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Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ МЕДІА 
ГРУП» (далі – «Компанія»), яка складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 
року, та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту 
про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

Спалах пандемії коронавірусу COVID-19 в 2020 році негативно вплинув на галузь кінопрокату, що 
вказує на те, що балансова вартість активів Компанії, що підлягають амортизації станом на 31.12.2020 
в сумі 555 568 тис. грн. може перевищувати суму їх очікуваного відшкодування.  Згідно тверджень 
управлінського персоналу, потенційний вплив можливих коригувань балансової вартості активів 
Компанії, що підлягають амортизації є несуттєвим, оскільки в 2021 році існує позитивна динаміка в 
подоланні пандемії коронавірусу COVID-19 та галузь кінопрокату демонструє стриманий ріст. Разом з 
тим, Компанія не оцінила суму очікуваного відшкодування активів Компанії, що підлягають амортизації 
згідно вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-
яких коригуваннях вартості активів Компанії, що підлягають амортизації та відповідного збитку від 
зменшення корисності активів. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних 

Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності  

Ми звертаємо увагу на Примітку 3.4 параграфу «Припущення щодо безперервності діяльності» у 

фінансовій звітності, в якій розкривається, що Компанія має накопичені непокриті збитки                           

ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» 
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у сумі 345 398 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 року та на оцінку невизначеності впливу 

нещодавньої спалаху COVID-19. Керівництво Компанії вважає, що воно вживає  всі  необхідні  заходи  

для  підтримки  економічної  стабільності та розвитку Компанії  в  нинішніх умовах, що разом з 
позитивною динамікою в подоланні пандемії коронавірусу COVID-19 та ростом галузі кінопрокату  в 

2021 році вказує на мінімальні ризики щодо безперервності діяльності. Як зазначено в Примітці 3.4 

параграфу «Припущення щодо безперервності діяльності», ці події або умови разом із іншими 
питаннями, викладеними в Примітці 2 «Операційне середовище», вказують, що існує суттєва 

невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. 

Інша інформація 

Інша інформація складається зі Звіту про управління Компанії за 2020 рік у відповідності до вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», яку ми очікуємо отримати 
після дати цього звіту аудитора. Звіт про управління не включає фінансову звітність та наш звіт 

аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка 

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

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 

інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Коли ми ознайомимося зі Звітом про управління, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве 

викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. 





Додаток 1. Опис відповідальності Аудитора за аудит фінансової звітності 

 

1. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту; 

2. Відповідальністю аудитора є: 

(і) ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки; розробити й виконати аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримати аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 

вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю; 

(іі) отримати розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю. У випадках, коли аудитор також несе відповідальність 
за висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю в сукупності з аудитом 

фінансової звітності, аудитор повинен опустити етап, в якому аудитор розглядає внутрішній 

контроль, не з метою висловлення думки про ефективність системи внутрішнього контролю компанії; 

(ііі) оцінити прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом; 

(іv) дійти висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, зробити висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або 

умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. 
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо 

такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Аудиторські висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати звіту аудитора. Втім майбутні події або 

умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

(v) оцінити загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 

основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 



Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 

 

 
Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІУМФ МЕДІА ГРУП" за ЄДРПОУ 

Територія Україна за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 

Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів за КВЕД 

Середня кількість працівників 1        474  

Адреса, телефон вулиця Дегтярівська, буд. 33 В, м. КИЇВ, 03057 3344203 
 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), 
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2020 р. 

Форма №1 Код за ДКУД 1801001 

 
A К Т И В 

Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кiнець 

звiтного перiоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

 

1000 

 

25 926 

 

25 167 

первісна вартість 1001 34 983 39 810 

накопичена амортизація 1002 9 057 14 643 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 68 714 10 476 

Основні засоби 1010 513 239 519 925 

первісна вартість 1011 668 319 765 080 

знос 1012 155 080 245 155 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - - 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

 
1030 

 

 
1 

 

 
25 

інші фінансові інвестиції 1035 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 313 - 

Відстрочені податкові активи 1045 3 473 3 926 

Гудвіл 1050 - - 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - - 

Інші необоротні активи 1090 6 816 4 343 

Усього за розділом І 1095 619 482 563 862 

ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 15 035 7 395 

Виробничі запаси 1101 3 487 1 681 

Незавершене виробництво 1102 - - 

Готова продукція 1103 - - 

Товари 1104 11 548 5 714 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Депозити перестрахування 1115 - - 

Векселі одержані 1120 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 145 4 277 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 
1130 

 
2 409 

 
1 356 

з бюджетом 1135 6 805 2 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 1 702 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14 876 6 853 

Готівка 1166 621 362 

Рахунки в банках 1167 14 255 6 491 

Витрати майбутніх періодів 1170 11 489 6 987 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - - 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

1181 - - 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - - 

резервах незароблених премій 1183 - - 

 

КОДИ 

2021 01 01 

34430721 

8039100000 

240 

59.14 

 



інших страхових резервах 1184 - - 

Інші оборотні активи 1190 - 369 

Усього за розділом ІІ 1195 53 767 28 941 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - - 

Баланс 1300 673 249 592 803 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кiнець 
звiтного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 43 000 72 530 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 3 222 3 201 

Додатковий капітал 1410 - - 

Емісійний дохід 1411 - - 

Накопичені курсові різниці 1412 - - 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (299 586) (421 129) 

Неоплачений капітал 1425 ( -          ) - ( -          ) - 

Вилучений капітал 1430 ( -          ) - ( -          ) - 

Інші резерви 1435 - - 

Усього за розділом І 1495 (253 364) (345 398) 

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - - 

Пенсійні зобов’язання 1505 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 26 074 31 049 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 249 515 232 589 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Благодійна допомога 1526 - - 

Страхові резерви 1530 - - 

у тому числі: 
резерв довгострокових зобов’язань 

1531 - - 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - - 

резерв незароблених премій 1533 - - 

інші страхові резерви 1534 - - 

Інвестиційні контракти 1535 - - 

Призовий фонд 1540 - - 

Резерв на виплату джек-поту 1545 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 275 589 263 638 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 225 130 225 130 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 

 
1610 

 
44 199 

 
53 505 

товари, роботи, послуги 1615 108 805 104 737 

розрахунками з бюджетом 1620 1 977 1 150 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 - - 

розрахунками з оплати праці 1630 7 43 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 6 507 5 500 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - - 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - - 

Поточні забезпечення 1660 3 646 5 384 

Доходи майбутніх періодів 1665 16 241 18 447 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 244 512 260 667 

Усього за розділом ІІІ 1695 651 024 674 563 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 - - 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - - 

Баланс 1900 673 249 592 803 
 

 

 

Керівник   Байдан Наталія Миколаївна 

Головний бухгалтер   Дзюба Віктор Володимирович 
 

 

1     Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 



 

 

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРІУМФ МЕДІА ГРУП" 

Дата (рiк, мiсяць, число) 

за ЄДРПОУ 

 
 

(найменування) 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за Рік 2020 р. 

Форма N2 Код за ДКУД 

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За 

звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 305 594 643 199 

Чисті зароблені страхові премії 2010 - - 

премії підписані, валова сума 2011 - - 

премії, передані у перестрахування 2012 - - 

зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - - 

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 - - 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робiт, послуг) 

 

2050 
 

( 182 620 
 

) 
 

( 327 894 
 

) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  - 

Валовий: 

прибуток 
 

2090 
 

122 974 
 

315 305 

збиток 2095 ( - ) ( - ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 - - 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - - 

зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - - 

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - - 

Iншi операцiйнi доходи 2120 65 390 23 806 

у тому числі: 
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 - - 

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 - - 

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 - - 

Адміністративні витрати 2130 ( 21 928 ) ( 34 715 ) 

Витрати на збут 2150 ( 160 327 ) ( 215 635 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 51 590 ) ( 37 028 ) 

у тому числі: 
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 - - 

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 - - 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
 

2190 

-  
51 733 

збиток 2195 ( 45 481 ) ( - ) 

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 4 740 966 

Інші доходи 2240 3 157 23 476 

у тому числі: 
дохід від благодійної допомоги 

2241 - - 

Фінансові витрати 2250 ( 73 850 ) ( 88 964 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 

Інші витрати 2270 ( 9 923 ) ( 6 764 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - - 

1801003 

КОДИ 
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34430721 

 



Продовження додатка 2 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
 

2290 

  
- 

збиток 2295 ( 121 357 ) ( 19 553 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 453 (1 585) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305  - 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 

 
2350 

  
- 

збиток 2355 ( 120 904 ) ( 21 138 ) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 
Стаття 

 
Код 

рядка 

 

За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - 3 222 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - 3 222 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - 3 222 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (120 904 ) (17 916) 

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 
Назва статті 

 
Код 

рядка 

 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 32 757 61 644 

Витрати на оплату праці 2505 41 478 56 464 

Відрахування на соціальні заходи 2510 8 251 11 232 

Амортизація 2515 48 847 28 112 

Інші операційні витрати 2520 137 178 397 254 

Разом 2550 268 511 554 706 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 
Назва статті 

 
Код 

рядка 

 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

 
2615 

 
- 

 
- 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

 

 
Керівник   Байдан Наталія Миколаївна 

Головний бухгалтер   Дзюба Віктор Володимирович 
 



 

Дата (рiк, мiсяць, число) 

Пiдприємство  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІУМФ МЕДІА ГРУП" за ЄДРПОУ 
 

(найменування) 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за Рік 2020 р. 
Форма N3 Код за ДКУД 

 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

 
3000 

 

 
321 575 

 

 
704 442 

Повернення податків і зборів 3005 - 2 

у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 

Цільового фінансування 3010 4 000 - 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - - 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 984 - 

Надходження від повернення авансів 3020 180 4 259 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

 
3025 

 
- 

 
966 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 - 

Надходження від операційної оренди 3040 - - 

Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород 

3045 - - 

Надходження від страхових премій 3050 - - 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - - 

Інші надходження 3095 1 186 223 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 165 938 

 
) 

 
( 561 310 

 
) 

Праці 3105 ( 31 884 ) ( 44 009 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 881 ) ( 11 959 ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 11 245 ) ( 34 740 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( - ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 2 577 ) ( 20 005 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 8 668 ) ( 14 735 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 126 943 ) ( - ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 127 ) ( 36 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

 
3150 

( ) 
- 

( ) 
- 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - ) 

Інші витрачання 3190 ( - ) ( 3 095 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (7 092) 54 743 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

 

 
3200 

-  

 
- 

необоротних активів 3205 - - 

Надходження від отриманих: 

відсотків 

 
3215 

740  
- 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Надходження від погашення позик 3230 - - 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

 
3235 

-  
- 

Інші надходження 3250 2 187 520 

1801004 
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Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 

 
3255 

 
( - 

 
) 

 
( - 

 
) 

необоротних активів 3260 ( 26 909 ) ( 203 720 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та  ( ) ( ) 
іншої господарської одиниці 3280 - - 

Інші платежі 3290 ( - ) ( - ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (23 982) (203 200) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

 
3300 

 

 
99 

 

 
- 

Отримання позик 3305 23 210 95 092 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

 
3310 

 
- 

 
- 

Інші надходження 3340 - 83 399 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 
3345 

 
( - 

 
) 

 
( - 

 
) 

Погашення позик 3350 247 - 

Сплату дивідендів 3355 ( -       ) ( - ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -       ) ( 4 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 ( - ) ( - ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому  ( ) ( ) 
підприємстві 3370 - - 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у  ( ) ( ) 
дочірніх підприємствах 3375 - - 

Інші платежі 3390 ( - ) ( 36 475 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 23 062 142 012 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (8 012) (6 445) 

Залишок коштів на початок року 3405 14 876 21 617 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (11) (296) 

Залишок коштів на кінець року 3415 6 853 14 876 
 

 

 

 

Керівник   Байдан Наталія Миколаївна 

Головний бухгалтер   Дзюба Віктор Володимирович 
  



 

Дата (рiк, мiсяць, число) 

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІУМФ МЕДІА 
ГРУП" 

за ЄДРПОУ 

(найменування) 

Звіт про власний капітал 

за Рік 2020 р. 

 

 

 
Форма №4 Код за ДКУД 

 

 

 
Стаття 

Код 
ряд- 
ка 

Зареє- 
строва- 

ний 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцін- 

ках 

Додат- 
ковий 
капітал 

Резер- 
вний 

капітал 

Нерозпо- 
ділений 

прибуток 
(непокри- 

тий 
збиток) 

Нео- 
пла- 

чений 
капітал 

Вилу- 
чений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок 

року 

 
4000 

 
43 000 

 
3 222 

 
- 

 
- 

 
(299 586) 

 
- 

 
- 

 
(253 364) 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

 
 
4005 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - (660) - - (660) 

Скоригований зали- 

шок на початок року 

 
4095 43 000 3 222 - - (300 246) - - (254 024) 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 
період 

 
 
4100 

 

 

- - - - (120 904) - - (120 904) 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

 
 
4110 - - - - 

 

 

- 
- - 

 

 

- 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
 
4111 - - - - - - - 

- 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 
 
4112 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Накопичені курсові 

різниці 

 
4113 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств 

 
 
4114 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - - 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

 
 
4200 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

Спрямування прибутку 

до зареєстрованого 

капіталу 

 
 
4205 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Відрахування до 

резервного капіталу 

 
4210 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

 

 

4215 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Сума чистого прибутку 

на створення 

спеціальних 
(цільових) фондів 

 

 
 

4220 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

1801005 

КОДИ 

2021 01 01 

34430721 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума чистого прибутку 

на матеріальне 

заохочення 

 
 
4225 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

 
4240 

 
29 530 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(29 530) 

 
- 

 
- 

Погашення заборго- 

ваності з капіталу 

 
4245 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
29 530 

 
- 

 
29 530 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

 
4260 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Перепродаж викуп- 

лених акцій (часток) 

 
4265 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Анулювання викупле- 

них акцій (часток) 
 
4270 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Вилучення частки в 

капіталі 

 
4275 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Зменшення номіналь- 

ної вартості акцій 
 
4280 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Інші зміни в капіталі 4290 - (21) - - 21 - - - 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в дочірньому 

підприємстві 

 

 
 

4291 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Разом змін у капіталі 4295 29 530 (21) - - (120 883) - - (91 374) 

Залишок на кінець 

року 

 
4300 72 530 3201 - - (421 129) - - (345 398) 

 

 

 

 

Керівник   Байдан Наталія Миколаївна 

Головний бухгалтер   Дзюба Віктор Володимирович 
 
  



 

Дата (рiк, мiсяць, число) 

Пiдприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІУМФ МЕДІА 
ГРУП" 

за ЄДРПОУ 

(найменування) 

Звіт про власний капітал 

за Рік 2019 р. 

 

 

 
Форма №4 Код за ДКУД 

 

 

 
Стаття 

Код 
ряд- 
ка 

Зареє- 
строва- 

ний 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцін- 

ках 

Додат- 
ковий 
капітал 

Резер- 
вний 

капітал 

Нерозпо- 
ділений 

прибуток 
(непокри- 

тий 
збиток) 

Нео- 
пла- 

чений 
капітал 

Вилу- 
чений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок 

року 

 
4000 

 
43 000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(278 448) 

 
- 

 
- 

 
(235 448) 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

 
 
4005 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований зали- 

шок на початок року 

 
4095 43 000 - - - (278 448) - - (235 448) 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 
період 

 
 
4100 

 

 

- - - - (21 138) - - (21 138) 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

 
 
4110 - 3 222 - - 

 

 

- 
- - 

 

 

3 222 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
 
4111 - 3 222 - - - - - 3 222 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 
 
4112 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

-  

- 

Накопичені курсові 

різниці 

 
4113 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

-  

- 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств 

 
 
4114 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - - 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

 
 
4200 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

Спрямування прибутку 

до зареєстрованого 

капіталу 

 
 
4205 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Відрахування до 

резервного капіталу 

 
4210 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

 

 

4215 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Сума чистого прибутку 

на створення 

спеціальних 
(цільових) фондів 

 

 
 

4220 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

1801005 

КОДИ 

2020 01 01 

34430721 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума чистого прибутку 

на матеріальне 

заохочення 

 
 
4225 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

 
4240 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Погашення заборго- 

ваності з капіталу 

 
4245 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

 
4260 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Перепродаж викуп- 

лених акцій (часток) 

 
4265 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Анулювання викупле- 

них акцій (часток) 
 
4270 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Вилучення частки в 

капіталі 

 
4275 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Зменшення номіналь- 

ної вартості акцій 
 
4280 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - - 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в дочірньому 

підприємстві 

 

 
 

4291 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Разом змін у капіталі 4295 - 3 222 - - (21 138) - - (17 916) 

Залишок на кінець 

року 

 
4300 43 000 3 222 - - (299 586) - - (253 364) 

 

 

 

 

Керівник   Байдан Наталія Миколаївна 

Головний бухгалтер   Дзюба Віктор Володимирович 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ МЕДІА ГРУП» 

Примітки до річної фінансової звітності 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (представлені в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) 

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1. Інформація про Компанію та її основні види діяльності 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріумф Медіа Груп» (надалі – «Компанія») було зареєстровано у 
відповідності до українського законодавства 05 червня 2006 року. 

Основною діяльністю Компанія є показ фільмів через мережу кінотеатрів, які розташовані в регіональних центрах 
України, зокрема у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Сумах. Перший кінотеатр був відкритий у 2008 році. Станом на 
31 грудня 2020 року в Компанії працювали 9 кінотеатрів, які оснащені новітніми демонстраційними технологіями, 
такими як «IMAX», «4DX» та «CINETECH +». Також Компанія надає послуги з продажу їжі та напоїв, які надаються 
в кінотеатрах. 

Головний адміністративний офіс Компанії знаходиться за адресою: проспект Степана Бандери 34Б, Київ, Україна, 
04655. Чисельність працівників станом на 31 грудня 2020 року становила 649 працівників (31 грудня 2019 року: 
541 та 01 січня 2019 року: 607). 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року 100% статутного капіталу належали компанії Мувімакс 
Лімітед (Moviemax Limited), Лімассол, Кіпр (далі – «материнська компанія»). Фактичними контролюючими 
сторонами (бенефіціарами) Компанії є Андрій Шпиг та Дмитро Деркач. 

Цю фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом 31 травня 2021 року. 

2. Операційне середовище Компанії в Україні 

В 2020 році, середній рівень інфляції склав 5 % у порівнянні з 4,1% в 2019 році. Незважаючи на той факт, що за 
останні чотири роки кумулятивно рівень інфляції в Україні перевищив 100%, менеджмент Компанії вважає, що 
економіка України не є економікою з гіперінфляцією з огляду на те, що рівень інфляції в 2020 році збільшився та з 
урахуванням того, що якісні ознаки гіперінфляційного середовища були відсутні. 

На початку червня 2020 року курси валют суттєво змінилися. Починаючи з квітня 2019 року, Національний банк 
України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення обмежень у своїй грошово-кредитній політиці і поступово вперше за 
два роки знизив свою облікову ставку з 18,0% у квітні 2019 року до 6,0 % у грудні 2020 року, підтриманий 
стабільним прогнозом щодо зниження інфляції. У 2020 році Україна здійснила значні виплати державного боргу, 
які потребували мобілізації значних фінансових ресурсів як всередині країни, так і за її межами. Проте у травні 
2020 року було збільшення державного боргу на 0,59% в гривнях, а в доларовому еквіваленті – на 0,83%. Крім 
того, тенденції до зниження промислового виробництва у другій половині 2019 року продовжувались і в 2020 році. 
Тому для виконання цьогорічних виплат державного боргу було укладено нову угоду щодо кредитування з 
Міжнародним валютним фондом. 

У червні 2020 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив 18-місячну (резервну) програму, еквівалентну 5 
мільярдам доларів, для забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі вирішити 
наслідки проблем, спричинених COVID-19 пандемією.  

Фінансова звітність відображає оцінку ключовим керівництвом потенційного впливу економічної ситуації в Україні 
на діяльність та фінансовий стан Компанії. Подальші зміни в економічній ситуації в країні можуть значно 
відрізнятися від оцінки керівництва. 

Вплив COVID-19 

З 11 березня 2020 року, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила спалах коронавірусу COVID-19 
пандемією. На початку 2020 року вірус поширився по всьому світу, і його негативний вплив набрав обертів. 
Поширення COVID-19 у світі створило значну мінливість, невизначеність та економічний спад протягом перших 
дев'яти місяців 2020 року. Вірус поширився у понад 200 країнах і продовжує впливати на економічну ситуацію та 
сектор охорони здоров'я. Пандемія призвела до широкомасштабного негативного впливу на світову економіку, і 
існує значна невизначеність щодо того, якою мірою продовжуватиметься поширення COVID-19, а також щодо 
масштабу та тривалості державних та інших заходів щодо уповільнення поширення вірусу, такі як карантин, 
домашній режим, призупинення бізнесу та призупинення уряду. Уряд та місцева влада також розробили поетапну 
карантинну політику. Однак деякі юрисдикції на момент виходу з карантину були змушені повернутися до 
обмежень через збільшення кількості нових захворювань на COVID-19. 

Остаточний вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, остаточне географічне 
поширення та тяжкість вірусу, наслідки державних та інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню 
вірусу, розробку ефективних методів лікування, тривалість спалаху, дії, що здійснюються державними органами, 
замовниками, постачальниками та іншими сторонами, наявність робочої сили, терміни та ступінь відновлення 
нормальних економічних та експлуатаційних умов. Керівництво продовжує працювати над виявленням, 
управлінням та пом’якшенням наслідків пандемії COVID-19 на результати діяльності Компанії; однак існують 
фактори, які не піддаються знанню та контролю, включаючи тривалість та тяжкість спалаху, будь-які такі спалахи, 
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а також подальші урядові та регуляторні дії. 

3. Основа складання звітності 

3.1. Заява про відповідність 

Дана фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - 
МСФЗ), що були схвалені Україною та обов’язкові до застосування станом на 31 грудня 2020 року. Міжнародні 
стандарти включають МСФЗ («Міжнародні стандарти фінансової звітності»), прийняті Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО») починаючи з 2001 року, Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку (МСБО) та тлумачення, випущені Постійним комітетом з інтерпретацій (ПКІ) та Комітетом з тлумачень 
Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ») до 2000 року включно. 

Фінансова звітність Компанії підготовлена, виходячи з припущення про безперервність її діяльності. 

3.2. Основа вимірювання та підготовки 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі нарахування та історичної вартості, за винятком торгової 
дебіторської заборгованості, яка містить значну складову фінансування, фінансові активи та фінансові 
зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю. 

На практиці сутність угод та інших обставин та подій не завжди відповідає юридичній формі. Компанія організовує 
і веде облік та відображає господарські операції та інші події відповідно до їх сутності та економічного характеру, 
а не лише щодо їх юридичної форми. 

3.3. Функціональна валюта і валюта представлення 

Статті, включені до фінансової звітності Товариства, оцінюються із використанням валюти основного 
економічного середовища, у якому провадить свою операційну діяльність Товариство («функціональної валюти»). 
Ця фінансова звітність подається у гривні, яка є функціональною валютою і валютою подання Товариства. Усі 
суми, відображені у фінансовій звітності, подаються у гривнях, округлених до тисяч, якщо не зазначено інше. 

Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від відповідної функціональної валюти, перераховуються у 
функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який переважав на дату відповідної операції. 
Прибутки та збитки від курсових різниць, які виникають у результаті врегулювання таких операцій та перерахунку 
монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті на кінець року, визнаються у звіті про 
фінансові результати. Перерахунок на кінець року не застосовується до немонетарних статей, включно з 
інвестиціями у власний капітал. Вплив змін курсів обміну валют на справедливу вартість акцій відображається як 
частина прибутку або збитку за справедливою вартістю. 

Переводячи дані фінансової звітності в іноземну валюту, Компанія застосовує наступну облікову політику 
відповідно до МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”: 

 Історичний обмінний курс: для переведення статей власного капіталу, за винятком чистого прибутку чи 
збитку за рік. 

 Курс валют на кінець року: для переведення всіх активів та зобов'язань. 
 Курс валют на дату операції: звіт про сукупний дохід. 

Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків та операцій в іноземній валюті, 
були представлені таким чином: 

У гривнях до долару США 2020 2019 

1 Січня 23,69 27,69 

Середній курс 26,96 25,85 

31 Грудня 28,27 23,69 

3.4. Суттєві облікові оцінки, судження та припущення Керівництва 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Компанії робити оцінки та 
припущення, які впливають на представлення у й фінансовій звітності сум активів та зобов'язань, доходів і 
витрат, визнаних у фінансовій звітності, а також розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання. 

Ці оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, доступній на дату складання фінансової звітності. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення періодично 
переглядаються, і, якщо необхідні коригування, такі коригування відображаються у звіті про прибутки та збитки за 
період, коли про них стало відомо. Інформація про найважливіші облікові судження та припущення керівництва 
Компанії представлено нижче. 
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Застосування МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

Компанія не застосовувала вимоги МСБО 29, які встановлені для фінансової звітності в умовах гіперінфляційної 
економіки, виходячи з таких припущень та оцінок: 

 МСБО 29 визначає, що всі компанії та банки, що працюють в умовах гіперінфляції в одній країні, повинні 
застосовувати вимоги МСБО 29, починаючи з того самого періоду часу. Керівництву Компанії не відомо про 
факт того, що українські компанії почали застосовувати МСБО 29. Крім того, фактичні приклади українських 
публічних компаній та банків свідчать про не застосування МСБО 29 під час підготовки їх річної та фінансової 
звітності за звітні періоди, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020 року; 

 Міністерство фінансів України, як орган, відповідальний за державну політику в галузі бухгалтерського обліку, 
не визнало Україну як країну з гіперінфляційною економікою. Міжнародні організації, які співпрацюють з 
Україною в різних сферах (зокрема, Міжнародний валютний фонд), також не визнали цього; 

 Поточна економічна ситуація була викликана надзвичайними подіями в країні, спричиненими переважно 
неекономічними чинниками. Керівництво не очікує продовження загострення нестабільної економічної 
ситуації в досяжному майбутньому. 

Зменшення корисності основних засобів 

На кожну звітну дату Компанія оцінює чи існують показники можливого знецінення конкретного активу або групи 
активів, що генерують грошову одиницю. Оцінка зменшення корисності основних засобів вимагає застосування 
оцінок, які включають визначення причини, часу та суми зменшення корисності. Оцінка знецінення базується на 
ряді факторів, таких як зміна поточного конкурентного середовища, очікування розширення галузі, збільшення 
капітальних витрат, зміни в майбутньому доступності фінансування, погіршення технологій, припинення певного 
виду діяльності, поточна вартість відшкодування та інші зміни обставин, що призводять до визнання знецінення. 

На звітні дати, представлені у цій фінансовій звітності, оціночна сума очікуваного відшкодування була вищою за 
балансову вартість активів, тому втрат від зменшення корисності не було визначено. 

Програма лояльності 

Компанія застосовує схеми лояльності, у відповідності до яких клієнти можуть отримувати винагороду. Найбільш 
значним з них є Клуб «Планета Кіно». Учасники отримують кредити (бали) за кожне нарахування, проведене в 
кінотеатрах Компанії, і можуть викупити такі кредити за квитки, товари та інші винагороди. Для визначення суми 
доходу, яку потрібно відстрочити після видачі кредитів клієнтам, складається оцінка вартості, яка буде викуплена 
клієнтами за ці кредити за відносною окремою ціною продажу виданих балів, та коригується з урахуванням 
очікуваної суми помилки, пропорційно історичній схемі прав, які здійснює замовник. Оцінки ґрунтуються на 
винагороді, яка історично були запропоновані в рамках програми лояльності, яка вважається репрезентативною 
для винагородах, які запропоновані в майбутньому. При погашенні, відстрочені винагороди визнаються 
доходами відповідно до потоку доходів, згідно якого вони погашаються. Дохід від розділення включається до 
складу інших доходів і являє собою оціночну вартість подарункових сертифікатів та кредитів, які, як очікується, не 
будуть погашені клієнтами. 

Подарункові сертифікати 

Керівництво Компанії оцінює вартість подарункових сертифікатів, які очікується, ну будуть викупленими 
клієнтами, виходячи з умов подарункових сертифікатів та історичних умов погашення, включаючи галузеві дані. 

Оцінки переглядаються щороку або коли дані свідчать про те, що наявна оцінка не є дійсною. 

Термін корисного використання основних засобів 

Компанія оцінює залишки терміну корисного використання основних засобів на кінець кожного фінансового року. 
Іноді нові очікування відрізняються від попередніх оцінок; ці зміни вважаються зміною облікових оцінок і 
враховуються перспективно. Ці оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та 
амортизаційні відрахування, визнані у звіті про сукупний дохід. Для вдосконалення орендованого приміщення 
строк корисного використання визначається виходячи з обмежень щодо використання активу, таких як дати 
закінчення терміну дії відповідної оренди. 

Договори оренди, ціну якого встановлено в іноземній валюті 

Зобов’язання з оренди, що визнається згідно МСФЗ 16, та ціну якого встановлено в іноземній валюті 
обліковується як фінансовий інструмент, і тому, як правило, не вважається таким, що містить вбудований 
похідний інструмент в іноземній валюті, який потребує відокремлення, оскільки фінансові зобов'язання є 
монетарною статтею в межах МСБО 21. 

Якщо у контрактах, ціну в яких встановлено в іноземній валюті, орендна плата визначається відповідно до 
додаткових угод, які передбачені початковими умовами, навіть якщо застосування цих додаткових угод прямо не 
було зазначено в контрактах, та без урахування поточного курсу НБУ до іноземної валюти і фіксується на 
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майбутній термін, такі договори оренди вважаються деномінованими у валюті розрахунків, та будь-яка різниця 
між контрактною ціною оренди вважається змінними орендними платежами, що не включені в оцінку орендного 
зобов’язання, та визнається у фінансових результатах у тому періоді, у якому сталася подія чи умови, які 
спричинили здійснення таких змінними платежів. 

Податки 

З огляду на характер операцій Компанії та складний характер договірних умов, різниця, яка виникає між 
фактичними результатами та припущеннями, або майбутніми змінами таких припущень, може призвести до 
деяких коригувань уже представлених доходів та витрат з податку на прибуток. Станом на 31 грудня 2020р., 
керівництво вважає, що його інтерпретація відповідного податкового та валютного законодавства є доцільною, та 
ймовірно, що податкові, та валютні позиції Компанії будуть затверджені. Відстрочені податкові активи визнаються 
стосовно усіх невикористаних податкових втрат настільки, наскільки можливий оподатковуваний дохід. Для 
визначення суми відстрочених податкових активів необхідні суттєві припущення управління щодо очікуваних сум 
оподатковуваного доходу, строків його отримання та стратегії податкового планування. 

Визнання відстрочених податків 

Відстрочені податкові активи, включаючи ті, що виникають внаслідок невикористаних податкових втрат, 
визнаються настільки, наскільки є ймовірним їх повернення, що залежить від отримання достатнього майбутнього 
оподатковуваного прибутку. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, 
необхідне суттєве рішення керівництва виходячи з можливих термінів та рівня майбутнього прибутку до 
оподаткування. Станом на 31 грудня 2020 року, виходячи з прогнозів щодо майбутнього прибутку до 
оподаткування за періоди, у яких очікувані до вирахування тимчасові різниці можуть бути сторновані, керівництво 
вважає, що Компанія зможе реалізувати переваги відстрочених податкових активів, визнаних у фінансовій 
звітності, стосовно перенесених податкових втрат. 

Припущення щодо безперервності діяльності 

У найближчому майбутньому Компанія може постраждати від впливу нестабільної економіки країни. Зважаючи на 
цей факт, існує невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та можливість відшкодування вартості 
активів Компанії, а також її здатність зберігати та погашати свої зобов’язання у міру їх виникнення. 

Невизначеність щодо майбутнього впливу на Компанію нещодавньої спалаху COVID-19 була розглянута як 
основний чинник, що впливає на безперервність діяльності. Через вплив COVID-19, Здоров'я шанувальників кіно 
та співробітників залишаються абсолютним пріоритетом Компанії. Цей факт буде мати значний вплив на бізнес-
операції Компанії протягом наступних періодів. Залежно від тривалості закриття кінотеатрів у разі загострення 
епідеміологічної ситуації, Компанія очікує серйозного впливу на її фінансові результати в 2021 році. Через ризик 
закриття всіх кінотеатрів у разі посилення карантинних обмежень майже весь оборот буде втрачений у цей період. 

Компанія приймає необхідні заходи щодо подальшого зменшення впливу на всіх рівнях витрат, включаючи 
постійні витрати та вихідні грошові потоки. Керівництво також запропонує Учасникам Компанії не робити виплати 
дивідендів та капіталізувати отриманий прибуток. 

Непогашені фінансові зобов'язання компанії мають термін погашення від одного до п’яти років, і наступні значні 
погашення зобов'язань очікувано відбудуться в 2021-2022 році. Також оптимізуються витрати з оплати праці, 
враховуючи мотивацію працівників для збереження робочих місць. Більше того, Компанія провела перемовини з 
власниками кінотеатрів, і попередньо домовились про зменшення орендної плати та реструктуризацію орендних 
платежів. Керівництво Компанії переконане, що було вжито необхідних заходів, і має достатню кількість грошових 
коштів в його розпорядженні, щоб впоратися з кризою. 

Крім того, на операції Компанії негативно вплинула невизначеність та нестабільність у 2014-2016 роках, яка 
спричинила девальвацію національної валюти та суттєво вплинула на накоплення збитків від курсових різниць, 
що виникли внаслідок отриманих від материнської компанії позик в іноземній валюті. 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія накопичила непокриті збитки на суму 345 398 тис.грн. Протягом 2020 
року збиток до оподаткування становив 121 357 тис.грн.  

Керівництво Компанії дійшло висновку, що поєднання перерахованих вище умов та обставин вказує на те, що 
існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Разом  з тим, Керівництво Компанії вважає, що воно вживає  всі  необхідні  заходи  для  
підтримки  економічної  стабільності та розвитку Компанії  в  нинішніх умовах, що разом з позитивною динамікою в 
подоланні пандемії коронавірусу COVID-19 та ростом галузі кінопрокату  в 2021 році вказує на мінімальні ризики 
щодо безперервності діяльності.  

Тим не менш, оцінивши зазначені вище чинники, керівництво вважає, що Компанія зможе реалізувати свої активи 
та погасити свої зобов’язання за звичайного перебігу господарської діяльності. З цих причин вони вважають 
доречним використання припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку при 
складанні цієї фінансової звітності. Отже, фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути 
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необхідними, якщо б Компанія не змогла продовжувати свою діяльність у майбутньому та якби реалізувала свої 
активи не під час звичайної діяльності. 

3.5. Застосування нових та переглянутих стандартів 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які ще не набули чинності 

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

 Вступає в силу для річних періодів, 
що починаються з або після: 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації 
зобов’язань 

1 Січня 2023 року 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 1 Січня 2023 року 

Надходження до використання за призначенням (Поправки до МСБО 16) 1 Січня 2022 року 

Обтяжливі контракти - Вартість виконання контракту (Поправки до МСБО 
37) 

1 Січня 2022 року 

Щорічне вдосконалення циклів стандартів МСФЗ 2018-2020 (Поправки 
до МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16, МСБО 41) 

1 Січня 2022 року 

Поправки до посилань в Концептуальній основі фінансової звітності 
(Поправки до МСФЗ 3) 

1 Січня 2022 року 

  
Керівництво очікує, що застосування нових стандартів та тлумачень до застосування не матиме суттєвого впливу 
на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах. 

4. Основні положення облікової політики 

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до МСФЗ, що діють на звітну дату. Основні принципи 
облікової політики, які використовувались під час підготовки даної фінансової звітності, представлені нижче. Дана 
політика послідовно застосовувалася протягом усіх звітних періодів, представлених у даній фінансовій звітності. 

Операції в іноземній валюті 

Операції в іноземній валюті спочатку обліковуються у функціональній валюті компаній Компанії за обмінним 
курсом на дату здійснення операції. Грошові активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, 
перераховуються за курсом на звітну дату. Усі прибутки та збитки від валютних операцій, що виникають під час 
операцій та в результаті переоцінки активів та зобов'язань, відображаються у звіті про сукупний дохід як прибутки 
чи збитки від курсової різниці. 

Немонетарні статті, оцінені за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту 
суб'єктів Компанії з використанням обмінних курсів на дату первинної операції. Немонетарні статті, оцінені за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінними курсами, що були дійсними на дату 
визначення справедливої вартості. 

Визнання доходу 

Компанія визнає дохід з таких основних джерел: 

• Продаж квитків 
• Продаж їжі та напоїв 
• Реклама 
• Подарункові сертифікати та програма лояльності 
• Інший дохід 

Дохід оцінюється на основі відшкодування, на яке Компанія розраховує мати право в договорі з клієнтом, та 
виключає суми, зібрані від імені третіх осіб. Компанія визнає дохід при передачі контролю над товаром чи 
послугою покупцю. 

Визнання доходу за кожним із основних потоків доходів Компанії має наступний вигляд: 

 виручка від продажу квитків визнається в момент часу на дату показу фільму, щодо якого відноситься 
проданий квиток; 

 дохід від продажу продуктів харчування та напоїв визнається у точці продажу, коли переходить контроль; 

 дохід від реклами визнається за плином часу, коли реклама демонструється в кінотеатрах; 

 Компанія відображає дохід від продажу подарункових сертифікатів та програм лояльності у відстроченому 
доході та визнає дохід при їх використанні. Крім того, Компанія визнає невикуплені подарункові сертифікати 
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та бали програми лояльності як інші доходи, виходячи з частки використання, яка оцінюється головним чином 
на основі історичного досвіду Компанії; 

 інші доходи визнаються в тому періоді, до якого вони відносяться. 

Кожен договір із замовником також оцінюється, щоб визначити, чи є Компанія принципалом або агентом угоди. 
Для операцій, де Компанія є принципалом, доходи обліковуються на валовій основі, а за операціями, де Компанія 
є агентом, доходи обліковуються на чистій основі. 

Компанія вважає, що вона є принципалом (на відміну від агента) щодо продажу квитків у кінотеатрах, оскільки 
Компанія контролює квитки до їх передачі замовнику та визнає дохід від квитків та зборів, сплачених 
дистриб'юторам на основі валової ціни угоди 

Інші доходи 

Інші доходи представляють собою дебіторську заборгованість по оренді та прибуток від вибуття основних 
засобів. Доходи від операційної оренди визнаються прямолінійно протягом строку оренди. 

Договірні активи 

Договірний актив – це право суб’єкта господарювання на компенсацію в обмін на товари або послуги, які суб’єкт 
господарювання передав клієнтові. Якщо Компанія задовольняє свої зобов'язання щодо виконання, передаючи 
товари чи послуги клієнту до того, як клієнт сплатить винагороду або до того, як буде здійснено платіж, 
договірний актив визнається за заробленою винагородою, яка є умовною. 

Торгова дебіторська заборгованість 

При первісному визнанні Компанія оцінює торгову дебіторську заборгованість за ціною угоди, якщо дебіторська 
заборгованість не містить значного компонента фінансування відповідно до МСФЗ 15. Як наслідок, дебіторська 
заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використання методу ефективної процентної ставки за 
вирахуванням резерву на очікувані кредитні збитки (також див. розділ "Фінансові інструменти" нижче). 

Компанія класифікує торгову та іншу дебіторську заборгованість як фінансові активи за амортизованою вартістю, 
якщо виконуються обидві наступні умови: 

а) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі з метою утримання фінансових активів для 
одержання договірних грошових потоків; і 

б) б) договірні умови фінансового активу призводять до виникнення в указані дати грошових потоків, які є 
виплатами основної суми позики та процентів по непогашеній основній сумі. 

Фінансові активи за амортизованою вартістю згодом оцінюються за методом ефективної процентної ставки та 
підпадають під зменшення корисності. Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку, коли актив 
припиняється визнаватися, змінюватися чи знецінюватися. 

Компанія застосовує практичний прийом, який не передбачає обов’язкового коригування обіцяної суми 
компенсації з метою урахування істотного компонента фінансування, якщо на момент укладення договору, період 
між часом коли Компанія передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий 
товар або послугу, становитиме не більше одного року. 

Фінансові активи Компанії за амортизованою вартістю включають торгову та іншу дебіторську заборгованість та 
грошові кошти та їх еквіваленти. 

Компанія оцінює резерв щодо сумнівної заборгованості щодо торгової дебіторської заборгованості та 
контрактними активами в сумі, яка рівна очікуваним кредитним збиткам, використовуючи матрицю резервів. Сума 
очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни кредитного ризику з 
моменту первісного визнання. 

Балансова вартість активу зменшується за рахунок використання рахунка резерву, а сума збитку відображається 
у звіті про прибутки та збитки. Якщо дебіторська заборгованість або договірний актив не підлягають стягненню, 
вони списуються на рахунок резерву. Подальше повернення сум, раніше списаних, відображається у звіті про 
прибутки та збитки. 

Резерв щодо очікуваних кредитних збитків 

Компанія визнає резерв на очікувані кредитні втрати за всіма борговими інструментами, які не відображаються за 
справедливою вартістю через прибуток чи збиток. Очікувані кредитні втрати ґрунтуються на різниці між 
договірними грошовими потоками, належними відповідно до договору, та всіма грошовими потоками, які Компанія 
очікує отримати, дисконтуються при наближенні до початкової ефективної процентної ставки. 

Компанія використовує матрицю резервів для обчислення очікуваних кредитних збитків для торгівельної та іншої 
дебіторської заборгованості і контрактних активів. Ставки резервів базуються на дня прострочення для 
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Компаніювання різних сегментів клієнтів, які мають схожі збитки. Матриця резервів базується на історичних 
спостережуваних ставках дефолту Компанії. Компанія визначає матрицю, щоб скоригувати історичний досвід 
кредитних збитків з прогнозної інформації. На кожну звітну дату історичні показники дефолту оновлюються та 
аналізуються зміни в прогнозованих оцінках. 

Важливою оцінкою є співвідношення між спостережуваними історичними ставками за замовчуванням, 
прогнозованими економічними умовами та очікуваними втратами. Сума очікуваних кредитних збитків чутлива до 
зміни обставин та прогнозування економічних умов. Історичний досвід збитків Компанії щодо кредитних збитків та 
прогноз економічних умов також не може відображати фактичний дефолт клієнта в майбутньому. 

Щодо інших фінансових активів, які значно не було значного зростання кредитного ризику з моменту первісного 
визнання або мають низький кредитний ризик, Компанія застосовує індивідуальний підхід щодо очікуваних 
кредитних збитків на 12 місяців і визначає очікувані кредитні збитки, використовуючи прогнозовану інформацію, 
отриману без надмірних витрат або зусиль. Компанія постійно контролює кредитну якість країни походження 
контрагента на основі зовнішніх кредитних рейтингових систем, таких як S&P Global, Moody's та Fitch, що є 
релевантними та загальнодоступними. 

Грошові кошти та їх еквіваленти, такі як поточні рахунки, які класифікуються як фінансові активи, оцінені за 
амортизованою вартістю, також підлягають загальному підходу. Однак через те, що поточний рахунок має право 
погашатись на вимогу, 12-місячні та очікувані збитки вимірюються однаково. Це означає, що очікувані кредитні 
збитки будуть несуттєвими. 

Договірні зобов’язання 

Договірна відповідальність - це зобов'язання передати товари або послуги замовнику, за які Компанія отримала 
винагороду (або сума винагороди належить) від замовника. Якщо клієнт сплачує винагороду до того, як Компанія 
передасть замовнику товари чи послуги, договірне зобов'язання визнається на дату здійснення оплати чи дату, 
коли оплата має бути здійснена (залежно від того, яка дата раніше). Контрактні зобов'язання визнаються як дохід, 
коли Компанія задовольняє зобов'язання щодо виконання. 

Поточний податок на прибуток 

Поточні активи та зобов’язання з податку на прибуток за відповідний період оцінюються у розмірі, що очікується 
для стягнення або сплати до податкових органів відповідно до законодавства України. Податкові ставки та 
податкове законодавство, що використовуються для обчислення суми податку, є такими, які набрали чинності 
або переважно набрали чинності на звітну дату. 

Поточний податок на прибуток, що відноситься до об’єктів, визнаних безпосередньо у власному капіталі, 
відображається у складі власного капіталу, а не у звіті про сукупний дохід. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями на звітну дату, які виникають між базою 
оподаткування активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасовими різницями, крім: 

 коли відстрочене податкове зобов’язання виникає внаслідок первісного визнання гудвілу, активу чи 
зобов'язання в операції, яка не є об’єднанням бізнесу, і на момент здійснення операції не впливає ні на 
бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток чи збиток; і 

 стосовно оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні підприємства, 
асоційовані компанії та з частками участі в спільних підприємствах, якщо можна контролювати строки 
відновлення тимчасових різниць, і існує суттєва імовірність, що тимчасова різниця не буде відновлена в 
найближчому майбутньому. 

Відкладені податкові активи визнаються за усіма тимчасовими різницями, що підлягаю вирахуванню, які 
перенесені на майбутні періоди невикористаних податкових пільг та невикористаних податкових втрат в тій 
мірі, наскільки існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, відносно якого можуть бути вирахувані 
тимчасові різниці, перенесені на майбутні періоди невикористані податкові пільги та невикористані податкові 
втрати, крім випадків коли: 

 відкладений податковий актив, пов'язаний з тимчасовою різницею, що підлягає вирахуванню, виникає 
внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в операції, що виникає не внаслідок об'єднання 
бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний 
прибуток чи збиток ; і 

 стосовно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями в дочірні підприємства, 
асоційовані компанії та з частками участі в спільних підприємствах, відстрочені податкові активи визнаються 
лише в тій мірі, в якій є ймовірність відновлення тимчасових різниць в найближчому майбутньому і 
виникнення оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та зменшується в тій 
мірі, в якій зменшується імовірність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, яка дозволить 
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використати всі або частину відстрочених податкових активів. 

Непризнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій 
існує імовірність, що майбутні оподатковувані прибутки дозволять відшкодувати відстрочені податкові активи. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за податковими ставками, які, як очікується, 
застосовуватимуться в періоді реалізації активу або погашення зобов’язання, виходячи з податкових ставок (та 
податкового законодавства), які діють або по суті введені в дію на звітну дату. 

Відстрочений податок нараховується або зараховується до звіту про сукупний дохід, за винятком випадків, 
коли він відноситься до статей, зарахованих чи нарахованих безпосередньо до капіталу чи іншого сукупного 
доходу; і в цьому випадку відстрочений податок також розглядається у складі капіталу або іншого сукупного 
доходу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання компенсуються, якщо існує законодавчо 
закріплене право на компенсацію поточних податкових активів щодо поточних зобов’язань з податку на 
прибуток, а відстрочені податки стосуються того самого суб'єкта оподаткування та того ж органу 
оподаткування. 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати та активи відображаються за вирахуванням ПДВ, за винятком наведених нижче випадків: 

 ПДВ, який виникає при придбанні активів або послуг, які не відшкодовуються податковою службою; у цьому 
випадку ПДВ визнається частиною вартості придбання активу або частиною статті витрат, залежно від 
обставин; 

 дебіторська та кредиторська заборгованість складаються з суми ПДВ. 

Чиста сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню податковим органом або підлягає сплаті до нього, включається до 
складу дебіторської або кредиторської заборгованості, представленої у звіті про фінансовий стан. 

Основні засоби 

Вартість основних засобів включає ціну придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодуванні податки на 
придбання, а також будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та 
приведення його в стан, необхідний для експлуатації. 

Заміни та вдосконалення, які значно збільшують термін корисного використання активів, капіталізуються, а 
витрати на утримання відображаються у витратах на їх походження. 

Після первісного визнання, основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації та накоплених збитків від зменшення корисності. 

Незавершене будівництво включає витрати на будівництво та реконструкцію об'єктів основних засобів та 
незавершені капітальні інвестиції. Незавершене будівництво станом на дату складання фінансової звітності 
відображається за первісною вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Незавершене 
будівництво не амортизується, поки активи не стануть доступними для використання. 

Компанія використовує прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно з яким вартість кожного активу 
списується до його ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання. Амортизація об'єкта основних 
засобів починається тоді, коли даний актив готовий до використання, тобто коли він доставлений у місце 
розташування та приведений у стан, готовий до використання, але не раніше наступного місяця після того як 
актив було введено в експлуатацію. 

Строк корисного використання груп аналогічних активів, які Компанія використовує для обчислення амортизації, є 
наступним: 

Компанії основних засобів Термін корисного використання, 
місяці 

Поліпшення орендованого майна 120-180 

Машини та обладнання 36-84 

Меблі та фурнітура 48-180 

Інше 24-36 

Залишкова вартість, термін корисного використання та метод амортизації переглядаються та, якщо необхідно, 
коригуються в кінці кожного фінансового року. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю та амортизуються прямолінійно протягом строку їх 
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корисного використання. Для нематеріальних активів термін корисного використання встановлюється в межах від 
24 до 84 місяців. 

Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є. 

Зменшення корисності активів 

Активи, що підлягають амортизації, оцінюються на предмет зменшення корисності кожен раз, коли будь-які події 
або зміни обставин вказують на те, що балансова вартість активу може перевищувати суму його очікуваного 
відшкодування. Актив знецінюється, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного 
відшкодування. Збиток від зменшення корисності визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує 
суму його очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування визначається як більша із двох оцінок 
активу (або одиниці, що генерує грошові кошти): справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на продаж 
та вартості при використанні. З метою оцінки зменшення корисності активи об'єднують у найменші Компанії, для 
яких можна виділити окремо ідентифіковані грошові потоки (одиниці, що генерують грошові кошти). 

Запаси 

Запаси оцінюються за вартістю придбання, включаючи витрати, понесені при приведенні товарно-матеріальних 
цінностей до їх теперішнього місця та стану. Запаси списуються за методом FIFO ("перше надходження - перший 
видаток"). 

На звітну дату запаси оцінюються за найменшою з величини: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста 
вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені 
витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти в банку та короткострокові 
депозити з строком погашення менше трьох місяців. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх 
еквіваленти включають грошові кошти в касі та грошові кошти в банку, короткострокові депозити, як було сказано 
вище, за вирахуванням банківських овердрафтів. 

Витрати на позики 

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого 
активу, включаються до вартості цього активу. 

Датою початку капіталізації є дата, коли Компанія вперше виконала всі наступні умови:  

а) вона несе витрати на актив; 
б) вона несе витрати по позиках; 
в) вона здійснює діяльність, необхідну для підготовки активу до його цільового використання або продажу. 

Капіталізація витрат по позиках продовжується до дати, коли активи в значній мірі готові до їх використання або 
продажу. 

Усі інші витрати на позики визнаються у складі прибутку чи збитку за період, в якому вони були понесені. 

Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові активи в межах МСФЗ 9 класифікуються як фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток або збитки, фінансові активи за справедливою вартістю через інші сукупні доходи та фінансові 
активи за амортизованою вартістю. 

За винятком торгової та іншої дебіторської заборгованості при первісному визнанні, Компанія оцінює фінансовий 
актив за його справедливою вартістю за мінусом (у випадку фінансового активу, який оцінюється не за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрат по угоді, безпосередньо пов'язані з придбанням 
фінансового активу. 

При первісному визнанні фінансових активів Компанія розподіляє їх у відповідну категорію. Якщо Компанія не 
змінить свою бізнес-модель управління фінансовими активами, то Компанія не змінить категорію, яка обрану при 
первісному визнанні. 

Подальша оцінка 
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В подальшому фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не 
оцінюється за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю за рахунок іншого сукупного доходу. 

Компанія не має фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю. Фінансові активи Компанії за 
амортизованою вартістю включають торгову та іншу дебіторську заборгованість. 

Припинення визнання 

Фінансовий актив (або, де застосовано, частина фінансового активу) припиняється визнати, коли:  

а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, 
б) Компанія зберігає контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу, але бере на себе 

контрактне зобов’язання сплатити грошові потоки одному чи кільком одержувачам за угодою, без суттєвої 
затримки у відповідності до «транзитної передачі» або 

в) Компанія передала практично всі ризики та вигоди від активу, або 
г) Компанія не передала, но і не зберегла по суті за собою всіх ризиків і вигод від активу, але передала 

контроль над активом. 

Коли Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або заключила транзитну угоду про 
перехід, і не перенесла та не зберегла по суті всіх ризиків і вигод від активу, а також не передала контроль над 
активом, даний актив продовжує визнаватися у той мірі, в якій Група продовжує брати участь в активі. У цьому 
випадку відповідне зобов'язання щодо виплати отриманих грошових коштів кінцевому одержувачу зберігається. 

Переданий актив та відповідне зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та обов'язки, які 
Компанія створила або зберегла. 

Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові зобов'язання в межах МСФЗ 9 класифікуються як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю 
через прибуток або збитки, або як інші фінансові зобов'язання, які визнаються за амортизованою вартістю за 
методом ефективної процентної ставки. 

Компанія вимірює фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового 
зобов'язання, не за справедливою вартістю через прибуток чи збиток) витрати щодо угоди, які безпосередньо 
відносяться до випуску фінансового зобов'язання. 

Справедлива вартість фінансового зобов’язання з ознакою “до запитання” не менша, ніж сума до сплати на 
вимогу, дисконтована починаючи з першої дати, коли таку суму можуть вимагати до сплати. 

При первісному визнанні фінансових зобов'язань Компанія розподіляє їх за відповідною категорією. Подальша 
перекласифікація фінансових зобов'язань не допускається. 

Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредити та позики, 
включаючи банківські овердрафти. 

Подальша оцінка 

Вплив класифікації фінансових зобов’язань у разі їх первісного визнання на їх подальшу оцінку описано так: 

Кредити та позики, торгова та інша кредиторська заборгованість 

Кредити та позики, торгова та інша кредиторська заборгованість є найбільш актуальною категорією для Компанії. 
Після первісного визнання, позики та кредиторська заборгованість в подальшому оцінюються за амортизованою 
вартістю за методом ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку у 
випадку, коли зобов'язання припиняються визнаватися, а також по мірі нарахування амортизації з використання 
ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких дисконтів або премій при придбанні, а також 
комісійних витрат та витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної 
процентної ставки включається до складу як фінансові витрати у звіті про прибутки та збитки. 

Припинення визнання 

Фінансове зобов’язання (або його частина) припиняє визнаватися, коли боржник або: 

i) виконує зобов’язання (або його частину), сплачуючи кредитору, як правило, грошовими коштами, іншими 
фінансовими активами, товарами чи послугами; або 
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ii) юридично звільняється від основної відповідальності за відповідальність (або її частину) або у 
відповідності до законодавства, або за рахунок кредитора. (Якщо боржник дав гарантію, ця умова все-таки може 
бути виконана.) 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що реалізуються на активних ринках на кожну звітну дату, 
визначається на основі ціни котирування на ринку або ціни котирування дилера (ціна пропозиції на довгі позиції 
та ціна запиту на короткі позиції) без вирахування транзакційних витрат. 

Для фінансових інструментів, якими не торгують на активному ринку, справедлива вартість визначається за 
допомогою відповідних методів оцінки. Такі методи можуть включати використання останніх ринкових операцій; 
посилання на поточну справедливу вартість іншого інструменту, яка практично однакова; аналіз дисконтованих 
грошових потоків або інші моделі оцінки. 

Взаємозалік фінансових інструментів 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання взаємозаліковуються, і чиста сума відображається у звіті про 
фінансовий стан, лише тоді, коли існує законодавчо закріплене на даний час право на взаємозалік визнаних сум і 
є намір провести взаємозалік на нетто-основі, або реалізувати активи та одночасно погасити зобов’язання. 

Оренда 

Відповідно до МСФЗ 16 Компанія відображає активи у формі права користування та зобов'язання за орендою в 
звіті про фінансовий стан, які оцінюються за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, які не були 
виплачені на дату початку оренди, дисконтованих із використанням розрахункової відсоткової ставки за 
договорами оренди. Якщо цю ставку неможливо одразу визначити, Компанія використовує ставку додаткових 
запозичень. Компанія відображає амортизацію активів в формі права користування та відсотків за зобов'язаннями 
з оренди в звіті про фінансові результати. 

Стосовно короткострокової оренди (термін оренди 12 місяців або менше) і оренди активів з низькою вартістю 
(таких як персональні комп'ютери і офісні меблі) Компанія відображає орендні виплати як операційні витрати на 
прямолінійній основі протягом строку дії оренди згідно з вимогами МСФЗ 16, враховуючи періоди, які охоплює 
можливість продовження та припинення оренди, якщо орендар обґрунтовано впевнений, що він реалізує або не 
реалізує таку можливість. 

Забезпечення 

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого 
зобов’язання на кінець звітного періоду. Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має поточне зобов'язання 
(юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що для врегулювання зобов'язання буде 
потрібен відтік ресурсів, які становлять економічну вигоду, та достовірна оцінка суми зобов'язання може бути 
здійснена. Якщо Компанія очікує відшкодування частини або всіх забезпечень, наприклад, по договору 
страхування, відшкодування визнається в якості окремого активу, але лише тоді, коли відшкодування стане 
ймовірним. Сума заявленого відшкодування не повинна перевищувати розмір визнаного забезпечення. Витрати, 
пов'язані з будь-яким забезпеченням, відображаються у звіті про сукупний дохід за вирахуванням будь-яких 
відшкодувань. 

У випадках, коли вплив часової вартості грошей є значним, сума забезпечення повинна представляти собою 
теперішньою вартість витрат, яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання. Ставка 
дисконтування до оподаткування повинна відображати поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, 
пов'язані з зобов'язанням. Якщо використовується дисконтування, збільшення суми забезпечення визнається у 
фінансових витратах у звіті про сукупний дохід. 

Умовні зобов'язання та умовні активи 

Умовні зобов’язання не відображаються у й фінансовій звітності, за виключенням випадків, коли існує ймовірність 
вибуття ресурсів, що створюють економічну вигоду для погашення зобов'язання, і не може бути здійснена 
достовірна оцінка таких зобов'язань. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у примітках до 
фінансової звітності, за виключенням випадків, колі існує ймовірність вибуття ресурсів, що створюють економічну 
вигоду. 

Умовні активи не відображаються в й фінансовій звітності, але вони розкриваються, коли можливе надходження 
економічних вигод. Якщо існує впевненість, що виникне надходження економічних вигод, актив та пов'язаний з 
ним дохід визнаються у й фінансовій звітності за період, в якому відбулися зміни. 

Пенсійні зобов'язання та інші виплати працівникам 

Компанія не має будь-яких пенсійних домовленостей, окремо від державної пенсійної системи, яка вимагає 
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поточних внесків від роботодавця у відсотках від поточних валових виплат заробітної плати. Ці витрати 
нараховуються в період, коли були понесені витрати на зарплату. 

Компанія не має пенсійних виплат чи значних інших компенсаційних виплат після виходу на пенсію, які 
потребують нарахування. 

Операції з пов'язаними сторонами 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна із сторін має можливість контролювати іншу сторону або впливати 
на неї значною мірою під час прийняття фінансових чи операційних рішень. Це визначення пов’язаної сторони 
може відрізнятися від визначеного в законодавстві України. 

Як визначено МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони", пов'язані сторони представляють: 

а) Фізична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною із суб'єктом господарювання, що 
звітує, якщо така особа: 

 контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним; 

 має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує 

 є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або материнського 
підприємства суб'єкта господарювання, що звітує. 

б) Суб'єкт господарювання є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо виконується будь-яка з 
таких умов: 

 суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї Компанії (а це означає, що 
кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем 
є зв'язані одне з одним). 

 один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта 
господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена Компанії, до якої 
належить інший суб'єкт господарювання). 

 обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони. 
 один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт 

господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання. 

 суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб'єкта 
господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із суб'єктом 
господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то 
працедавці-спонсори також є зв'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує. 

 суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті  

 особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного 
управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта 
господарювання). 

Розглядаючи всі можливі відносини пов'язаних сторін, увага спрямовується на сутність відносин, а не лише на 
юридичну форму. 

Події після звітної дати 

Події, що відбулися після звітної дати та до дати затвердження фінансової звітності, яка надає додаткову 
інформацію щодо  фінансової звітності Компанії, відображені у фінансовій звітності. 

Події, що відбулися від кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності, що засвідчують умови, 
що виникли після звітного періоду та не впливають на фінансову звітність Компанії станом на звітну дату, 
розкриваються в примітках до фінансової звітності, якщо ці події є суттєвими. 

5. Дохід від договорів з клієнтами (стаття 2000) 

Дезагрегований дохід 

 2020 2019 

Категорії продукції   

Прокат фільмів 191 280 425 501 

Продукти та напої 93 981 185 838 

Реклама 11 269 8 636 

3D окуляри 3 727 15 777 

Всього дохід від договорів з клієнтами 300 257 635 752 

Інші доходи 5 337 7 447 

Всього дохід 305 594 643 199 
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У таблиці нижче наведено розподіл доходу за географічними сегментами за 2020 та 2019 роки. 

 2020 2019 

Географічні сегменти   

Київ 122 053 99 506 

Дніпро 72 145 - 
Одеса 47 934 224 760 
Львів 36 025 165 164 
Харків 18 709 120 960 
Суми 8 728 32 809 
 305 594 643 199 

Розподіл за періодами визнання представлено наступним чином: 

 2020 2019 

Період визнання   

В момент часу 288 988 627 116 

За певний проміжок часу 16 607 16 083 
 305 594 643 199 

Наступна таблиця розкриває зміни відстроченого доходу (стаття 1665): 

 2020 2019 

 
Станом на 1 січня 16 241 10 892 
Нараховано за рік 7 264 16 389 

Використано (5 058) (11 040) 

Станом на 31 грудня 18 447 16 241 

Дохід, що розподілений на залишки зобов'язань за виконанням, являє собою дохід за контрактом, який не був 
визнаний ("контрактне зобов'язання"), що включає відстрочений дохід та суми, які будуть виставлені в рахунок та 
визнані як дохід у майбутніх періодах. Станом на 31 грудня 2020 року контрактне зобов'язання становило 18 447 
тис.грн, з яких Компанія очікує визнати приблизно 59% (31 грудня 2019 року: 58% та 01 січня 2019 року: 56%) 
доходу протягом наступних звітних періодів. 

6. Собівартість реалізації (стаття 2050) 
 2020 2019 

 
Прокат фільмів 96 135 

 
218 243 

Продукти та напої 50 138 62 538 

Амортизація активів з права користування 34 652 40 161 

3D окуляри 1 293 6 777 

Інше 402 175 
 182 620 327 894 

 
Собівартість за характером витрат у звітному періоді включає: 
 
 2020 2019 

 
Витрати на демонстрацію фільмів (роялті дистриб'юторам) 96 135 

 
212 751 

Амортизація активів з права користування 50 138 40 161 

Матеріали 35 945 69 538 

Знос та амортизаційні відрахування 336 1 364 
Заробітна плата та відповідні нарахування - 3 924 
Інше 66 156 
 182 620 327 894 

 
  



30 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІУМФ МЕДІА ГРУП» 

Примітки до річної фінансової звітності 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (представлені в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) 

 

 

7. Адміністративні витрати (стаття 2130) 

Адміністративні витрати за 2020 та 2019 роки включають витрати на: 
 2020 2019 

 
Заробітна плата та відповідні нарахування 9 374 

 
12 682 

Банківські витрати 4 794 8 126 

ІТ послуги 1 983 1 902 

Витрати на короткострокову оренду 1 496 3 714 

Професійні послуги 1 239 2 160 

Резерв відпусток 1 195 1 059 

Телекомунікаційні послуги 665 921 

Відрядження 143 621 

Комунальні послуги 46 825 

Операційні податки 62 - 

Амортизація активів з права користування 2 1 413 

Інші 929 1 292 
 21 928 34 715 

 
8. Витрати на збут (стаття 2150) 

Витрати на збут за 2020 та 2019 роки складаються з: 
 2020 2019 

 
Заробітна плата та відповідні нарахування 30 247 44 867 
Знос та амортизаційні відрахування 48 866 22 562 

Змінні платежі по оренді 18 371 17 301 

Рекламні послуги 11 545 27 421 

Перевезення та прибирання 11 289 15 067 

Експлуатаційні витрати 10 832 9 755 

Комунальні послуги 8 790 13 392 

Ремонти та технічне обслуговування 7 494 12 209 

Резерв відпусток 3 304 4 245 

Телекомунікаційні послуги 826 2 685 

Охорона 622 1 110 

Роялті - 30 143 

Ліцензії - 513 

Інші витрати 8 141 14 365 
 160 327 215 635 

 
9. Інші операційні доходи (стаття 2120) 
 2020 2019 

Курсова різниця, пов’язана із зобов’язаннями із оренди 56 758 5 583 

Дохід від операційної курсової різниці 4 688 12 995 

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 1 577 2 277 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 596 71 

Відшкодування раніше списаних активів 1 4 

Інші доходи від операційної діяльності 1 770 2 876 
 65 390 23 806 

 
10. Інші операційні витрати (стаття 2180) 
 2020 2019 

Страхування (31 504) (30 525) 
Втрати від операційної курсової різниці (14 200) (6 433) 

Нестачі і втрати від псування цінностей (1 639) (1 310) 

Списання необоротних активів (1 041) (411) 

Собівартість реалізованих виробничих запасів (586) (68) 
Сумнівні та безнадійні борги (64) (266) 

Визнані штрафи, пені, неустойки (1) (18) 

Коригування податкового зобов'язання із пропорційного ПДВ 693 5 580 

Інші затрати операційної діяльності (3 248) (3 577) 
 (51 590) (37 028) 
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11. Інші доходи/(витрати) (стаття 2240 та стаття 2270) 
 2020 2019 

 
Дохід від курсових різниць іноземної валюти 3 157 23 476 
Витрати від курсових різниць іноземної валюти (9 923) (6 764) 
 (6 766) 16 712 

 
12. Фінансові доходи та витрати (стаття 2220 та стаття 2250) 

 
Фінансові доходи   

 2020 2019 

 
Цільове фінансування 

 
4 000 

 
- 

Проценті доходи за короткостроковими депозитами 740 966 
 4 740 966 

 

Фінансові витрати 
 2020 2019 

 
Процентні витрати за кредитами та позиками 18 969 7 507 
Ефект дисконтування щодо отриманих позик, чистий - 30 239 
Фінансові витрати по орендним зобов’язанням (МСФЗ 16) 54 991 51 286 
Інші (110) (68) 
 73 850 88 964 

 
13. Податок на прибуток (стаття 2300 та стаття 1045) 

Протягом 2020 року ставка податку становила 18% (2019: 18%). Складові витрат на податок на прибуток за роки, 
що закінчилися 31 грудня, представлені нижче: 
 2020 2019 

Поточні витрати з податку на прибуток - - 
Витрати/(доходи) по відстроченому податку на прибуток (453) 1 585 

Витрати /(доходи) з податку на прибуток (453) 1 585 

Нижче наводиться звірка витрат/ (доходів) з податку на прибуток до оподаткування за ставками відповідно до 
чинного законодавства та фактичні доходи: 
 2020 2019 

Прибуток / (збиток) до оподаткування (121 357) (19 553) 

Витрати / (доходи) з податку на прибуток за номінальною ставкою (21 844) (3 519) 

Постійні різниці, не враховані для цілей оподаткування 1 190 2 757 
Зміни у невизнаних податкових активах 16 728 (2 714) 

Зміна в оцінці різниць, що підлягають вирахуванню та оподаткуванню 3 473 5 061 

Витрати з податку на прибуток / (доходи) (453) 1585 
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Зміна відстрочених податків Компанії на звітні дати представлена у даній фінансовій звітності наступним чином: 

 
 31 Грудня 

2020 
Визнані 
 різниці 

31 Грудня 
2019 

Визнані  
різниці 

01 Січня 
2019 

Відстрочені податкові активи 3 926 453 3 473 (8 861) 12 334 

Нематеріальні активи 2 2  (56) 56 
Основні засоби 620 159 461 (7 794) 8 255 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 11 (60) 71 (110) 181 
Доходи майбутніх періодів - - - (1 960) 1 960 
Інші поточні зобов’язання - - - (1 882) 1 882 

Довгострокові кредити банків 3 293 352 2 941 2 941 - 

Відстрочені податкові 
зобов’язання - - - 7 276 (7 276) 
Довгострокові кредити банків - - - 4 078 (4 078) 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість - - - 475 (475) 
Поточна кредиторська 
заборгованість - - - 2 723 (2 723) 
Інші поточні зобов’язання - - - - - 
Чисті відстрочені 
податкові активи 3 926 453 3 473 (1 585) 5 058 

 
Відстрочені податкові активи склали 48 768 тис.грн (31 грудня 2019 року: 23 524 тис.грн та 01 січня 2019 року:     
26 238 тис.грн), які не були визнані щодо перенесення податкових збитків у ТОВ «Тріумф Медіа Груп», оскільки є 
сумніви у наявності достатнього оподатковуваного прибутку у майбутніх періодах, щодо яких активи можуть бути 
використані. 

До складу постійних різниць включено суму витрат по нарахуванню роялті та різниці у разі ліквідації або продажу 
об’єктів основних засобів. 
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14. Нематеріальні активи (стаття 1000) 
 
Нижче відображено інформацію про рух нематеріальних активів у 2020 та 2019 роках. 

Ліцензії та права 
Програмне 

забезпечення 
Всього 

Вартість або оцінка    

Станом на 01 січня 2019 2 916 17 706 20 622 

Надходження 4 845 9 556 14 401 

Вибуття - (40) (40) 

Станом на 31 грудня 2019 7 761 27 222 34 983 

Надходження 1 172 3 655 4 827 

Вибуття - - - 

Станом на 31 грудня 2020 8 933 30 877 39 810 

 
Накопичена амортизація 

   

Станом на 01 січня 2019 (516) (4 501) (5 017) 

Амортизаційні нарахування за період (1 872) (2 208) (4 080) 

Вибуття - 40 40 

Станом на 31 грудня 2019 (2 388) (6 669) (9 057) 

Амортизаційні нарахування за період (2 688) (2 899) (5 587) 

Вибуття - - - 

Станом на 31 грудня 2020 (5 076) (9 568) (14 643) 

 
 
Балансова вартість 

   

Станом на 01 січня 2019 2 400 13 205 15 605 

Станом на 31 грудня 2019 5 373 20 553 25 926 

Станом на 31 грудня 2020 3 858 21 309 25 167 
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15. Основні засоби (стаття 1010 та стаття 1005) 
 
Нижче наведено інформацію про рух основних засобів у 2020 та 2019 роках: 

 

Поліпшення 
Орендова-

ного майна 

 
Машини та 

Обладнання 

 
Меблі та 

фурнітура 

Незавер-
шене 

Будівництво 
та 

Передоплати 

Активи з 
права 

користу-
вання 

 
 

Інші 

 
 

Всього 

Вартість або оцінка        

Станом на 01 січня 
2019 

110 268 19 267 8 030 81 201 263 672 7 056 489 494 

Надходження 159 865 19 749 11 872 219 043 68 248 6 367 485 144 

Переміщення - - - - - - - 

Вибуття (968) (2 913) (380) (231 530) (1 064) (750) (237 605) 

Станом на 31 грудня 
2019 

269 165 36 103 19 522 68 714 330 856 12 673 737 033 

Надходження 62 161 6 274 2 330 51 455 25 093 7 289 154 602 

Переміщення - - - - - - - 

Вибуття (3 951) (588) (71) (109 693) (1 548) (228) (116 079) 

Станом на 31 грудня 
2020 

327 375 41 789 21 781 10 476 354 401 19 734 775 556 

 

Накопичена 
амортизація 

       

На 01 Січня 2019 
(36 203) (11 862) (5 041) - (34 520) (5 233) (92 859) 

Амортизаційні 
нарахування за період 

(14 158) (4 048) (2 450) - (41 574) (3 464) (65 694) 

Вибуття 968 1 504 242 - - 759 3 473 

Станом на 31 грудня 
2019 

(49 393) (14 406) (7 249) - (76 094) (7 938) (155 080) 

Амортизаційні 
нарахування за період 

(25 447) (6 611) (3 955) - (50 197) (7 525) (93 735) 

Вибуття 2 838 400 65 - 202 155 3 660 
Станом на 31 грудня 
2020 

(72 002) (20 617) (11 139) - (126 089) (15 308) (245 155) 

 
Балансова вартість 

       

Станом на 01 січня 2019 
74 065 7 405 2 989 81 201 229 152 1 823 396 635 

Станом на 31 грудня 
2019 

219 772 21 697 12 273 68 714 254 762 4 735 581 953 

Станом на 31 грудня 
2020 

255 373 21 172 10 642 10 476 228 312 4 426 530 401 

 
Сума витрат за позиками, які капіталізовано протягом року, який закінчився 31 грудня 2020 року, становила 107 
тис.грн (2019 рік: 6 228 тис.грн). Ставка, яка використовується для визначення суми витрат за позиками, що 
відповідають вимогам капіталізації, становила в середньому 15%. 

 
16. Запаси (стаття 1100) 
 
 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

 
Товари 

 
5 714 

 
11 548 

 
6 043 

Сировина та матеріали 1 681 3 487 1 311 

Інші запаси - - 55 

Всього 7 395 15 035 7 409 
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17. Торговельна та інша дебіторська заборгованість (стаття 1125 та стаття 1155) 

 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

 
Торговельна дебіторська заборгованість 

 
4 543 

 
3 347 

 
5 335 

Інша дебіторська заборгованість 1 702 8 330 

Очікувані кредитні збитки (266) (202) (316) 
 5 979 3 153 5 349 

 
Зміни в очікуваних кредитних збитках, визнаних в рядку інших доходів / (витрат) комбінованого звіту про сукупні 
доходи , були такими: 

  2020 2019   

Станом на 1 січня 
202 316 

Зміни за рік 64 (114) 

Станом на 31 грудня 266 202 

 
18. Передоплати та інші поточні активи (стаття 1130, стаття 1135, стаття 1170 та стаття 1190) 

 
 31 Грудень 2020 31 Грудень 2019 01 Січень 2019 

 
Витрати майбутніх періодів (страхування) 

 
6 987 

 
11 489 

 
5 766 

Передоплати постачальникам 1 356 2 409 2 419 

Передоплата за ПДВ 371 6 805 - 
 8 714 20 703 8 185 

 
19. Грошові кошти та їх еквіваленти (стаття 1165) 
 
 31 Грудень 2020 31 Грудень 2019 01 Січень 2019 

 
Грошові кошти в банках 

 
362 

 
3 013 

 
13 526 

Грошові кошти в дорозі 4 887 11 242 7 551 

Грошові кошти в касі 1 604 621 540 
 6 853 14 876 21 617 

 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року усі залишки грошових коштів виражені в гривнях. 

20. Статутний капітал (стаття 1400) та  

Станом на звітні дати статутний капітал був представлений у фінансовій звітності наступним чином: 
  
 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

 

Частка 
участі (%) 

Статутний та 
повністю 

сплачений 
капітал 

Частка 
участі (%) 

Статутний та 
повністю 

сплачений 
капітал 

Частка 
участі (%) 

Статутний та 
повністю 

сплачений 
капітал 

Мувімакс Лімітед 100% 72 530 100% 43 000 100% 43 000 
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21. Кредити, позики та зобов’язання з оренди (стаття 1510, стаття 1515, стаття 1610 та стаття 1690) 
 
 Ефективна 

cтавка  відсотка 
Строки 

погашення 
31 Грудня 

2020 
 

31 Грудня 
2019 

01 Січня 
2019 

Довгострокові зобов'язання   

Мувімакс Лімітед 2012 7-7,5% 01.03.2021 - - 55 305 

Мувімакс Лімітед 2013 7-7,5% 01.03.2022 - - 50 573 

Мувімакс Лімітед 2019 7-7,5% 03.06.2024 31 049 26 074 - 

Всього 
довгострокових зобов’язань 

  
31 049 26 074 105 878 

Короткострокові 
зобов'язання 

     

Мувімакс Лімітед 2012 7-7,5% 01.03.2021 94 240 94 240 6 767 

Мувімакс Лімітед 2013 7-7,5% 01.03.2022 130 890 130 890 23 336 

Мувімакс Лімітед 2019 7-7,5% 03.06.2024 12 805 7 608 - 

Всього 
короткострокових 
зобов’язань 

  
237 935 232 738 30 103 

      

Всього зобов’язань   268 984 258 812 135 981 

Позики Компанії запозичені у різних пов'язаних сторін у доларах США як строкові позики, кредитні лінії та 
овердрафт. Умови погашення основної суми вказаних запозичень змінюються від щомісячного погашення за 
строком погашення залежно від угоди, досягнутої з контрагентом. Ефективна процентна ставка визначається та 
узгоджується між зацікавленими сторонами, використовуючи посилання на європейські ринкові ставки та 
Національного банку України, якщо вони застосовується в рамках подібних інструментів щодо валюти, строку, 
виду процентної ставки та контролюються з урахуванням незначних відхилень. 

Строки погашення вказують на очікуваний строк дії фінансових зобов'язань, проте умови кредитних договорів 
мають ознаку “до запитання”, і Компанія оцінює такі фінансові зобов’язання за вартістю не меншою, ніж сума до 
сплати на вимогу, і відображає їх як короткострокові у звіті про фінансовий стан. 

Активи, що передані у заставу в якості забезпечення зобов’язань за кредитами та позиками, відсутні у Компанії. 

Зміни зобов'язань, що пов’язані з фінансовою діяльністю 

  2020 2019   

Станом на 1 січня 258 812 135 981 

Грошові потоки 3 613 95 092 

Рекласифікація в інші поточні зобов’язання (Примітка 23) - - 

Проценти, нараховані за кредитами (Примітка 15, Примітка 12 та Примітка 
23) - 40 221 
Нарахування дисконту, чистий ефект (Примітка 12) - - 

Вплив зміни валютних курсів 6 560 (12 482)   

Станом на 31 грудня 268 984 258 812 

Зобов’язання з оренди (стаття 1515, стаття 1610 та стаття 1690) 

Компанія орендує площі у торгових центрах для розміщення кінозалів, продажу їжі та напоїв та інших видів 
послуг. Середній термін оренди становить від 3 до 12 років. Фінансові витрати за 2020 рік по зобов’язанням з 
оренди становили 54 993 тис.грн (2019: 51 286 тис.грн). Ставка додаткових запозичень орендаря становила 18-
21% у 2020 році (2019: 19-22%). 

Зобов’язання з оренди представлені у звіті про фінансовий стан наступним чином: 

 
В тис. гривень 

 
31 Грудня 2020 

 
31 Грудня 2019 

 
1 Січня 2019 

 

Поточні (стаття 1610 та 1690) 40 699 35 989 20 481 
Довгострокові (стаття 1515) 232 589 249 515 225 265 

Усього зобов’язань з оренди 273 288 285 504 245 746 
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Майбутні мінімальні орендні платежі представлені наступним чином: 

 
В тис. гривень 

 
31 Грудня 2020 

 
31 Грудня 2019 

 
1 Січня 2019 

 
Протягом одного року 

 
89 820 

 
69 764 

 
71 121 

1-5 років 259 079 252 646 278 956 
Після 5 років 131 162 189 015 189 015 

Всього орендних платежів 480 061 511 425 539 092 

Фінансові витрати 206 773 225 921 293 346 

Теперішня вартість орендних платежів 273 288 285 504 245 746 
 

22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість (стаття 1615) 
 
 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

 
Торгові марки 52 297 39 007 28 321 
Зобов’язання по малоцінній та 
короткостроковій оренді 17 593 23 361 23 277 
Обладнання та інші основні засоби 17 688 23 077 11 213 

Страхування 6 499 8 556 5 501 

Роялті (інші ніж дистриб’юторам) 1 661 2 345 22 785 

Податки та інші розрахунки з бюджетом 
- 345 6 687 

Інші товари та послуги 8 999 12 114 8 448 

 104 737 108 805 106 232 

 
23. Інші поточні зобов’язання та нараховані витрати (стаття 1690) 

 
 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

 
Фінансова допомога на вимогу 151 768 149 874 102 570 
Відсотки за позики (Примітка 21, 
Примітка 12, Примітка 15) 

106 285 86 574 85 144 

Інша кредиторська заборгованість 2 614 8 064 7 279 

 260 667  244 512 194 993 

24. Умовні та договірні зобов'язання 

Податкові та юридичні питання 

Українські податкові органи все частіше спрямовують свою увагу на бізнес-спільноту внаслідок загального 
українського економічного середовища. Місцеве та національне податкове середовище постійно змінюється і 
підлягає неузгодженому застосуванню, тлумаченню та виконанню. Недотримання українських законів та 
підзаконних актів може призвести до застосування суворих штрафних санкцій та штрафів. Майбутні податкові 
перевірки можуть викликати питання або оцінки, які суперечать податковій подачі Компанії. Такі оцінки можуть 
включати податки, пені та штрафи, і ці суми можуть бути істотними. Хоча Компанія вважає, що вона виконує 
місцеве податкове законодавство, за останні роки було введено багато нових податкових та валютних законів та 
відповідних нормативно-правових актів, які не завжди чітко прописані. 

 
25. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється відповідно до вимог 
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 
Справедлива вартість визначається як сума, за якою інструмент можна обміняти у поточній транзакції між 
обізнаними зацікавленими сторонами в операції, за винятком примусового продажу чи ліквідації. Оскільки для 
значної частини фінансових інструментів Компанії немає доступного ринку, необхідно визначити справедливу 
вартість, виходячи з поточних економічних умов та конкретних ризиків, що пов’язані з даним інструментом. 
Оцінки, що представлені, необов'язково вказують на суми, які Компанія могла б реалізувати на умовах ринкового 
обміну за рахунок продажу своїх вкладень у певний інструмент. 

Керівництво Компанії вважає, що балансова вартість наступних фінансових активів та фінансових зобов’язань, 
відображених у й фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості: торговельна та інша 
дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, торговельна та інша кредиторська заборгованість, 
кредити та позики, забезпечення 
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Основні категорії фінансових інструментів 

Основними категоріями фінансових інструментів, які в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю 
Компанії за їх балансовою вартістю станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, були наступні: 

 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

Фінансові активи 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 
(Примітка 17) 5 978 3 153 5 349 
Грошові кошти та їх еквіваленти (Примітка 19) 6 853 14 876 21 617 

 12 831 18 029 26 966 

Фінансові зобов'язання    

Кредити та позики (Примітка 21) 268 984 258 812 135 981 
Довгострокова оренда (Примітка 21) 232 589 249 515 225 265 
Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість (Примітка 22) 104 737 108 460 99 545 
Інші поточні зобов'язання (Примітка 23) 260 667 244 512 194 993 
 866 977 861 299 655 784 

Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов’язань, визнаних у фінансовій звітності, 
приблизно дорівнює їх справедливій вартості, окрім Кредитів та позик, справедлива вартість яких відповідає 
Рівню 2 ієрархії справедливої вартості і визначалася на основі дисконтування майбутніх потоків грошових коштів 
згідно з договорами за ринковими відсотковими ставками, доступними Компанії за аналогічними фінансовими 
інструментами. Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі вихідних даних, які піддаються 
спостереженню, прямо або опосередковано. 

26. Управління фінансовими ризиками  

Фактори фінансового ризику 

У своїй діяльності Компанія наражається на деякі фінансові ризики, включаючи ринковий ризик, кредитний ризик, 
ризик ліквідності, що виникає внаслідок впливу фінансових інструментів, якими вона володіє, а також операційний 
ризик, ризик дотримання вимог, ризик щодо судових процесів та інших ризиків. 

Загальна програма управління ризиками Компанії зосереджена на невизначеності фінансових ринків і 
спрямована на мінімізацію потенційних негативних наслідків. 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, не відбулося суттєвих змін у цілях, політиці та 
процесах, які стосуються кредитного ризику, ризику капіталу, ризику ліквідності, валютного ризику, ризику зміни 
процентної ставки та управління цінами на товари та закупівлі. 

Політика Компанії щодо управління ризиками представлена нижче. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків щодо фінансового 
інструменту буде коливатися через зміни ринкових цін. Ринкові ціни містять чотири типи ризику: валютний ризик, 
кредитний ризик та ризик ліквідності. Фінансові інструменти, на які впливає ринковий ризик, включають кредити та 
позики, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, торговельну та іншу кредиторську заборгованість, 
грошові кошти та їх еквіваленти. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансових інструментів буде коливатися внаслідок зміни валютних 
курсів стосовно національної валюти. Вплив валютного ризику стосується грошових активів та зобов'язань, які 
виражені в іноземній валюті. 

Компанія працює на українському ринку, а більша частина продажів здійснюється в гривнях. Компанія купує 
необоротні активи та залучає позики в доларах США, і, таким чином, піддається ризику в іноземній валюті. 
Компанія не укладала угоди, які спрямовані на захист від даних валютних ризиків. 

У таблиці нижче показано концентрацію валютного ризику на звітні дати, що представлені у даній фінансовій 
звітності: 

31. грудня 2020 Долар США 

Фінансові активи 1 497 
Фінансові зобов'язання (109 365) 

Чиста позиція (107 868) 
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31. грудня 2019  
Фінансові активи 196 
Фінансові зобов'язання (391 733) 

Чиста позиція (391 537) 

  
01 січня 2019  

Фінансові активи 96 
Фінансові зобов'язання (257 367) 

Чиста позиція (257 271) 

 

У таблиці нижче показаний аналіз чутливості прибутку / (збитку) Компанії до оподаткування до ймовірної зміни 
курсу іноземної валюти за умови, що всі інші змінні не зміняться. Вплив від зміни курсу долара США вважається 
несуттєвим. 

 Збільшення (зменшення) 
курсу іноземної валюти, 

% 

Вплив на прибуток 
(збиток) до 

оподаткування 

31 грудня 2020   

дол. США +10,0 (10 787) 

дол. США -10,0 10 787 

 
31 грудня 2019   

дол. США +10,0 (39 173) 

дол. США -10,0 39 173 

01 січня 2019   

дол. США +10,0 (25 737) 

дол. США -10,0 25 737 

Кредитний ризик 

Компанії притаманний кредитний ризик, який визначається як ризик того, що підрядник не зможе повністю 
погасити суму боргу на дату погашення. Фінансові активи, які потенційно наражають Компанію на значний 
кредитний ризик - це торговельна та інша дебіторська заборгованість та короткострокові депозити. Однак, 
зважаючи на характер діяльності Компанії, торговельна дебіторська заборгованість є несуттєвою відносно 
загального доходу, що обмежує пов'язаний кредитний ризик. 

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії в цілому представлений у балансовій вартості фінансових 
активів у звіті про фінансовий стан. Вплив можливих компенсацій активів та пасивів на зменшення потенційного 
кредитного ризику є несуттєвим. 

Політика Компанії щодо управління кредитними ризиками спрямована на здійснення операцій з контрагентами з 
позитивною репутацією та кредитною історією. 

Аналіз торговельної дебіторської заборгованості за строком погашення Компанії станом на 31 грудня 2020 року, 
31 грудня 2019 року та 01 січня 2019 року представлений у Примітці 17. Кредитний період, наданий клієнтам, не 
перевищував 30-60 днів за 2020 та 2019 роки. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик, що Компанія може зіткнутися з труднощами під час погашення своїх фінансових 
зобов'язань. Підвищення рівня ризику може виникнути, коли термін погашення фінансових активів перевищує 
термін погашення фінансових зобов’язань. 

Метою управління Компанії є збереження балансу між постійним фінансуванням та достатньою кількістю 
грошових коштів та інших високоліквідних активів, а також підтримання належного рівня кредитних зобов’язань 
перед постачальниками та банками. Компанія аналізує свої фінансові активи та зобов’язання за строками 
погашення та планує ліквідність залежно від очікуваних термінів погашення відповідних фінансових інструментів. 

У наведеній нижче таблиці зображено строки погашення фінансових зобов'язань Компанії. Таблиця була 
складена на основі недисконтованих грошових потоків фінансових зобов’язань з використанням найдавнішої 
дати, коли Компанія зобов’язана буде сплати. Таблиця включає як відсоткові, так і основні грошові потоки станом 
на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019 року та 01 січня 2019 року. Суми в таблиці можуть не співпадати зі звітом 
про фінансовий стан, оскільки таблиця включає всі відтоки грошових коштів на недисконтованій основі. 
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 На вимогу До 1 року 1 - 5 років Всього 

31 грудня 2020     

Позики та відсотки (Примітка 21 та 23) 375 268 - - 375 268 

Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість 

104 737 - - 104 737 

Інші поточні зобов'язання (за 
виключенням відсотків на позики Примітка 
23) 

154 382 - - 154 382 

 664 477 - 34 896 699 373 

 
 На вимогу До 1 року 1 - 5 років Всього 

31 грудня 2019     

Позики та відсотки (Примітка 21 та 23) 397 389 - 34 896 432 285 

Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість 

 
108 805 

 
- 

 
- 

 
108 805 

Інші поточні зобов'язання (за виключенням 
відсотків на позики  Примітка 23) 

 
 158 283 

   
158 283   

 664 477 - 34 896 699 373 

 
 На вимогу До 1 року 1 - 5 років Всього 

01 січня 2019     
Позики та відсотки (Примітка 21 та 23) - 30 103 208 974 239 077 
Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість 

 
106 232 

 
- 

 
- 

 
106 232 

Інші поточні зобов'язання (за 
виключенням відсотків на позики Примітка 
23) 

 
 

109 849 

 
 

- 

 
 

- 
 

109 849 
 216 081 30 103 208 974 455 158 

Управління капіталом 

Основна мета Компанії в управлінні капіталом - забезпечити постійну діяльність Компанії з метою максимізації 
доходів, а також фінансування операційних та капітальних витрат та підтримки стратегії розвитку Компанії. 

Компанія управляє своєю структурою капіталу та коригує її відповідно до змін економічного середовища, 
тенденцій на ринку та стратегії розвитку. Протягом звітного періоду, представленого у даній фінансовій звітності, 
не було змінено цілей чи політики Компанії щодо управління капіталом. 

Компанія управляє своїм капіталом за допомогою фінансового важеля, який визначається як відношення чистого 
боргу до власного капіталу та чистого боргу. Чистий борг включає кредити та позики, торговельну та іншу 
кредиторську заборгованість, поточні податкові зобов'язання та резерви за вирахуванням грошових коштів та їх 
еквівалентів. 

27. Операції із пов’язаними сторонами 

До пов’язаних сторін належать компанії, що знаходяться під загальним контролем, ключовий управлінський 
персонал та близькі члени їх сімей. 

Кінцеві контролюючі сторони Компанії розкриті в Примітці 1. 

У Компанії були наступні балансові залишки з пов'язаними сторонами:  

Суми, що належать до сплати пов'язаним сторонам: 

 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

Компанії, що знаходяться під загальним 
контролем    

Торговельна кредиторська заборгованість 
за товари та послуги 

82 120 84 440 71 978 

Фінансова допомога (безпроцентні позики) 56 829 149 874 102 570 
Заборгованість по роялті 1 161 2 345 22 785 
Позики 268 984 258 812 135 981 
Відсотки за позиками 106 255 86 574 85 144 
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Примітки до річної фінансової звітності 
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (представлені в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) 

 

 

Суми, що належать до сплати від пов'язаних сторін: 

 31 Грудня 2020 31 Грудня 2019 01 Січня 2019 

Компанії, що знаходяться під спільним 
контролем    

Торговельна кредиторська заборгованість 
за товари та послуги 

1 933 767 2 020 

Фінансова допомога (безпроцентні позики) - - 345 

У наведеній нижче таблиці детально описуються операції з компаніями, що знаходяться під спільним контролем 
та ключовим управлінським персоналом та кінцевими контролюючими сторонами: 

 
 2020 2019 

Компанії, що знаходяться під спільним контролем   

Придбані послуги 10 218 45 690 

Придбані товари 3 209 11 614 

Ключовий управлінський персонал та кінцеві 
контролюючі сторони 

  

Виплати ключовому управлінському персоналу 4 561 17 356 

 
28. Події після звітної дати 

З 11 березня 2020 року, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила спалах коронавірусу COVID-19 
пандемією. Кабінетом Міністрів України на території України було введено карантин з 12 березня 2020 року, який 
встановлює ряд обмежень в діяльності підприємств та життєдіяльності громадян. Це призвело до сповільнення 
економічного зростання і значної волатильності на фінансових ринках у глобальному масштабі. 

На момент затвердження цієї фінансової звітності, керівництво не може достовірно оцінити подальший вплив 
даних подій на операційну та господарську діяльність Компанії та її майбутню фінансову звітність. 
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