виконання зобов'язань по Mipi
настання cTpoKiB Тх погашення як у звичаЙних умовах, так i у надзвичаЙних ситуацiях, уникаюLIи при

цьому неприйнятних збиткiв чи ризику нанесення шкоди репутацii Товариства.
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ПРИМIТКи ДО ФIНАнсовоi звIтностI тов (пIскIвський зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
qуNIц нАвЕдЕно в тисяч.4,х гривЕнь,якщо нЕ зАзнАчЕнЕ IншЕ

32. Управлiння фiнансовими ризиками (продовllсення)

(в) Ризик лiквiдностi (продовження)

СтРОки погапrення непохiдних фiнансових зобов'язань згiдно з очiкуваними термiнами, включаючи
ВИПЛаТИ ПРОцентiв (недисконтованi грошовi потоки), представленi таким чином:

На 3l грудня 2019 р.
Кредити

облiгацii
Торгова кредиторська
заборгованiсть

Орендне зобов'язання

Iншi поточнi зобов'язання

На 31 грулня 2018 р.
Крелити

облiгацiт

Торгова кредиторська
заборгованiсть

Орендне зобов'язання

Iншi поточнi зобов'язання

На 01 сiчня 2018 р.
Кредити

Торгова кредиторська
заборгованiсть

Орендне зобов'язання

Iншi поточнi зобов'язання

l 699 59з 2 0\7 зз1
200 281 220 000

Балансова Грошовi потоки До одного
BapTicTb за договорами року

Вiд одного до Понад чотири
чотирьох poKiB роки

l78 l18 l 778 520

220 000

20 575

60 692

25з 90925з 909

l JJэ

|5 746

2 |76 862

2 190 810

28 0lб

5з7 74з

8 795

16 966

25з 909

27 2з4

15 746

2 5з4 220:

2 5|7 14з

зl l l l

5з7 74з

27 474

16 966

4 785 l 874

l5 746

335 132

78 536

5з7 743

з 4з7

16 966

|79 992

24l 78з

4 з86

2 019 096

2 196 824

зl lll

19 652

2782330 3 130 437

2 585 5l4

428 9з4

30 з88

21 799

63б б82

70 153

428 9з4

4 100

21 799

246 169

268 492

6 057

2241587

2246 869

20 2з1

2 |8l 289

428 9з4

l0 250

21 799

2 642272: 3 0бб б35 524 986 274 549 2267 |00

(г) Ринковий ризик

Ринковий ризик полягас у тому, що змiни ринкових KypciB, таких як валютнi курси, процентнi ставки i
кУрси цiнних паперiв, булуть впливати на доходи або на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства.
МеТОЮ управлiння ринковим ризиком с управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах
прийнятних параметрiв при оптимiзацiТ доходностi.

0 Валюпtttuй рuзuк

У ТОВаРИСТВа ВинИкас валютний ризик у зв'язку з продах(ами, закупками, заJIишками коштiв у банках
та кредитаМи, деномiнОванимИ в iноземниХ в€Iлютах. Валютами, в яких, головним чином, деномiнованi
цi операцiт, с долари СшА та свро. Законодавство Укратни обмежуе можливiсть Товариства хеджувати
валютний ризик, отже, Товариство не хеджуе свiй валютний ризик.

Що стосусться монетарних активiв та зобов'язань, деномiнованих в iноземних валютах, то Товариство
вживае заходiв спрямованих на те, щоб li чистий piBeHb ваJIютного ризику утримувався на
ПРИЙНЯТНОМУ piBHi, шляхом придбання чи продажу iноземних в€lJIют за спот-курсами, якщо це
необхiдно для усунення короткострокових дисбалансiв.
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ПРиМIТки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв))
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вIдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧДХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

32. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)

(г) Ринковий ризик (продовження)

PiBeHb вЕLпютного ризику представлений таким чином:

На 3l грулня 2019 р.
Грошовi кошти та iх еквiваленти
торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова кредиторська заборгованiсть
Кредити

Чиста коротка позицiя

На 31 грулня 2018 р.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти
Торгова лебiторська заборгован icTb

Торгова кредиторська заборгованiсть
Крелити

Чиста коротка позицiя

На 0I сiчня 2018 р.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти
Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова кредиторська заборгованiсть
Кредити

Чиста коротка позицiя

.Щолар США

7g;

(l 421. 225)

_щltg_

499

(955)

(1 614 114)

_j_614 57qL

76

938
(1 869)

(1 588 316)

_q_589 иlL

евро

1 721

lз 465

(55 зl6)
(59 l89)

__(99 319)_

l з47
18469

(70 850)
(86 425)

___c!]lý2-

2 l10
lз зl8

(81 361)
(90 95 l)

_(1sб_ý!ll

20Yо ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до наведених у наступнiй таблицi вru]ют на 31 грулня
2019 р. та 31 грудня 201В р. призвело б до зменшення прибутку та власного капiталу за piK, що
закiнчився 3 1 грудня 20l9 р. та piк, що закiнчився З 1 грудня 201 8 р. на зазначенi нилtче суми, При
цЬоМУ припускасться, що Bci iншi змiннi величини, зокрема, процентнi ставки, зuшишаться постiЙними,

3l грудня 2019 р. 3l грудня 2018 р. 01 сiчня 20l8 р.

{олар США
евро

(2з2 95l)
(16 288)

(264 189)

(22 542)

(260 624)

(25 729)

20% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до наведених у таблицi ваJlют справило б рiвний, але
ПроТиЛежНИЙ за значенням вплив на наведенi вище суми, за умови, що Bci iншi змiннi величини
залишаються постi йними.

(il) Проценпlttuй рuзuк

Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i позики шляхом змiни iх
справедливоТ BapTocTi (заборгованiсть за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових потокiв
(заборгованiсть за змiнною ставкою). Управлiнський персонал не мае затвердженоТ офiцiйноi полiтики
ВИЗНачення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Товариства за фiксованими процентними
СТаВкаМи i заборгованостi за змiнними процентними ставками. Однак, при отриманнi нового
фiнансування, управлiнський персонал користу€ться своТми судженнями, щоб прийняти рiшення щодо
того яка процентна ставка - фiксована чи змiнна - буле бiльш вигiдною для Товариства протягом
очiкуваного перiоду до строку погашення заборгованостi.
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ПРИМIТки До ФIнАнсовоi звrтностI тов (пlскIвський зАвод скловироБIвD
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р.о склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

32. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)

(г) Ринковийризик(п;rо2lовження)

Товариство не мас заборгованостi з плаваючими вiдсотковими ставками. Таким чином, змiна
ПЛаВаЮчих вiдсоткових ставок не призвела би до впливу на прибуток Товариства за piK, що закiнчився
3 1 грудня 2019 р. та piK, що закiн.lився З 1 грудня 2018 р.

(iii) Рuзutt з.ttitttt itttuux puttl{qGцx Jll1I06

ТОВаРиСтво не укладас договорiв на поставку ToBapiB, KpiM тих що укладаються для цiлей
ВИКОРИСТання Та продажу з урахуванням прогнозних потреб Товариства в таких товарах; TaKi договори
не передбачають розрахункiв шляхом проведення взасмозалiкiв,

(r) Визначення справедJtивоТварr,остi

Оцiнена слраведлива BapTicTb фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань була визначена з
ВИКОРиСтанням наявноТ ринковоТ iнформацiТ та нzшежних методологiй оцiнки BapTocTi. Однак для
ОЦiнки справедливоТ BapTocTi необхiдно суттевим чином проаналiзувати ринковi данi. Отже, оцiнки
СПРаведливоТ BapTocTi не обов'язково вк€lзують суми, якi могли б бути отриманi на ринку в даний час.
ВИкОРистання рiзних припущень щодо ринку таlабо методологiй оцiнки може мати сутгевий вплив на
оцiнену справедливу BapTicTb.

ОЦiнена справедлива BapTicTb фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань визначаеться з
ВИКОРИСТаННяМ МетодологiТ дисконтованих грошових потокiв та iнших нiшежних методологiЙ оцiнки
BapTocTi На кiнець року i може не вiдображати справедливу BapTicTb цих iHcTpyMeHTiB надату
СКЛадання та розповсюдження цiсТ фiнансовоТ звiтностi. I_{i розрахунки не вiдображають нiяких премiй
абО диСконтiв, що моя(уть виникнути внаслiдок пропозицiТ на продаж одночасно Bcici суми певного

фiНанСового iHcTpyMeHTa, що належить Товариству. Оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунтусться на
СУДЖеННЯх щодо очiкуваних у маЙбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов,
характеристик ризику рiзних фiнансових iHcTpyMeHTiB та iнших факторiв.

СПРаведлива BapTicTb Bcix фiнансових активiв i зобов'язань приблизно дорiвнюе до Тх балансовiй
BapTocTi на 3l грудня 20l9 р., 3l грудня 20l8 р. та01 сiчня 2018 р.

33. Непередбаченi зобов'язання

(а) Страхування

СТРаХОВа ГаJIУЗЬ в Украiнi знаходиться у стадiТ розвитку, тому багато форм страхового захисту, що е
ПОШИРеНИМИ В iнших краТнах, в YKpaTHi, як правило, ще не е загаJtьнодоступними. Товариство не мае
ПОВНОГО СТРаХОВОГО Покриття по Його виробничих потужностях, на випадок переривання дiяльностi
абО ВИНикнення зобов'язань перед третьою стороною у зв'язку iз заподiянням шкоди майну та
НаВКОЛИшНЬому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних iз майном або дiяльнiстю Товариства. !о
ТИХ ПiР, ПОки Товариство не отримас достатнього страхового покрит-гя, icHyc ризик того, що втрата або
пошкодження певних активiв може мати суттевий негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства.

(б) Непередба.Iенi полатковi зобов'язilння
Товариство здiйснюе своI операцiТ в YKpaTHi i тому мас вiдповiдати вимогам податкового
законодавства Укратни. Щля укратнськот системи оподаткування характерними е наявнiсть численних
податкiв та законодавство, яке часто змiнюеться, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне
трактування, а в деяких випадках с суперечливим.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

33. Непередбаченi зобовОязання (продовження)

(б) Непередбаченi податковi зобов'язання (продовження)

Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i

державною податковими адмiнiстрацiями та MiHicTepcTBoM фiнансiв i iншими державними органами.
Податковi декларацiТ пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законодавством

уповноваженi застосовувати cyBopi штрафнi санкцiТ, а також стягувати пеню та вiдсотки. Податковий
piK залишаеться вiдкритим для перевiрок податковими органами протягом трьох наступних
кilлендарних poKiB, однак за певних обставин цей TepMiH може бути продов>ltений.

Щi факти створюють бiльш cyTTcBi податковi ризики в YKpaTHi, HiiK Ti, якi е типовими для краТн з бiльш

розвиненими системами оподаткування. Керiвництво вважас, що податковi зобов'язання визнанi у цiй
фiнансовiй звiтностi е адекватними, rрунтуючись на власнiй iнтерпретацiТ податкового законодавства,
офiцiйних твердя(ень та рiшень судiв. Однак, iнтерпретацiТ вiдповiдних контролюючих органiв можуть
бути iншими, а ефект на фiнансову звiтнiсть, якщо TaKi контролюючi органи будуть успiшнi у
застосуваннi своТх iнтерпретацiй, можуть бути суттсвими.

34. Операцii iз пов'язаними сторонами

У ходi свосТ звичайноТ дiяльностi Товариство здiйснюс операцiТ iз пов'язаними сторонами. Сторони
ВВажаЮТься пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона мае мо}кливiсть контролювати iншу
сторону або здiйснюе суттсвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних

рiшень. Пов'язанi сторони включають акцiонерiв, членiв основного управлiнського персоналу та
членiв Тх сiмей, та компанiТ, що знаходяться пiд контролем з боку акцiонерiв, або на дiяльнiсть яких
ocTaHHi суттсво впливають.

(а) ОперацiТ з управлillським персоналом

Винагорода основному управлiнському персонаJ]у представлена короткостроковими виплатами, що
включають заробiтну плату i премiТ у грошовiй формi на суму 4 905 тисяrl гривень за piK, що
закiнчився 31 грулня 2019 р. (за piK, що закiнчився 31 грудня 2018 р. piK: 1 414 тисяч гривень).

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та е вiдповiдальними, прямо
або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль задiяльнiстю Товариства.

(б) ОперачiТ т,а залишки за розрахунками з illшими пов'язани]чIи стороIlами

Залишки за операцiями Товариства iз пов'язаними сторонами, якi представленi суб'сктами
господарювання пiд спiльним контролем, представленi таким чином:

31 грудня 2019 р. 3l грудня 2018 р. 0l сiчня 20l8 р.
Торгова дебiторська заборгованiсть

l нша дебiторська заборгованiсть

Поточнi (liHaHcoBi iнвестицii
Заборгованiсть за неоплаIlений капiтал

Позики отриманi

Торгова кредиторська заборгованiсть

Оренднi зобов'язання

Iншi поточнi зобов'язання

20 684

4 848

(l 442225)
(212)

(1 133)

(l5 610)

2 26l
18 848

7 9l0

(l бз5 l 14)

(204)

(1 4з0)

(з0 633)

6 бз8

76 555

12 860

2

(1 584 248)

(258)

(1 553)

(16 бl0)

Операчii Товариства за piK, що закiнчився 3 l грудня, iз пов'язаними сторонами, якi представленi
суб'ектами господарювання пiд спiльним контролем, представленi таким чином:
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ПРиМIТки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвський зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповIдно до мсФз
СУМЦ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

34. Операцii iз пов'язаними сторонами (продовження)

(б) Операцii та залишки за розрахунками з iншими пов'язаними сторонами
(продовження)

2019 20l8
Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ

Придбання ToBapiB, робiт, послуг
Iншi операцiйнi доходи
Фiнансовi витрати

о< оaо

(1 086)
538

(4з,126)

coBj

(50 з91)

35. Подii пiсля звiтноi дати
ВИПУСК фiнансовоТ звiтностi Товариства piK, що закiнчився 3 l грудня 20l9 року було схвалено
рiшенням Генерального !иректора вiд 04 травня 2020 року.

Пiсля дати складання фiнансовоТ звiтностi вiдбулися наступнi подiТ:

' 1 1 березня 2020 року Всесвiтньою органiзацiею охорони здоров'я оголошено початок пандемiТ
кОРонавiрусноi хвороби 2019 (COVID- 19), а з l2 березн я 2020 року Кабiнет MiHicTpiB УкраТни (КМУ)
оголосив карантин в УкраIнi до 0З квiтня 2020 року.25 березня 2020 року КМУ запровадив ре}ким
НаДЗвичаЙноi ситуацiТ на всiЙ територii УкраТни. КМУ три рази продов}кував карантин, який на дату
ВИпуску цiеТ фiнансовоТ звiтностi продовжуе свою безперервну дiю до 22 травня2O2О року, при чому
З 1 1 ТРавня 2020 року уряд планус розпочати зняття перших обмеrкень i перейти до концепцiТ
адаптивного карантину.
На дату випуску цiсТ фiнансовоi звiтностi пандемiя COVID-19 не здiйснила значного впливу на
ПРОдажi Товариства. Наразi керiвництво очiкус, що пандемiя COVID-19 та антивiруснi заходи уряду
Не матимуть суттсвого впливу на продажi в рiчному вимiрi згiдно ранiше запланованого обсягу на
2020 piK. Це оцiнка грунтусться на тому, що дiяльнiсть Товариства зzвнае iстотного впливу сезонних
факторiв протягом фiнансового року для наступних груп продукцiТ Товариства:

'В 1 ПеРшому кварталi Товиство мчшо та згiдно обсягу поточних замовлень в подальшому очiкуе на
стiйкий попит на скляну пляшку вiд виробникiв пива;

' З СеРедини травня i до кiня лiта2020 року Товиство очiкус на пiдвищениЙ попит на склянi банки
вiд населення, яке традицiйно збiльшус обсяг домашньоТ консервацiТ в кризовий перiод.

'30 березня 2020 року Верховна РадаУкраiни схваJ]ила в 1 читаннi необхiднi законопроекти, якi
бУли визначенi необхiдною передумовою затвердження програми кредитування ЕFF МВФ (див.
ПРИМiтку l(б), а саме: законопроект, який запроваджуе ринок земель сiльськогосподарського
приЗНачення та скасовус дiю мораторiю на продаж аграрноТ землi з 0 l липня 202 1 року, а також
законопроект про неповернення збанкрутiлих банкiв попереднiм власникам.

'ПiСЛЯ 31 грудня 2019 року украТнська гривня суттсво девальвувала вiдносно iноземних валют. На
ДаТУ ВИпуСку цiеТ фiнансовоТ звiтностi курси вrlJIют були наступнi:26,959 гривнi за 1 долар США та
29,294 гривнi за 1 свро. Потенцiйний ефект на фiнансову звiтнiсть Товариства розкритий в примiтцi
32(г)(i).

IНШИХ ПОдiЙ пiсля дати складання фiнансовоТ звiтностi, якi б в вимагали розкриття у фiнансовiй
звiтностi, не вiдбулося.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов <пIскIвськиЙ зАвод скловироБIвD
зА PIK, що зАкIнчився зr грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗА.ЗН.{ЧЕНЕ IНШЕ

36. Перехiд на МСФЗ

(а) Зас,госовнiвlлнятки

Як зазначено в Примiтцi 2(а), ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог
Мiжнародного стандарту фiнансовоТ звiтностi 1 кПерше застосування Мiжнародних стандартiв

фiнансовоI звiтностi> (МСФЗ l ) в рамках переходу на МСФЗ.

За певними винятками, МСФЗ 1 вимагас ретроспективного застосування редакцiТ стандартiв та
iнтерпретацiй, чинних для 2019 фiнансового року, При пiдготовцi цiсТ фiнансовоТ звiтностi Товариство
вирiшило застосувати TaKi добровiльнi звiльнення вiд ретроспективного застосування МСФЗ:

(а) Використання справедливоТ BapTocTi в якостi умовноI BapTocTi. Товариство вирiшило оцiнити
ocHoBHi засоби придбанi до 1 сiчня 2018 року за справедливою вартiстю станом на 1 сiчня 201В

року, Впливом цього звiльнення було зменшення балансовоI BapTocTi основних засобiв в облiку за
НП(С)БОУ на 86 8З7 тисяч гривень до 59З 073 тисячi гривень в облiку за МСФЗ на дату переходу
Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ - 1 сiчня 20l8 року.

Застосування решти обов'язкових виняткiв не мае сут-гевового впливу на пiдготовку шiеТ окремоТ

фiнансовоТ звiтностi.

(б) Оцiнклl

Оцiнки на 1 сi.lня 2018 року та 3 1 грудня 2018 року узгодхiуються з оцiнками, зробленими на Ti caMi
дати вiдповiдно до П(С)БО (пiсля коригування, щоб вiдобразити буль-якi вiдмiнностi в облiковiй
полiтицi), oKpiM таких елементiв, для яких застосування П(С)БО не потребувало оцiнки:

. Фiнансовi активи - Класифiкацiя та резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв

. Активи з права користування та оренднi зобов'язання

Оцiнки, що використовуються Товариством для представлення цих сум згiдно з МСФЗ, вiдобра-жають

умови на 1 сiчня 20l 8 року - дата переходу на МСФЗ та станом на З 1 грудня 201 8 року.

(в) Узгодження

При пiдготовцi звiту про фiнансовий стан вiдповiдно до МСФЗ на початок перiоду Товариство
здiйснило коригування сум, вiдобраrкених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй вiдповiдно до
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку УкраТни (П(о)БО). Пояснення того, як перехiд вiд
ранiше застосовуваних П(с)БО до МСФЗ вплинув на власний капiтал Товариства, викладено нижче у
таблицi.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскlвськиЙ зАвод скловироБIв)
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз
СУМИ НДВЕДЕНО В ТИСЯЧДХ ГРИВЕНЬ, ЯКЩО НЕ ЗДЗНДЧЕНЕ IНШЕ

3б. Перехiд на МСФЗ (продовження)

(в) Узгодження (продовпсення)

(.) Узzоdаrcення власноzо капimшlу Товарuсmва сmаном на 1 сiчня 2018 року mа 31
zруdня 2018 року

1 сiчня 2018 р. 31 грудня 2018 р.
Усього власного капiталу (лефiчиту) Товариства згiдно з ранiше
застосовуваними П(С)БО

Вплав змiн облiковоt полimакu правiв dо корuzувань на:
(i) Рiзницю в облiку BapTocTi основних засобiв
(ii) Рiзницю в облiку BapTocTi активу з права користування та

орендного зобов'язання, нетто
(iii) Рiзницю в облiку BapTocTi запасiв
(iv) Рiзницю в облiку торговоiдебiторськоТзаборгованостi
(v) Рiзницю в облiку iнших фiнансових активiв
(vi) Рiзницю в облiку грошових коштiв та ik еквiвалентiв
(vii) Визнання вiдстрочених податкових активiв

Усього власного капiталу (лефiчиту) згiдно з МСФЗ

(ii) Узzоdнсення заzulьноlо суlсупно?о ЙoxoDy
2018 року

(1 035 293)

86 837

(948 993)

зз 4|9

(345)

бl 61l
(9 123)

(5 460)
(224)

169 589

(1 s 302)
(5 460)

(37l )
196 585

249 52,7

8 296
(3 6)

(73 406)

(2 610)
1 160

(36 460)
25 650

(46 38б) (77 406)

_G22J2Е (776 872).

Товарuспова за piK, ulо закiнчuвся 31 еруDня

259 289

Ваправлення помалок зzidно ранiше засmосовуванах П(с)БО прuвело do корuzувань на:
(viii) Рiзницю в облiку BapTocTi основних засобiв
(viii) Рiзниuю в облiку BapTocTi запасiв
(viii) Рiзницю в облiку торговоТ дебiторськоТ заборгованостi
(viii) Рiзнишю в облiку iнших фiнансових активiв
(viii) Рiзниuю в облiку BapTocTi позик отриманих
(viii) Рiзницю в облiку торговоТ кредиторськоI заборгованостi
(viii) Рiзницю в облiку податкових зобов'язань
(viii) Рiзницю в облiку розрахункiв з оплати працi
(viii) Визнання забезпечень судових стягнень
(viii) Визнання iнших поточних зобов'язань

2 552
465
729

(68 686)
(з 167)
(з 541)
(2 26t)

1 87з

25 650

Усього загального сукупного доходу Товариства згiдно з ранiше застосовуваними
п(с)Бо
Вплив змiн облiковоТ полiтики привiв до коригувань на:
(i) Рiзницю в облiку BapTocTi основних засобiв
(ii) Рiзницю в облiку орендних витрат
(iii) Рiзницю в облiку BapTocTi запасiв
(iv) Рiзницю в облiку торговоi дебiторськоТ заборгованостi
("i) Рiзницю в облiку грошових коштiв та ix еквiвалентiв
(vii) Визнання вiдстрочених податкових активiв

20l8 piK

88 138

(53 418)
(345)

бl 67l
9 l79

147

(26 996)
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (ПIскIВськиЙ здвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕно[ вlдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

3б. Перехiд на МСФЗ (продовження)

(в) Узгодження (продовження)

(ir) УзzоDмсення laeaJ.bшozo сукупноzо doxody Товарuсmва за piK, ulо закiнчався 31 zруdня
201 8 року (проdовмсення)

Вuправленtш помuлок зzidно ранiше засmосовуванuх П(с)БО прuвело do корuzувалh на:
(viii) Рiзницю в облiку BapTocTi основних засобiв
(viii) Рiзницю в облiку BapTocTi запасiв
(viii) Рiзницю в облiку торговоТ дебiторськоТ заборгованостi
(viii) Рiзницю в облiку iнших фiнансових активiв
(viii) Рiзницю в облiку BapTocTi позик отриманих
(viii) Рiзницю в облiку торговоТ кредиторськоТ заборгованостi
(viii) Рiзницю в облiку податкових зобов'язань
(viii) Рiзницю в облiку розрахункiв з оплати працi
(liii) Рiзниuю в облiку забезпечень судових стягнень
(viii) Виправлення iнших помилок Ha01.01.20l8p. згiдно ранiше застосовуваних П(с) (1 840)

(32 860)

Усього загального сукупного доходу Товариства згйно з МСФЗ 45 51б

(iii) Oct t ов н i, tctlll ttz)lBat t t tlt

OcHoBHi коригування внаслiдок вiдмiнностей мiяс НП(С)БОУ та мсФЗ стосувались наступного:

(i) OcHoBHi засоби: справедлива BapTicTb в якостi умовноI BapTocTi. Товариство вирiшило
облiкувати ocHoBHi засоби придбанi до 1 сiчня 2018 року за справедливою вартiстю станом на 0l
сiчня 2018 року. I{я справедлива BapTicTb являе собою умовну BapTicTb активiв та с основою
майбутнього нарахування амортизацiТ.

(ii) Облiк оренди. Актив з права користування та орендние зобов'язання, що виникають в результатi
оренди, де Товариство € орендарем, спочатку оцiнюються на ocHoBi поточноТ BapTocTi майбутнiх
орендних платежiв. Товариство амортизуе на прямолiнiйнiй ocHoBi актив з права користування з
дати початку оренди до бiльш ранньоIдати: кiнець строку корисного використання активу або
закiнчення строку оренди. Орендне зобов'язання оцiнюеться згодом за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективноТ процентноТ ставки

(iii) Запаси. Переоцiнка основних засобiв призвела до змiни амортизацiних нарахувань, що
включаються в BapTicTb готовоi продукцiТ, що вважа€ться впливом змiни облiковоТ полiтики. KpiM
цього формокомплекти в експлуатацiТ ранiше облiковувались в складi основних засобiв, проте
вони не вiдповiдають визначенню основних засобiв згiдно мсФз, а тому були перенесенi в склад
запасiв,

торгова дебiторська заборгованiсть. Товариство змiнипо облiкову полiтику та HapaxyBilIo
резерв очiкуваних кредитних збиткiв на торгову дебiторську заборгованiсть замiсть ранiше
використовуваного пiдходу щодо формування резерву за HMBHocTi iндикаторiв знецiнення.

Iншi фiнансовi акгиви. Товариство змiнило облiкову полiтику та нарахувало нарахуваJIо резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на векселi отриманi, вiд яких бiльше не очiкуються майбутнi
економiчнi вигоди, замiсть ранiше використовуваного пiдхо.ry Щодо формування резерву за
наявностi iндикаторiв знецiнення.

(2 552)
7 831

(765)
(4,120)
з 16,7

931

3 421
(1 в73)

(36 460)

(iv)

(v)
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СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ. Я НЕ ЗАЗНАЧЕНЕ IНШЕ

примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (ПIСкIВськиЙ здвод скловироБIв>
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вlдповlдно до мсФз

36. Перехiд на МСФЗ (продовження)

(в) Узгоджепня (продовження)

(iii) OcHoBHi корuzувоння (npoioB;ltcettttlt)

(vi) Грошовi кошти та ii еквiваленти. Товариство змiнило облiкову полiтику та нарахувало резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на грошовi кошти та Тх еквiваленти замiсть ранiше
використовуваного пiдходу щодо формування резерву за наявностi iндикаторiв знецiнення,

(vii) ВiдстРоченi податки. Вiдстрочений податок був розрахований на ocHoBi балансовоТ BapTocTi
активiв та зобов'язань за МСФЗ. Вiдстрочений податок, пов'язаний з оцiнкою справедливоi
BapTocTi основних засобiв на 01 сiчня 2018 року та подшIьшим донарахуванням амортизацiТ,
вважасться впливом змiни облiковот полiтики.

(viii) Виправлення помилок. В процесi здiйснення переходу на МСФЗ Товариство виявило ряд
недолiкiв ведення бухгалтерського облiку, що не вiдповiдають вимогам як МСФЗ так i ранiше
застосовуваними П(С)БО.

37. Iнформацiя за сегментами

щиректор с основним органом, який приймае операцiйнi рiшення Компанiт. Керiвництво визначило
операцiйнi сегменти, якi Компанiя використовус для розкриття iнформацiТ, на ocHoBi звiтiв, якi
розглядаюТься,Щиректором для оцiнки фiнансових показникiв дiяльностi.

звiтнi сегменти, визначенi керiвництвом згiдно iз типом реалiзованот продукцiт, с такими:

(i) Пляшки. Продаж скляних пляшок для виробникiв пивноТ, слабоалкогольноТ, лiкеро-горiлчаноТ,
винноТ та безалкогольноТ груп напоТв

(ii) Банки. Продаж скляних банок для виробникiв безалкогольноТ та консервноТ промисловостi, а
тако)( для потреб населення.

(ii) Нерозподiлюваний сегмент. Щоходи та витрати, нерозподiленi на iншi сегменти, пов'язанi з
управлi нням Товариства.

керiвництво здiйснюе оцiнку показникiв дiяльностi операцiйних сегментiв на ocHoBi розмiру в.uIового
прибутку сегменту.

облiкова полiтика звiтних сегментiв збiгаеться з облiковою полiтикою Компанii, викJlаденою у
Примiтцi 3.

Iнформацiя за звiтними сегментами Компанiт за pik, що закiнчився 3 l грудня 201 9 року, представлена
таким tlином:

Пляшки Банки
Нерозподi-

люваний
Всього

!охiд вiд реалiзацiТ зовнiшнiм клiснтам ,78з gз,7

Собiвартiсть (485 189)
Результат сегменту 298748
Операцiйнi доходи та витрати, нетто
Фiнансовi та iншi доходи та витрати, нетто
Витрати з податку на прибуток
Чистий фi нансовий результат

728 64| l 602 1 514 180
(497 649) (25 91s) (1 008 81б)
230992 (24 376) 505 364

(153 425) (153 425)
1б5 138 1б5 138

(l14 l80) (t14 180)

Jlд!лt 
-lg?_qz_
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI тов (пIскIвськиЙ зАвод скловироБlвD
зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019р., склАдЕноi вIдповlдно до мсФз
СУМИ НАВЕДЕНО В ТИСЯЧАХ ГРИВЕНЬ,ЯКЩО НЕ ЗАЗНДЧЕНЕ IНШЕ

37. Iнформацiя за сегментами (продовженця)

Iнформацiя зазвiтними сегментами КомпанiТзарiк, що закiнчився 31 грудня 20l8 року, представлена
таким чином:

нерозподi- 
всього

лювании

Дохiд вiд реалiзацiТ зовнiшнiм клiснтам 464 92З 494 9В5 1'79 960 087
Собiвартiсть (371 838) (351 3l8) (1 032) (724 188)
Результат сегменту 93 085 1,43 66'7 (853) 235 899
Операцiйнi доходи та витрати, нетто (l 13 0З0) (113 030)
Фiнансовi та iншi доходи та витрати, нетто (50 З57) (50 357)
Витрати з податку на прибуток (26996) (26 996)
Чистий фiнансовий результат _(191 2ML 45 516

Iнша iнформацiя щодо активiв та зобов'язань за звiтними сегментами КомпанiТ представлена таким
чином:

Ппяшки Банки

Пляшки Банки
нерозподi- 

всього
лювании

Усього активiв на 3 1 грулня 2019 року 465 515
Усього зобов'язань на З1 грудня 20l9 року

Усього активiв на З1 грулня 2018 року
Усього зобов'язань на 31 грулня 20l8 року

Усього активiв на 01 сiчня 2018 року
Усього зобов'язань на 01 сiчня 2018 року

,l9 48| 1 369 199 1 914 195
1 9l4 l95 1 914 195

6,7 7з0 l 480 862 2 094 395
2094з95 2 094 395

98 695

545 803

з11 4зз 1 360 993
18з,7 121

1 837 121

1 837 I-21

Товариство розподiляе по сегментам лише активи, а саме дебiторську заборгованiсть та запаси. Решта
активiв та зобов'язань включенi в Нерозподiлюваний сегмент.

Оскiльки однi i тiж ocHoBHi засоби використовуються як для виробництва пляшок, так i для
виробництва банок, то Товариство не здiйснюс розподiл приросту непоточних активiв та амортизацiТ
по сегментам Пляшок та Банок, таким чином Bci ocHoBHi засоби включенi в Нерозподiлюваний
сегмент. Bci ocHoBHi засоби розмiщено в YKpaTHi.

Iнформацiя про концентрацiю зовнiшнiх клiентiв, доходи вiд реалiзацiТ яким перевищують l0% вiд
суми загальних доходiв вiд реалiзацiТ представлена таким чином:

20l 9 20I 8

ПАТ "САН IнБев УкраТна"
ТОВ "Перша приватна броварня"
ПрАТ "Карлсберг УкраТна"
Iншi клiснти з часткою менше 100%

Усього

Bci зовнiшнi кл

реалiзацiТ, нале:

1 514 180 100,0уо 960 087 _100,0%_
iзацii яким перевищують l0% вiд суми загЕuIьних доходiв вiд

Микола Борисович

Обсяг, тис.грн.

зI4 658

196 390

190 4l9
812 7 12

Частка,7о

20,8О/о

1З,OУо

l2,6%

5з,7%

Обсяг, тис.грн.

46 200

l47 з41

l33 9зб

бз2 610

Частка, %о

4,8%

15,з%

14,0%

659%

цу,lt|,I_ляшки".

* ВВтанов Микола Борисович
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