


















































Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

1. Інформація про Товариство та основні напрямки його діяльності 

 

ТОВ «ХіПП Україна» (надалі «Товариство») було створене згідно з рішенням Загальних зборів 

Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХіПП Україна» від 22.05.2003. Товариство є 

юридичною особою, веде самостійний баланс, має поточний, валютний та інші рахунки в установах 

банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 

 

Товариство знаходиться під контролем його засновників: 

- ХіПП Бетайлігунгс АГ(Швейцарія); 

- ХіПП Холдінг АГ» (Швейцарія). 

 

Предметом діяльності Товариства є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування та 

напоями. 

 

За 2019 та 2018 роки середня кількість працівників складала 146 та 208 осіб відповідно.  

 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах. Податковий облік здійснюється 

у відповідності з чинним законодавством України, згідно вимог Податкового кодексу України. 

 

 Місцезнаходження Товариства: Україна  03127 м. Київ , проспект Голосіївський, 100/2 ; 

Фактичне місцезнаходження:04080, м. Київ, вул. Кирилівська,40 

 

 

2. Основні принципи підготовки фінансової звітності 

 

2.1. Основа бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

 

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського 

законодавства в національній валюті України (гривні), відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV з 

подальшими змінами та доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в Україні (далі - НП(С)БОУ).  

 

Фінансова звітність базується на даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами 

українського законодавства, що вимагає застосування принципу історичної (фактичної) собівартості. 

 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності. 

 

Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва застосування 

певних суттєвих облікових оцінок. Керівництво також використовує певні судження при застосуванні 

принципів облікової політики, але фактичні результати можуть відрізнятися від попередньо оцінених. 

 

Інформація, що розкривається в фінансовій звітності, є зіставною, а саме: фінансова інформація 

розкривається за звітний період та аналогічні період, що передує звітному. 

 

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2019 року та охоплює період від 1 січня 2019 року 

до 31 грудня 2019. Порівняльна інформація складена станом на 31 грудня 2018 року та за період з 1 

січня 2018 по 31 грудня 2018. 

 

Фінансова звітність Товариства затверджена керівництвом з метою оприлюднення 26.06.2020  

 

2.2. Валюта звітності 

 

Ця фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні. 
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2.3. Операції в іноземній валюті 

 

Операції, здійснені в іноземній валюті, обліковуються за офіційним курсом Національного банку 

України, чинним на дату здійснення операції. Прибуток та збитки, які виникають при розрахунках по 

таких операціях, а також при перерахунку грошових активів та пасивів, деномінованих в іноземних 

валютах, відображаються у звіті про фінансові результати. Залишки по даних рахунках на кінець року 

перераховуються за курсом НБУ на кінець року.  

 

Курси обміну основних валют до української гривні, встановлені Національним банком України 

станом на 31 грудня 2019 року та 2018 років були представлені таким чином: 

 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

   

1 Євро 26,4220 гривень 31,7141 гривень 

1 Долар США 23,6862 гривень 27,6883 гривень 

 

 

3. Облікова політика  

 

Основні принципи облікової політики, застосовані для підготовки фінансової звітності, наведено 

нижче: 

3.1 Нематеріальні активи  

 

Нематеріальні активи відображаються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації.  

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням 

цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які сприятимуть 

збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та 

одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, 

включено до складу витрат звітного періоду. 

Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на предмет зменшення їх корисності у разі 

виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову вартість активу 

неможливо відшкодувати повністю. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного 

використання, який встановлюється Товариством при визнанні цього об'єкта активом (при 

зарахуванні на баланс).Для нарахування амортизації нематеріальних активів Товариство застосовує 

строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством. 

Строки корисного використання встановлюються індивідуально для кожного об'єкту і складають від 

2 до 5 років. 

 

3.2 Основні засоби 

 

Основні засоби відображаються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю, за вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Вартість 

поліпшення основних засобів, що капіталізується, амортизується з використанням прямолінійного 

методу протягом строків корисного використання, що й у відповідних основних засобів. 
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Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та 

одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його використання, 

включено до складу витрат звітного періоду. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості 

основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком 

фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів). 

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення їх корисності у разі 

виникнення подій чи обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову вартість активу 

неможливо відшкодувати повністю. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) 

об'єкта, який встановлюється Товариством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на 

баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та 

консервації.  

Строки корисного використання груп основних засобів складають: 

 

  

Незавершене будівництво та невстановлене обладнання Не амортизується 

Ремонти орендованого приміщення 12 років 

Машини та обладнання від 2 до 5 років 

Транспортні засоби 5 років 

Комп’ютерне і мережеве обладнання 2 роки 

Меблі, інвентар та інші основні засоби від 2 до 5 років 

 

До малоцінних необоротних активів віднесені об'єкти вартістю до 6 тис. грн. Амортизація по таким 

об'єктам нараховується, у першому місяці використання у розміри 100% їх вартості. 

 

3.3 Оренда активів 

 

Оренда активів, за якої всі ризики та вигода від володіння залишаються за орендодавцем, 

класифікується як оперативна оренда. Платежі з оперативної оренди відносяться на рахунок прибутків 

та збитків рівними частками протягом періоду оренди. 

 

Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та 

володіння активом, класифікується як фінансова. 

 

3.4 Запаси 

 

Запаси відображаються у звіті про фінансовий стан за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 

або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату 

балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану 

економічну вигоду. Чиста вартість реалізації є очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 

діяльності за вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. 

 

При відпуску запасів у продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої 

собівартості. Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів – щомісяця. 

 

3.5 Фінансові інструменти 

 

Фінансові інструменти Товариства представлені наступними категоріями:  дебіторська заборгованість 

за товари, роботи та послуги, дебіторська та кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, 

грошові кошти та їх еквіваленти,  кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, інша 

поточна дебіторська та кредиторська заборгованості.  

 

Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка 

складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих 
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або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з 

придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при 

передачі цінних паперів тощо).  

 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою 

вартістю, крім: 

- дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; 

- фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; 

- фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; 

- фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується 

оцінка за справедливою вартістю. 

 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою 

собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними 

фінансовими інструментами. 

 

Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою 

вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі 

аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу 

визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних 

грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий 

актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду. 

 

3.6 Дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів 

 

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та 

заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною 

вартістю.  

 

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється резерв сумнівних боргів 

за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, яка визначається на підставі 

аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

 

Резерв сумнівних боргів та безнадійної заборгованості визначається керівництвом Товариства, 

виходячи з оцінки ймовірно безнадійної щодо повернення заборгованості після проведення аналізу 

строків виникнення дебіторської заборгованості та на основі практики Товариства стосовно списання 

заборгованості, а також інших факторів, які впливають на залишки заборгованості.  

 

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 

впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.  

 

3.7 Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, кошти на рахунках у банках та 

короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які 

вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни 

вартості. 

 

3.8 Фінансові інвестиції 

 

До поточних фінансових інвестицій відносяться депозити в банках, що можуть бути вільно реалізовані 

в будь-який момент на строк, який перевищує 3 місяці від дати розміщення і який не перевищує 

одного року від звітної дати та інші короткострокові фінансові інвестиції. 

 

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються Товариством до їх погашення або 

обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою 

вартістю. Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу 
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(крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших 

доходів або інших витрат відповідно. 

 

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на 

дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Втрати від зменшення 

корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням 

балансової вартості фінансових інвестицій. 

 

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються 

за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта 

інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. 

3.9 Капітал 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, 

які є внеском його власників (учасників) до капіталу Товариства. 

 

Резервний капітал формується щорічними відрахуваннями з нерозподіленого прибутку. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного фонду визначається Статутом Товариства та має складати не 

менше 5 % суми чистого прибутку. Загальний розмір резервного капіталу не повинен перевищувати 25 

% від статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття непередбачених і додаткових 

витрат, збитків від зниження ціни продукції, поповнення нестачі власних оборотних коштів., тощо. 

Витрати Резервного фонду здійснюється за розпорядженням Загальних зборів Учасників Товариства. 

 

Додатковий капітал формується за рахунок курсових різниць, що виникають внаслідок перерахунку 

зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу. 

 

Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони оголошені до чи 

на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у інших примітках до фінансової звітності, 

якщо вони оголошені після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску. 

 

Нерозподілений прибуток включає накопичену суму прибутків та збитків Товариства. 

 

3.10 Зобов’язання та забезпечення 

 

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 

зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше 

визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного 

періоду. 

 

Поточні зобов'язання відображено в балансі за сумою погашення. 

 

Забезпечення є зобов'язанням з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 

 

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 

ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може 

бути розрахунково визначена.  

 

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створено. 

 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 

(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення 

майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

 

Непередбаченим вважається зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування 

якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених 

майбутніх подій, над якими Товариство не має повного контролю; або теперішнє зобов'язання, що 
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виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання 

зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки 

суму зобов'язання не можна достовірно визначити. 

 

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою 

оцінкою. Стислий опис таких зобов’язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку 

погашення та сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною наводяться в примітках до 

фінансової звітності. 

 

3.11 Виплати персоналу 

 

Поточні виплати працівникам включають: заробітну плату за окладами та тарифами, інші нарахування 

з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний 

невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом 

дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. 

 

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, 

визнається поточним зобов'язанням. Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, 

визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді. 

 

Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому 

періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті. 

 

Премії та інші заохочувальні виплати визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у 

звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання 

таких виплат у майбутньому. 

 

3.12 Зменшення корисності активів 

 

На кожну дату балансу проводиться оцінка того, чи існують ознаки можливого зменшення корисності 

активу або групи активів. За наявності ознак про зменшення корисності активу Товариство визначає 

суму очікуваного відшкодування окремого активу. 

 

Сума очікуваного відшкодування активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу 

або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу.  

 

Чиста вартість реалізації активу базується на цінах активного ринку за вирахуванням очікуваних 

витрат на реалізацію. За відсутності активного ринку для конкретного активу його чиста вартість 

реалізації базується на наявній інформації про суму, яку Товариство може отримати за актив на дату 

річного балансу в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами після 

вирахування витрат на його реалізацію. 

 

Теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу визначається застосуванням 

відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу 

та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання (експлуатації). Майбутні 

грошові потоки від активу визначаються, виходячи з фінансових планів Товариства на період не 

більше п'яти років.  

 

Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що 

використовується в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка 

ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики Товариства або розраховується за 

методом середньозваженої вартості капіталу Товариства. 

 

Якщо суму очікуваного відшкодування певного активу визначити неможливо, то визначається сума 

очікуваного відшкодування групи активів, яка генерує грошові потоки і до якої належить цей актив. 

Балансова вартість групи активів, яка генерує грошові потоки, включає балансову вартість лише тих 

активів, які можна прямо віднести до такої групи, або визначається шляхом розподілу балансової 

вартості активів на обґрунтованій та послідовній основі. 
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Втрати від зменшення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки, визнаються, якщо сума 

очікуваного відшкодування цієї групи менша за її балансову вартість. 

 

3.13 Розрахунок справедливої вартості 

 

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує низку 

методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу.  

Для визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів використовуються 

ринкові котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових 

потоків. Для всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних грошових 

потоків. 

 

Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року вважається, що їхня справедлива 

вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування на кредитний ризик. 

 

3.14 Визнання доходів та витрат. Фінансові результати діяльності 

 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників Товариства), за 

умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Дохід відображається в бухгалтерському 

обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх 

наведених нижче умов: 

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший 

актив); 

- Товариство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією 

(товарами, іншими активами); 

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод 

Товариства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

 

Товариство не здійснює операції з надання робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких 

визнається за ступенем завершеності.  

 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, 

для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 

періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

 

3.15 Податок на прибуток 

 

Витрати з податок на прибуток у звітному періоді складаються з поточного податку на прибуток та 

зміни сум відстроченого податку. 

 

Поточний податок на прибуток 

 

Поточний податок на прибуток — сума податку на прибуток, що розраховується у відповідності до 

податкового законодавства України на основі результатів діяльності за рік, скоригованих на статті, які 

не підлягають оподаткуванню або не зменшують прибуток в цілях оподаткування.  

 

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення 

сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською 

заборгованістю. Сума зменшення податку на прибуток, що визначається з суми податкового збитку 

поточного або попереднього періоду, визнається відстроченим податковим активом.  
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Відстрочений податок на прибуток 

 

Відстрочений податок на прибуток — сума податку на прибуток, що визнана відстроченим 

податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом. Відстрочений податковий актив та 

відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть 

протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення 

зобов'язання. 

 

Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу розрахунку. 

 

Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових 

податкових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, 

з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці.  

 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного 

періоду і знижується до рівня, щодо якого є ймовірним отримання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволить відшкодувати усю або частину суми відповідного активу. 

 

У звіті про фінансовий стан відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання 

відображаються згорнуто. 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток відображаються у статті "Витрати (дохід) з податку на 

прибуток" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). При визначенні фінансового 

результату на суму доходу зменшується збиток до оподаткування. 

 

Поточний та відстрочений податки за рік визнаються у складі прибутку або збитку, за винятком 

випадків коли вони відносяться до статей, які визнаються у складі інших сукупних доходів або 

безпосередньо у складі власного капіталу. У цьому випадку поточний та відстрочений податки також 

визнаються у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі власного капіталу відповідно. 

 

Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності 

податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, 

достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але 

не більше суми очікуваного податкового прибутку, відображається способом сторно. 

 

3.16 Фінансові витрати 

 

Фінансові витрати — витрати на проценти та інші витрати Товариства, пов'язані із запозиченнями. 

Фінансові витрати визнаються витратами того періоду, за який вони були нараховані (визнані 

зобов’язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються. 

 

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна 

було б уникнути, якби не здійснювались витрати на створення кваліфікаційного активу. 

 

Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише витрати, для 

здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються зобов'язання 

з нарахуванням відсотків. 

 

3.17 Операції з пов’язаними сторонами 

 

Пов’язані сторони — особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони 

контролювати іншу або здійснювати суттєвий сплив на прийняття фінансових і оперативних рішень 

іншою стороною. 

 

Так, відносинами між пов’язаними сторонами Товариства, зокрема, вважаються відносини з: 

- материнським (холдинговим) підприємством та його дочірніми підприємствами; 

- відносини з асоційованими підприємствами; 
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- фізичними особами, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на Товариство, а також 

з близькими членами родини кожної такої фізичної особи; 

- керівником та іншими особами, які належать до провідного управлінського персоналу 

Товариства, а також з близькими членами родини таких осіб. 

 

Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснюється методом порівнюваної 

неконтрольованої ціни/ціни перепродажу. 

 

3.18 Звітність за сегментами 

 

У Товариства єдиний сегмент, що є господарським сегментом. 

 

 

4. Нематеріальні активи (рядок 1000 Звіту про фінансовий стан) 

 

Станом на 31.12.2019:  

 

 Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження прав власності відсутні.  

 Нематеріальні активи, передані в заставу, відсутні.  

 Угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів немає. 

  Витрат на дослідження та розробки нематеріальних активів протягом звітного періоду 

понесено не було.  

 Активи, отримані за рахунок цільових асигнувань, відсутні.  

 Нематеріальні активи, з невизначеним строком корисного використання, відсутні.  

 

 

5. Основні засоби (рядок 1010 Звіту про фінансовий стан) 

 

Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, 

користування та розпорядження, станом на кінець року відсутні.  

Основні засоби, передані у заставу, відсутні 

Угод на придбання в майбутньому основних засобів немає 

Основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу, відсутні.  

У звітному році переоцінка основних засобів не проводилась.  

Товариство вважає, що на звітну дату існування внутрішніх і зовнішніх факторів, які б свідчили про 

ознаки можливого зменшення корисності активів за результатами оцінки встановлено не було. У 

зв'язку з чим в оцінці суми очікуваного відшкодування активів немає необхідності.  

 

 

6. Оренда  

 

Товариство є орендарем об’єкта нежитлової нерухомості (офісного приміщення) за угодою 

операційної оренди.  

 

Інформація про загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за договорами оренди є 

такими: 

 

Строк оренди:  31.12.2019 

   

до одного року  1 608   

від одного до п'яти років  3 081   

  4 689 
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7. Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 

(рядок 1145 Звіту про фінансовий стан) 

 

По цій статті представлена дебіторська заборгованість пов'язаних осіб: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

ТОВ «Хіпп-Ужгород» 470 277 

   

               470                      277 

   

 

 

8. Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 Звіту про фінансовий стан) 

 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Цільове фінансування (соціальне страхування) 6 - 

Розрахунки з персоналом по іншім операціям - 3 

   

 6 3 

   

   

 

 

9. Капітал (рядок 1400/1495 Звіту про фінансовий стан) 

 

 

Станом на 31.12.2019 Статутний капітал Товариства складається з: 

 

Назва учасника 

Частка в Статутному 

капіталі, 

 тис. грн. 

% 

   

Хіпп Бетайлігунгс АГ(Швейцарія) 73 477 99 

Хіпп Холдінг АГ» (Швейцарія) 746 1 

 74 223 100 

 

На кінець звітного періоду неоплаченого капіталу немає.  

 

Протягом звітного періоду відбулися збільшення Статутного капіталу на 42 149 тис.грн. При цьому 

змін у складі часток власників у зареєстрованому капіталі не відбулося. Вартість вкладу кожного 

учасника відповідає номінальній вартості його частки. 
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10. Кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 

(рядок 1645 Звіту про фінансовий стан) 

 

По цій статті представлена кредиторська заборгованість пов'язаних осіб: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

ТОВ «Хіпп-Ужгород» 

Hipp Austria GmbH 

Hipp-Werk Georg Hipp OHG 

Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG          

1 791   

48 432 

534 

2 598                   

748 

89 135 

- 

2 429 

 53 355 92 312 

 

 

11. Поточні забезпечення (рядок 1660 Звіту про фінансовий стан) 

 

Станом на 31.12.2019 Товариство не має жодних інших зобов'язань з виплати пенсій, з охорони 

здоров'я, страхових або інших компенсаційних виплат перед своїми теперішніми або колишніми 

співробітниками. 

 

Забезпечення були сформовані, так як на дату балансу існує невизначеність щодо суми або часу 

погашення зобов’язання. 

 

До складу статті були включені наступні поточні забезпечення: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

   

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 1 801 1 673 

Забезпечення на виплати послуг торговим мережам 471 49 

Забезпечення на оплату професійних послуг (аудиторські, 

юридичні та інші) 
631 438 

 

 2 903 2 161 

   

 

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 

ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може 

бути розрахунково визначена. 

 

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 

відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. 

 

Очікуваний строк погашення всіх забезпечень, створених Товариством, складає не більше 1 року. 

 

 

12. Інші поточні зобов’язання (рядок 1690 Звіту про фінансовий стан) 

 

До складу статті були включені наступні зобов’язання: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Розрахунки з підзвітними особами 22 20 

Податковий кредит з ПДВ 51 166 

 73 186 
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13. Непередбачені зобов'язання (не відображені у Звіті про фінансовий стан) 

 

Станом на 31 грудня 2019 року непередбачені зобов'язання відсутні. 

 

 

14. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(рядок 2000 Звіту про фінансові результати) 

 

За роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) складав:  

 2019 2018 

   

Дохід від продажу дитячого харчування і косметики 380 160 319 557 

 380 160    319 557 

   

 

Протягом звітного періоду обсяг операцій з пов’язаними особами складає 5 686 тис. грн., що 

становить 1,5 % від загальної суми доходів від реалізації Товариства.  

 

 

15. Витрати (дохід) з податку на прибуток (рядок 2300 Звіту про фінансові результати) 

 

Згідно Податкового кодексу України ставка податку на прибуток в 2019 та подальших роках 

становить 18%.  

 

 2019 2018 

   

Податок на прибуток поточного періоду 1 265 - 

Доходи з відстроченого податку на прибуток (31) - 

   

Всього витрат з податку на прибуток за рік 1 234 - 

   

 

Податкові збитки і невикористані податкові пільги, пов'язаних з невизнанням відстроченого 

податкового активу відсутні. 

 

Різниця між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на застосовану ставку 

податку на прибуток обумовлена наступним: 

 

 2019 2018 

   

Прибуток до оподаткування                                                                                                              3 192 (19 247) 

Витрати (доходи) з податку на прибуток (18%) 575 (3 464) 

Податковий вплив неоподатковуваного прибутку та витрат, 

які не включаються при визначені оподатковуваного 

прибутку, нетто 

659 1 732 

Невизнані відстрочені податкові активи, які пов’язані з 

податковими збитками 

- 1 732 

   

Всього витрат з податку на прибуток за рік 1 234 - 
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Відмінності між правилами оподаткування та НП(С)БОУ призводять до виникнення певних 

тимчасових різниць між фінансовою та податковою базою активів та зобов’язань. Відстрочений 

податок на прибуток розраховується балансовим методом щодо всіх тимчасових різниць. 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відстрочені податкові активи та зобов’язання складали: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Складові частини відстроченого податкового активу: 

 

  

Забезпечення на виплату відпусток працівникам                        324 116 

Забезпечення на виплати послуг торговим мережам 85 301 

Забезпечення на оплату професійних послуг (аудиторські, 

юридичні та інші) 

113 74 

   

Всього відстрочений податковий актив 522 491 

   

 

 

16. Операції з пов’язаними особами 

 

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має 

можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний вплив на іншу сторону під час 

прийняття фінансових або операційних рішень. Товариство здійснює операції із пов’язаними 

сторонами під час звичайної господарської діяльності для придбання та продажу товарів та послуг. 

 

Для цілей цієї фінансової звітності пов’язаними сторонами Товариства вважаються компанії Групи 

HiPP та провідний управлінський персонал Товариства. 

 

Пов’язаними особами Товариства вважаються перелічені нижче підприємства: 

 

Пов’язана сторона Характер взаємовідносин із Товариством 

ТОВ «Хіпп-Ужгород» Під спільним контролем 

Hipp Austria GmbH Під спільним контролем 

Hipp-Werk Georg Hipp OHG Під спільним контролем 

Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG Під спільним контролем 

Hipp Holding AG Засновник 

Hipp Beteiligungs AG Засновник 

 
а також провідний управлінський персонал Товариства.  
 

Протягом років, які закінчилися 31.12.2019 та 2018 років, Товариство здійснювало такі операції з 

пов’язаними сторонами: 

 

 

 2019 2018 

Продаж товарів 5 686 4 703 

Закупівля товарів  190 368 185 520 

Придбання ІТ послуг  534 - 

Роялті 10 151 8 577 

Інші операції 1 926 883 

 208 665 199 683 
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Провідний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є відповідальними, прямо 

або опосередковано, за планування, керівництво і контроль за діяльністю Товариства. 

 

Інформація про одержані виплати від Товариства провідним управлінським персоналом: 

 

 2019 2018 

   

Поточні виплати 1 915 1 179 

   

 1 915 1 179 

   

 

 

17. Фінансові інструменти та політика управління ризиками 

 

Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. Основні ризики, властиві 

діяльності Товариства, включають кредитний ризик, ризик концентрації та валютний ризик. Опис 

політик управління зазначеними ризиками Товариства наведено нижче. 

 

Управління ризиком капіталом 

 

Товариство управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє функціонування на безперервній 

основі за рахунок власних коштів. У Товариства відсутні залучені кошти. Структура капіталу включає 

власний капітал, який складається із зареєстрованого, додаткового капіталу та нерозподіленого 

прибутку. 

 

Основні категорії фінансових інструментів 

 

Основні фінансові активи та зобов’язання Товариства станом на 31 грудня 2019 та 2018 років були 

представлені таким чином: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

   

Фінансові активи   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 67 556 63 392 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 5 850 5 840 

Поточна дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 470 270 

   

   

Всього фінансових активів 73 876 69 502 

   

 

 

  

Фінансові зобов’язання   

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 53 355 92 312 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 882 6 695 

   

   

Всього фінансових зобов’язань 63 237 99 007 

   

 

 

 

 



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов'язання перед 

Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик 

Товариства, головним чином, пов'язаний із грошовими коштами та їх еквівалентами, а також 

дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги. Товариство не вимагає застави 

за фінансовими активами. 

Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2019 та 2018 років дорівнювала балансовій 

вартості фінансових активів на відповідну дату. Справедлива вартість фінансових активів і 

зобов’язань станом на 31 грудня 2019 і на 31 грудня 2018 року приблизно дорівнювала їхній 

балансовій вартості станом на ці дати. 

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Товариства негативно 

вплинуть зміни курсів обміну валют. Товариство виконує певні операції в іноземних валютах. 

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років балансова вартість монетарних активів, деномінованих в 

іноземних валютах відсутня. Чиста валютна позиція, що складається з монетарних зобов'язань 

Товариства, деномінованих в євро та доларах США, станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була 

представлена таким чином: 

 

 Тис. Євро Тис. Доларів США 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

     

Зобов’язання     

Поточна кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 

Поточна кредиторська заборгованість 

із внутрішніх розрахунків 

 

- 

 

1 952 

 

- 

 

2 887 

 

2 

 

- 

3 

 

- 

 1 952 2 887 2 3 

Всього зобов’язань     

     

     

Чиста валютна позиція (1 952) (2 887) (2) (3) 

 

 

У нижченаведеній таблиці представлена чутливість Товариства стосовно послаблення та укріплення 

гривні щодо євро та долару США на 20% за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років. Рівень 

чутливості являє собою оцінку керівництвом можливих змін у курсах обміну валют станом на звітні 

дати. Даний аналіз чутливості включає лише непогашені залишки монетарних активів та зобов'язань, 

деномінованих в іноземній валюті, і коригує їхнє переведення у валюту подання на кінець періоду з 

урахуванням зміни у курсах обміну валют. 

 

 

На 31 грудня 2019 року 
Послаблення 

(укріплення) 

Ефект на 

прибуток до 

оподаткування 

Зміна курсу валют: гривня/EUR 20% (10 315) 

Зміна курсу валют: гривня/EUR -20% 10 315 

   

Зміна курсу валют: гривня/USD 20% (9) 

Зміна курсу валют: гривня/USD -20% 9 

   

   

   



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

На 31 грудня 2018 року 
Послаблення 

(укріплення) 

Ефект на 

прибуток до 

оподаткування 

Зміна курсу валют: гривня/EUR 20% (18 312) 

Зміна курсу валют: гривня/EUR -20% 18 312 

 

Зміна курсу валют: гривня/USD 20% (17) 

Зміна курсу валют: гривня/USD -20% 17 

 

 

Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Товариства та управлінні його 

платоспроможністю. Товариство управляє ризиком ліквідності, підтримуючи відповідні резерви, 

рахунки в банках та можливість одержання кредитів, через постійний моніторинг майбутнього та 

поточного руху грошових коштів, та співставлення строків реалізації фінансових активів та 

погашення зобов'язань. 

 

 

18. Інші надходження у Звіті про рух грошових коштів 

(рядок 3095 Звіту про рух грошових коштів) 

 

 2019 2018 

Страхові відшкодування  229 

Надходження грошових коштів від підзвітних осіб 9 2 

   

 9 231 

   

 

 

19. Інші витрачання у Звіті про рух грошових коштів 

(рядок 3190 Звіту про рух грошових коштів) 

 

 

 

20. Події після дати балансу 

 

На початку 2020 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке може суттєво вплинути 

на економічне становище як України, так і Товариства. Значна кількість компаній в країні вимушені 

припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений час. Заходи, що вживаються для 

стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соціальні 

дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури тощо, уповільнюють економічну 

діяльність компаній. На дату підготовки цієї фінансової звітності урядом України карантині 

обмеження поступово послаблюються. Фінансова система в країні працює стабільно. 

 2019 2018 

   

Банківські комісії 351 330 

Медичне страхування персоналу 252 187 

Оренда автомобілів у співробітників 203 66 

Видача грошових коштів підзвітним особам 579 633 

Інші витрачання  27 25 

   

 1 412 1 241 
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Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

Тривалість та вплив пандемії COVID-19 на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються 

невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і 

тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в 

майбутніх періодах.  

 

Товариство визначило, що ці події є некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за 

2019 рік. Відповідно фінансовий стан на 31.12.2019 та результати діяльності за рік, що закінчився 

31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19. 

 

Крім вищеописаної події, після дати балансу і до дати затвердження фінансової звітності не відбулося 

суттєвих подій які б надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства, та які б 

необхідно було б відображати у фінансовій звітності. 

 

 

21. Виправлення помилок 

 

Виправлення помилок за попередній період, які б суттєво позначились на показниках фінансової 

звітності не відбувалось. 

 

 

22. Зміни в облікових оцінках 

 

Змін в облікових оцінках в поточному періоді не відбувались. 
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Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

Порівняльні дані до Звіту про Власний капітал: 

 

Звіт про власний капітал за 2018 рік 

 

Стаття Код 

Зареєстро-

ваний 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додатко-

вий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 14584  261  26076   40921 

Коригування: 

Зміна облікової політики 4005         

Виправлення помилок 4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований залишок на початок 

року 4095 14584  261  26076   40921 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 4100     (19247)   (19247) 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 4110         

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 4200         

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 4205         

Відрахування до резервного капіталу 4210         

Внески учасників: 

Внески до капіталу 4240 17490  261     17751 

Погашення заборгованості з капіталу 4245         

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 4260         

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265         

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270         

Вилучення частки в капіталі 4275         

Інші зміни в капіталі 4290         

Разом змін у капіталі 4295 17490  261  (19247)   (1496) 

Залишок на кінець року 4300 32074  522  6829   39425 
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Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5): 

 

І. Нематеріальні активи (2018 рік) 

 

Групи нематеріальних активів 
Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за 

рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахована 

амортизація за 

рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності за 

рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

Первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

Первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

Первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

Первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

Первісна 

(переоці- 

нена) 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 
природними ресурсами 010              

Права користування майном 020              

Права на комерційні 
позначення 030              

Права на об’єкти промислової 

власності 040              

Авторське право та суміжні з 
ним права 050 1026 814 336     328    1362 1142 

 060              

Інші нематеріальні активи 070 1905 1741 37     48    1942 1789 

Разом 080 2931 2555 373     376    3304 2931 

Гудвіл 090              

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Із рядка 80, графа 14:   

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 081 - 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 082 - 

вартість створених підприємством нематеріальних активів 083 - 

Із рядка 80, графа 5, вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових  асигнувань 084 - 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 085 - 
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Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження): 

 

ІІ. Основні засоби (2018 рік) 

 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на початок 

року 

Надійшл

о за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 
Нарахо-

вана 

аморти-

зація за 

рік 

Втрати 

від 

зменшенн

я 

корисно-

сті за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

В тому числі 

Одержані за 

фінансовою 

oрендою 

Передані в 

оперативну оренду 

Первісна 

(переоці 

нена) 

вартість 

Знос 

Первісна 

(переоці 

нена) 

вартість 

Знос 

Первіс-

ної 

(переоці- 

неної) 

вартості 

Знос 

Первіс-

ної 

(переоці- 

неної) 

вартості 

Знос 

Первісна 

(переоці 

нена) 

вартість 

Знос 

Первісна 

(переоці 

нена) 

вартість 

Знос 

Первісна 

(переоці 

нена)варт

ість 

Знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Земельні ділянки 100                  

 Інвестиційна нерухомість 105                  

 Капітальні витрати на поліпшення  земель 110                  

 Будинки, споруди та передавальні   пристрої 120                  

 Машини та обладнання 130 1800 1460 220   221 221 249    1799 1488     

 Транспортні засоби 140 10571 7559 2455   2955 2916 904    10071 5547     

 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 232 231 65   187 187 8    110 52     

 Тварини 160                  

 Багаторічні насадження 170                  

 Інші основні засоби 180 181 120 1256   38 38 33    1399 115     

 Бібліотечні фонди 190                  

 Малоцінні необоротні матеріальні  

 активи 
200 1317 1317 572   383 383 572    1506 1506     

 Тимчасові (нетитульні) споруди 210                  

 Природні ресурси 220                  

 Інвентарна тара 230                  

 Предмети прокату 240                  

 Інші необоротні матеріальні активи 250 2     2            

 Разом 260 14103 10687 4568   3786 3745 1766    14885 8708     
 

Найменування показника Код рядка Сума 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 261 

 вартість оформлених у заставу основних засобів 262 

 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються консервація, реконструкція тощо 263 

 первісна переоцінена вартість повністю амортизованих основних засобів 264 

 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 2641 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу 265 

 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 2651 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 266 

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду 267 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 268 

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 269 
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Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

ІІІ. Капітальні інвестиції (2018 рік) 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280   

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 3996  

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  300 572  

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 374 169 

Формування основного стада 320   

Інші 330   

Разом  340 4942 169 

 
З рядка 340 графа 3 

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість  (341)        __________ 
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій    (342)        __________ 

 

 

 

ІV. Фінансові інвестиції (2018 рік) 

 

Найменування показника 

 

Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

Довгостр. Поточні 

1 2 3 4 5 

А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:        

   асоційовані підприємства 350    

   дочірні підприємства 360    

   спільну діяльність 370    

Б.Інші фінансові інвестиції в:     

   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств - 380    

   Акції 390    

   Облігації 400    

   Інші 410    

Разом (розділ А + розділ Б) 420    

  421    

 
Із рядка 045 гр.4  Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені : 

за собівартістю    (421)   ____  

за справедливою вартістю   (422)   ____ 

за амортизованою собівартістю  (423)   ____ 
    

 

Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
                    за собівартістю    (424)   ____ 

за справедливою вартістю   (425)   ____  

за амортизованою собівартістю  (426)                ____                      



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

V. Доходи і витрати (2018 рік) 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А.Інші операційні доходи і витрати    

Операційна оренда активів 440   

Операційна курсова різниця 450 10712 10728 

Реалізація інших оборотних активів 460 1301  

Штрафи, пені, неустойки 470 278 1113 

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480   

Інші операційні доходи і витрати 490 54 5360 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х  

непродуктивні витрати і втрати 492 Х  

Б.Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500   

дочірні підприємства 510   

спільну діяльність 520   

В.Інші фінансові доходи і витрати    

Дивіденди 530  Х 

Проценти 540 Х  

Фінансова оренда активів 550   

Інші фінансові доходи і витрати 560 88  

Г.Інші доходи і витрати    

Реалізація фінансових інвестицій 570   

Доходи від об’єднання підприємств 580   

Результат оцінки корисності 590   

Неопераційна курсова різниця 600   

Безоплатно одержані активи 610 132 Х 

Списання необоротних активів 620 Х  

Інші доходи і витрати 630   

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Товарообмінні бартерні операції з продукцією товарами, роботами, послугами 631  

Частка доходу від реалізації продукції товарів, робіт, послуг за товарообмінними 
бартерними контрактами з пов’язаннями сторонами % 

 
632  

З рядків 540-560 графа 4: фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної 

діяльності 633  

 



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

VI. Грошові кошти (2018 рік) 

 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640  

Поточний рахунок в банку 650 5840 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660  

Грошові кошти в дорозі 670  

Еквіваленти грошових коштів 680  

Разом 690 5840 

 
 

із рядка 070 гр.4 Балансу “Грошові кошти”, використання яких обмежено 691  

 

 

 

VII. Забезпечення і резерви (2018 рік) 

 

Види забезпечення 

 

Код 

рядка 

Залишок  на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

невикориста

ну суму у 

звітному році 

Сума 

очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 710 646 1027     1673 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове 

пенсійне забезпечення 720        

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 730        

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740        

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 750        

 760 2083    1596  487 

 770        

Резерв сумнівних боргів 775 830   465 30  335 

Разом 780 3559 1027  465 1626  2495 

 



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

VIII. Запаси (2018 рік) 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

Збільшення чистої 

вартості реалізації 

* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 2755   

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 810    

Паливо 820 265   

Тара і тарні матеріали 830    

Будівельні матеріали 840    

Запасні частини 850 734   

Матеріали сільськогосподарського призначення 860    

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870    

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 69   

Незавершене виробництво 890    

Готова продукція 900    

Товари 910 60892   

Разом 920 64715   

 
З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:   

 відображених за чистою вартістю реалізації (921) - 
 переданих у переробку   (922) - 

 оформлених у заставу (923) - 

 переданих на комісію (924) - 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                   (926) - 

* Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” 



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

IX. Дебіторська заборгованість (2018 рік) 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Усього на 

кінець року 

У т. ч. за строками непогашення 

до 12 місяців 
від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги* 
940 

63392 63392   

Інша поточна дебіторська заборгованість** 950 1873 1873   

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості       (951)             ___ 

Із рядків 940 і 950 заборгованість з пов’язаними сторонами                 (952)             ___ 

 

 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей (2018 рік) 

 

Найменування показника 

Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1951 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийняте 

(позабалансовий рахунок 072) 980 
 

 

 

 

XI. Будівельні контракти (2018 рік) 

 

Найменування показника 

Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  

Заборгованість на кінець року:   

валова замовників 1120  

валова замовникам 1130  

З авансів отриманих 1140  

Сума затриманих коштів на кінець року 1150  

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160  

 



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

XII. Податок на прибуток (2018 рік) 

 

Найменування показника 

Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210  

Відстрочені податкові активи:   

на початок звітного року 1220 491 

на кінець звітного року 1225 491 

Відстрочені податкові зобов’язання:   

на початок звітного року 1230  

на кінець звітного року 1235  

Включено до звіту про фінансові результати – усього 1240  

у тому числі:   

поточний податок на прибуток 1241  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242  

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243  

Відображено у складі власного капіталу – усього 1250  

у тому числі:   

поточний податок на прибуток 1251  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253  

 

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань (2018 рік) 

 

Найменування показника 

Код 

рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 2142 

Використано за рік – усього 1310  

в тому числі на :   

будівництво об’єктів 1311  

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312  

з них машин та обладнання  1313  

придбання (створення) нематеріальних активів  1314  

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315  

 1316  

 1317  

 



Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХіПП УКРАЇНА» 
Примітки до фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ станом на та за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 
(якщо не зазначено інше, всі суми наведені в тисячах українських гривень)  
 

 

Порівняльні дані до Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) (продовження) 

 

XIV. Біологічні активи (2018 рік) 

 

Групи біологічних активів  

Код 

рядка  

Обліковуються за первісною вартістю  Обліковуються за справедливою вартістю  

залишок на 

початок року  

надійшло  

за рік  

вибуло за рік  

нараховано 

аморти- 

зації за рік  

втрати від 

зменшення 

корисності  

вигоди від 

віднов- 

лення 

корисності  

залишок на кінець 

року  

залишок 

на 

початок 

року  

надійшло 

за рік  

зміни 

вартості за 

рік  

вибуло  

за рік  

залишок 

на 

кінець 

року  

первісна 

вартість  

накопи- 

чена амор- 

тизація  

первісна 

вартість  

накопи- 

чена амор- 

тизація  

первісна 

вартість  

накопи- 

чена амор- 

тизація  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 1410                 

робоча худоба  1411                 

продуктивна худоба  1412                 

багаторічні насадження  1413                 

 1414                 

інші довгострокові біологічні активи  1415                 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі:  1420   Х   Х Х    Х      

тварини на вирощуванні та відгодівлі  1421   Х   Х Х    Х      

біологічні активи в стані біологічних 

перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі)  1422   Х   Х Х    Х      

 1423   Х   Х Х    Х      

інші поточні біологічні активи  1424   Х   Х Х    Х      

Разом 1430                 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14  вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431)                
- 

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16  

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 

утрачених унаслідок надзвичайних подій  (1432)  

З рядка 1430 графа 11 і графа 17  балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності  (1433)                 
- 

 

 
















