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ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» 
Звіт про управління 
 

Звіт про управління 

за 2021 рік 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» (далі - 

«Компанія») було засновано 12 квітня 2005 року. Зареєстрований офіс Компанії 

знаходиться за адресою: 01033, вул. Паньківська, будинок 11, м. Київ,  Україна. 

Основним видом діяльності Компанії є виробництва кіно-та відеофільмів, телевізійних 

програм, написання сценарію на замовлення, телевізійної реклами, надає технічні 

послуги іншим підприємствам при виробництві телевізійного програмного продукту, 

послуги з поствиробничої діяльності, а саме редагування, монтаж, перетворення з 

одного формату в інший, створення титрів, субтитрів, списків акторів, комп'ютерну 

графіку, анімацію та спецефекти, оброблення кінострічок та іншу діяльність, спрямовану 

на отримання на цій основі прибутку. 

Компанія входить в Групу Starlight Media – одну з найбільших медійних груп України, що 

що об’єднує низку українських компаній – виробників і дистриб’юторів теле- та діджитал-

контенту для телевізійного ефіру та діджитал-платформ. 

Компанія за відповідними критеріями відноситься до середніх підприємств, отже, згідно 

до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» має 

право не наводити нефінансову інформацію у звіті про управління. 

 

1. Структура власності Компанії 

Станом на 31 грудня 2021 року єдиним учасником Компанії виступає ТОВ «СТАРЛАЙТ 

МЕДІА», 01033, вул. Паньківська, будинок 11, м. Київ,  Україна. 

 

2. Організаційна структура Компанії 

Загальна кількість працюючих осіб Компанії станом на 31.12.2021 р. становить 835 осіб. 

Структура відділів та підпорядкування наведені у схеми нижче. 
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3. Результати діяльності 

За результатами діяльності за 2021 рік, Компанія отримала прибуток у розмірі 146 197 

тис. грн. (2020 рік:  прибуток 290 428 тис. грн.). Одним із факторів зменшення прибутку – 

є зменшення замовлень на виробництво аудіовізуальних творів від покупців. 

 

4. Ліквідність та зобов’язання 

Інформація щодо ліквідності та зобов'язань розкривається у фінансовій звітності 

Компанії за 2021 рік. У примітках до фінансової звітності за 2021 рік наведено детальний 

аналіз активів та зобов'язань Компанії. 

 

5. Екологічні аспекти 
Нефінансова інформація не наводиться Компанією. 

 

6. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Нефінансова інформація не наводиться Компанією. 
 

7. Ризики 
Цілі та політика управління фінансовими ризиками, зокрема валютним ризиком, ризиком 

ліквідності та кредитним ризиком, розкривається у примітках до фінансової звітності. 

Управління ризиками в Компанії базується на комплексній системі внутрішнього аналізу 

та контролі. Для ефективного управління ризиками здійснюються:  

- регулярне виявлення та оцінка ризиків, які впливають на досягнення 
стратегічних та операційних рішень;  

- прийняття рішень з урахуванням існуючих, а також потенційних ризиків та 

Група операторів 

Проектний офіс 

Відділ координації 

Відділ стилю 

Комерційний 

відділ 
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постановників 

 
Відділ по роботі з 

зірками 

 

Відділ охорони 
праці та 

пожежної 

безпеки 

Транспортний 
відділ 

4



можливостей;  
- вибір оптимальної стратегії управління ризиками, враховуючи ступінь впливу 

та вартість заходів з управління;  
- регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками.  

 

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в 

себе такі елементи: 

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і 
подвійний запис); 

- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, планування витрат); 
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності 

арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих 
господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 
підтвердження і простежування). 

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях 

управління підприємством. 

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.  

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, 

включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та 

піддаються наступним фінансовим ризикам: 

 ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на 
активи/зобов'язання; 

 кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання 
фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). 

 

8. Фінансові інвестиції 
Компанія не має фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства. 

 

9. Перспективи розвитку 
Нефінансова інформація не наводиться Компанією. 

 

10. Корпоративне управління 

Нефінансова інформація не наводиться Компанією 

 

 

 

Директор ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН»    ________________ В. Локотко 

 

Головний бухгалтер ____________________ І.В. Грицун 
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Тимлар-Аудит

ТОВ «АФ «ТИМЛАР-АУДИТ»
04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, офіс 413

Номер реєстрації у  реєстрі аудиторів та
суб 'єктів аудиторської діяльності №1747

into <,. timlar-audil.com.ua
тел. 067-213-13-84

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Учаснику ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН»

Думка

Ми провели аудит річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» (надалі - Товариство) за 2021 рік, яка включає: Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, 
що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик та інші пояснення.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, та її фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку («П(С)БО») та Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності.

Основа для думки

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 ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради 
з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі - 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.
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Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу на те, що 
ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної 
кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні, що зумовлена впливом військової агресії 
російської федерації, діяльність Товариства може супроводжуватись ризиками. Масштаби 
впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою 
достовірністю неможливо передбачити. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої 
невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно 
продовжувати діяльність в майбутньому, тому ми використовували припущення про 
безперервність діяльності «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», як основу для обліку під час 
підготовки фінансових звітів. Фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути 
результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть 
ідентифіковані і зможуть бути оцінені.

Ми звертаємо увагу на Примітки до фінансової звітності, що описує вплив військової агресії 
Російської Федерації проти України на діяльність підприємства. Нашу думку не було 
модифіковано щодо цього питання.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за 2021 рік проводиться 
вперше, згідно вимог п. З ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». Нами отримані прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі 
щодо того, що залишки на початок періоду не містять викривлень, які суттєво впливають 
на фінансову звітність за поточний період.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу 
інформацію. Інша інформація це - Звіт про управління за 2021 рік, складений відповідно до 
п. 7 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) та Методичних рекомендацій зі 
складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
07.12.2018р. № 982 (зі змінами), але 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 та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність

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

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

Найвищий управлінський персонал Товариства несе відповідальність за нагляд за процесом 
його фінансового звітування.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності (або за аудит консолідованої 
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 MCA, 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.

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

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

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

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
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- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, 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 відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на 
безперервній основі;

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

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 
є Арцев Мирослав.

Ключовий партнер з аудиту Мирослав АРЦЕВ

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №100206

Роман ПРАННИЧУКДиректор

Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №100715.

вул. Борисоглібська, 11, офіс 413, Київ, Україна 

25 травня 2022 року
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ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року 
(у тисячах українських гривень) 

 

 



Локотко Володимир

Ірицуіі Ірина Василівна

£/7 Ґрицун /рима 
Василівна

оиторіальних одиниць та територій територіальних громад.

леному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

інших страхових резервах 1184 - -
Тіппі оборотні активи 1190 3 933 13 812
Усього за розділом И 1195 404 285 384 694

III. Необорні ні активи, утримувані для продажу, га і руни вибуття 1200 - -
Баланс 1300 428 173 407 157

Володимир

Пасив Код 
рядка

На иоча гик 
звітпого періоду

На кінець 
звітпого періоду

1 2 3 4
1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 737 8 737
Впсски до пезаресстровапого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -

емісійний дохід 1411 - -
накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (пепокритий збиток) 1420 (96 094) 37 891
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 -
Усьої о за розділом 1 1495 (87 357) 46 628

11. Довгострокові зобов'я іання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 398 887 111 801
Інші довгострокові зобов’язання 1515 15 973 17 274
Довгострокові забезпечення 1520 6 770 10 568

довгострокові забсзпсчсппя витрат персоналу 1521 6 770 10 568
Цільове фінансування 1525

благодійна допомога 1526
С трахові резерви 1530

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язатпі

1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
іптпі страхові резерви 1534

Ііпзестиційпі контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв па виплату джек-поту 1545
Усього за ро їді лом II 1595 421 630 139 643

ІП. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточпа кредиторська заборгованість за: 
дові сороковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 31 419 61 789
розрахунками з бюджетом 1620 19 324 36 013

у тому числі з податку на прибуток 1621 - 12211
розрахунками зі страхування 1625 350 189
розрахунками з оплати праці 1630 488 274
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 8 56
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'я зання 1690 42 311 122 565
Усього за розділом 1И 1695 93 900 220 886

IV. Зобов'язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та трунами вибуття

1700 -

V. Чиста_вааяіаашкійвів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Ь ''— ---------------------------- ЕП Попотію------------------------------ 1900 428 173 407 157
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Дата (рік,
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН"____________________________________
(пайметіуваппя)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
Рік 2021 р.

І. ФІНАНСОВІ 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 1 162 946 1 170 096
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 иезароблетіх 
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 830 695 ) ( 632 037 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 332 251 538 059
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від змінну 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 - -

Інші операційні доходи 2120 24 849 53 901
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 ( 174 553 ) ( 152 651 )
Витрати на збут 2150 ( 2 758 ) ( 1 747 )
Інші операційні витрати 2180 ( 9 374 ) ( 178 224 )

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 170415 259 338
збиток 2195 ( - ) ( - )

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 22 390 116315
Інші доходи- 2240 398 3 208

у і ^ К ^ л и с л і : ^ ^ ^ ^
^лІаМ ^нд^^іом оги

2241 - -

£>/ад£ові витрати х  - \ \ 2250 ( 45 624 ) ( 88 043 )
Втрати вцґучає тЬв к а к й л і \ 2255 ( - ) ( - )
ції® витратні 7 ) = 1 І 2270 ( 1 382 ) ( 390 )

урк) від впливі інфляції на монетарні статті 2275 - -
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Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподат кування: 

прибуток 2290 146 197 290 428
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (12211)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 133 986 290 428
збиток 2355 J :L А-L

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
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
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 133 986 290 428

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 22 430 12 483
Витрати на оплату праці 2505 154 498 156 079
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 742 35 445
Амортизація 2515 10512 5 439
Інші операційні витрати 2520 619 945 531 599
Разом 2550 809 127 741 045

IV. РОЗРАХУНОК

Володимир

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
Дивідевв^!ЯЯЯ^^ВРСту акцію 2650 - -

Локотко Володимир
ЕП Грипу» Ірина 
Василівна

Ії^ірвніїП « g j i j i l t  pр Грицуи Ірина Василівна

2
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Підприємство ТОВАРИС ТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРЛАЙТ
ПРОДАКШН"______________________________________________________

(найменування)

коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 110 1 01

33475515 _
ято

за СДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУДІ 1801004 |

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух кош і ів у результа ті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 533 834 1 377 689
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 5 272 3 498
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 862 1 109
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 1 475 -
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 123 716 76 233
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 838 437 ) ( 540 647 )
Праці 3105 ( 171 961 ) ( 161 925 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 55 631 ) ( 46 280 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 214 458 ) ( 240 324 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 < 4 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 152 355 ) ( 187 602 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 62 099 ) ( 52 719 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 551 ) ( - )
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 ( 92 861 ) ( 107 938 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 290 260 361 415

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
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S7 J>k4y.“ Іринв
Локоіко Володимир

Грицуи Ірина Василівна

Володимир

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
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

III. Рух коштів у результат і фінансової діяльност і
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 298 805 439 406
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

( ) ( )

Витрачання на виплати нсконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чист ий рух кошт ів від фінансової діяльност і 3395 -298 805 -439 406
Чистий рух грошових кошт ів за звітний період 3400 -8 545 -77 991
Залишок коштів на початок року 3405 16 952 94 943
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 8 407 16 952
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ч  >>

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРЛАЙТ за ЄДРПОУ 
ПРОДАКШП"

Код та ДКУДІ 1801005

КОДИ
2021 І 10 І 01

Форма №4

(найменування)
Звіт про власний капітал 

за Рік 2021 р.

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)

д о 
пла

чений 
капітал

Вилу
чений 

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 8 737 - - (96 095) - - (87 358)

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований зали
шок на початок року 4095 8 737 (96 095) (87 358)

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 133 986 133 986

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - -
Частка іншого сукупного 
походу 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_
зако нешагітоїа—^**4^ 4215
СумХ ясгмй npB^Ti^S 
н а ^ р & ш г —  
(УісціаДьніїх___  X
(ціл ьо₽ИX )' (| ЮЦД І в і \ --
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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) 
нсконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 133 986 - - 133 986

Залишок на кінець 
року 4300 8 737 - - 37 891 - - 46 628
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фіпаисів Укріпи — —| 
від 28.10.2003 № 602)

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРЛАЙТ ГІРОДАКПІН"
Територія М.КИЇВ
Орган державної о управлінні!
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛИПСПО
Вид економічної діяльності Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
Одиниця виміру: тнс.ірн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за_____ 2021_____ рік

Форма №5

Дата (рік, місяць,число) 
заСДРІІОУ 
за КАТОТТГ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

і

2021 І 12 І З Ї
33475515

U А80000000000126643

240
59.11

І 1801(818

І. Нематеріальні активи
КодзаДКУД

Групи 
нематеріальних 

активів

Код
ряд
ка

Залишок на 
початок року

Надійшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Нарахо
вано 

амортиза- 
ції за рік

Втрати 
від змен

шення 
корисності 

за рік

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

накопи
чена

аморти
зація

первісної 
(переоці

неної) 
вартості

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(переоці

нена) 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(перео
ціненої) 
вартості

накопи
ченої

аморти
зації

первісна 
(перео
цінена) 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користуваїшя 
природними ресурсами

010 • • ■ ■ • • ■ ■ ■ • ■" • ■

Права користування
майном

020 • • • • • • ■ ■ • • • • •

Права на комерційні 
позначення

030 - - - - - - - - - • - -

1 Ірава на об'єкти 
промислової власності

040 • ■ ■ ■ ■ * ■ • • -

Авторське право та 
суміжні з ним права

050 ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 22.31 708 1659 - - 81 54 1116 - - - 3809 1770
Разом 080 2231 708 1659 - - 81 54 1116 - - - 3809 1770
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) 2075
(082)
(083) 1734
(084) -
(085) 1639

З рядка 080 графа 5
З рядка 080 графа 15

І Кодифікатор адмішетративпо-територіальшк одиниць та територій територіальних громад
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II. Основні засоби

1 'руни 
основних 
засобів

Код 
ряд- 
ка

'Залишок на 
почат ок року

Надій
шло 

за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

злинка -)

Вибуло за рік Нарахо
вано

амор- 
тизацїї 
за рік

Втрати 
від 

змен- 
шення 
корис
ності

Інші зміни 
за рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за фінан

совою орендою
передані в опера

тивну оренду
первісна 

(пере
оцінена) 
вартість

ЗНОС

первіс
ної (пе
реоці
неної) 

вартості

зносу
первісна 

(пере
оцінена) 
вартість

ЗНОС

первіс
ної (пе
реоці
неної) 
варто

сті

зносу
первісна 

(пере
оцінена) 
вартість

ЗНОС

первісна 
(перео
цінена) 
вартість

знос первісна 
(перео
цінена) 
вартість

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 виграти па 
поліпшення земель

110 * ■

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120

Машини та обладнання 130 27360 6532 2750 - 5779 ЗОНО 12311 64 14

Транспортні засоби 140 1510 152 1510 152

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 1966 573 47 - 13 195 1976 1055

Тварини 160

Багаторічні насадження 170

Інші основні засоби 180 107 8 9 107 17

Бібліотечні фонди 190

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 2473 2173 3111 139 139 3111 5115 5445

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

Природні ресурси 220

Інвентарна тара 230 -

Предмети прокату 240

Інші необоротні 
матеріальні активи

250

Разом 260 31906 9586 7418 176 152 9546 39148 18980 64 14

З рядка 260 ірафа 14

З рядка 260 і рафа 8

З рядка 260 ірафа 5

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 
первісна (переоцінена ) вартість повністю амортизованих основних засобів 
основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених д  ія продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
З рядка 105 і рафа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
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III. Капітальні інвестиції

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, вкшочені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код 
рядка

За рік На кінець 
року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлеіпія) основних засобів 290 3516 -
Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів

300 3111 1

ІІридбання (створсіпія) нематеріальних активів 310 1936 255
Придбання (вироіцуваня) довгострокових біологічних активів 320 - -
Інші 330 - -
Разом 340 8563 256

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Найменування показника Код 
рядка

За рік На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвест иції 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 (розд.А + розд.Б) 420 - - -

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) ______________________________
(422) ______________________________
(423) ______________________________

(424) ______________________________
(425) ______________________________
(426) -
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V. Доходи і витрати

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з дов'язаними с торонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

Найменування показника Код 
рядка

Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Іпші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 1142 24
Операційна курсова різниця 450 21586 8277
Реалізація інших оборотних активів 460 24 зо
Штрафи, пені, неустойки 470 10 -
Утримання об'єктів житлово-комунального 
і соціально-культурного призначення

480 - -

Інші операційні доходи і витрат и 490 2087 1043
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X -
непродуктивні витрати і втрати 492 X -
Б. Доходи і ви і раз и від участі в 
капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 - X
Проценти 540 X 45624
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 22390 -
Г. Інші доходи і виграти
Реалізація фінансових інвестицій 570 -
Доходи від об'єднання підприємств 580 -
Результат оцінки корисності 590 -
ІІеопераційна курсова різниця 600 -
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X 24
Інші доходи і витрати 630 398 1358

(631)

(632)
(633)
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VI. Грошові кошти

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено

Найменування показника Код 
рядка

На кіпепь року

1 2 3
Готівка 640 1
Поточний рахунок у банку 650 8406
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 8407

(691) ____________________________

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень 
і резервів

Код
рядка

Залишок 
па початок 

року

Збільшення за звіт, рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
невикорис
тану суму у 

звітному 
році

Сума очікува
ного відшкоду

вання витрат 
іншою стороною, 

що врахована 
при оцінці за

безпечення

Залишок 
на кінець 

року
нараховано
(створено)

додаткові 
відрахуван

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 6770 15213 - 11415 - - 10568

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 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 6770 15213 - 11415 - - 10568

22 
 

 
      



УШ.Запаси

Найменування показника
Код 

рядка
Балансова вар- 
гість на кінець 

року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 954 -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби

810

Паливо 820 - -
Тара і тарні матеріали 830 - -
Будівельні матеріали 840 - -
Запасні частини 850 - -
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870 - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - -
Незавершене виробництво 890 282050 -
Готова продукція 900 - -
Товари 910 33 -
Разом 920 283037 -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
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IX. Дебіторська заборгованість

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -________________________________
Із рядків 940 і 950 ірафа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Найменування показника
Код

рядка
Всього на 

кінець року
у т.ч. іа строками непогашений

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 70918 70918 - -

Інша пот очна дебіт орська 
заборгованість

950 - - - -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код 
рядка

Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 -

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість па кіпець звітного 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
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XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код 

рядка Сума
1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 12211
Відстрочені податкові активи: па початок звітного року 1220 -
на кінещ> звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 12211
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 12211
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
збільшення (змепшеппя) 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
Найменування показника Код 

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 10662
Використано за рік - усього 1310 -
в тому числі па: 
будівництво об'єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317
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XIV. Біологічні активи

Групи 
біологічних 

активів

Код 
ряд
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на поча ток

року надійшло 
за рік

вибуло за рік нарахо
вано 

аморти
зації 

за рік

втрати 
від змен

шення 
корис
ності

вш оди 
від 

віднов
лення 
корис
ності

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 X X X X

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 1421 X X X X

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 

(крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422 X X X X

1423 - X - - X X - - - X - - - - -
інші поточні біологічні
активи 1424 X X X X
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

(1431) ____________________________
(1432) ____________________________

(1433) ____________________________
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, по
в'язані 3 

біологічними 
перетворен

нями

Результат від 
первісного визнання

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати реалізації
первісного 
визнання та 

реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього 1500 ( - ) ( - ) ( - )

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( - ) ( - ) ( - )

з них:
пшениця 1511 ( - ) ( - ) ( - )
соя 1512 ( - ) ( - ) ( - )

соняшник 1513 ( - ) ( - ) ( - )
ріпак 1514 ( - ) ( - ) ( - )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( - ) ( - ) ( - )
картопля 1516 ( - ) ( - ) ( - )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( - ) ( - ) ( - )
інша продукція рослинництва 1518 ( - ) ( - ) ( - )
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( - ) ( - ) ( - )
Продукція га додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього 1520 ( - ) ( - ) ( - )

у тому числі:
приріст живої маси усього 1530 ( - ) ( - ) ( - )

з нього:
великої рогатої худоби 1531 ( - ) ( - ) ( - )
свиней 1532 ( - ) ( - ) ( - )

молоко 1533 ( - ) ( - ) ( - )
вовна 1534 ( - ) ( - ) ( - )
яйця 1535 ( - ) ( - ) ( - )
інша продукція тваринництва 1536 ( - ) ( - ) ( - )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( - ) ( - ) ( - )
продукція рибництва 1538 ( - ) ( - ) ( - )

1539 ( - ) ( - ) ( - )
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 1540 ( - ) ( - ) ( - )

ЕПЛокотхо 
Володимир

ЕЛ Грииун Ірина 
Василівна

Локотко Володимир

Грицун Ірина Василівна
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ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» 
Примітки до фінансової звітності за 2021 рік 

(у тисячах українських гривень)  
 

1. Загальна інформація про Компанію 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН» (далі - «Компанія») було 
засновано 12 квітня 2005 року. Компанія входить в Групу Starlight Media – одну з найбільших 
медійних груп України, що що об’єднує низку українських компаній – виробників і дистриб’юторів 
теле- та діджитал-контенту для телевізійного ефіру та діджитал-платформ. Основними 
напрямками діяльності Компанії є: надання консультаційних послуг, послуг з інформатизації, 
юридичних послуг та інших інфраструктурних послуг. 

Станом на 31 грудня 2021 року єдиним учасником Компанії виступає ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА»  

Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: 01033, вул. Паньківська, будинок 11,           
м. Київ,  Україна. 

Протягом 2021 року середня кількість працівників склала 835 (2020: 843) осіб. 

Аудиторські та неаудиторські послуги 

Незалежним аудитором Компанії було призначено ТОВ «ТИМЛАР-АУДИТ». Вартість аудиторських 
послуг включено до складу адміністративних витрат. Неаудиторські послуги, в тому числі, на які 
встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6 Закону № 2258-VIII, Компанії ТОВ «ТИМЛАР-АУДИТ» не 
надавало. 

 

2. Операційне середовище в Україні та вплив на фінансовий стан Компанії 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається 
ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. їй, серед 
іншого, залишаються притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності 
ринків капіталу, порівняно висока, зокрема у 2014-2018 роках, інфляція, значний розмір 
зовнішнього та внутрішнього державного боргу. 

Після кількох років відновлення від економічної та політичної кризи 2014-2015 років, реальний ВВП 
в Україні почав зростати, досягши 3,2% у річному обчисленні за 2019 рік. У 2020 році спалах та 
широке поширення у світі епідемії COVID-19 мали суттєві фінансові наслідки для всіх ринків та 
економік країн. Серед таких наслідків - перебої з виробництвом і постачаннями, падіння продажів, 
обсягів виручки, продуктивності або всього перерахованого вище відразу, недоступність персоналу 
(в тому числі висококваліфікованого), закриття представництв, торгових точок і так далі, труднощі 
або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації бізнес-планів щодо 
зростання та розширення, згортання інвестиційних програм тощо, тимчасового послаблення 
української гривні до долара США і Євро.  

Через запровадження карантинних та обмежувальних заходів урядом України, урядами інших 
держав – торговельних партнерів України, реальний ВВП України зазнав спаду на 4,2% за 2020 рік. 
У 2021 році ВВП України відновив зростання до 3%.Також у 2021 році спостерігалась стабілізація 
курсу гривні до провідних іноземних валют після того, як в 2020 році національна валюта України 
девальвувала на 19,3% відносно долара та на 31,5% відносно євро. 

Упродовж 2021 року карантинні обмеження були частково зняті. Натомість наприкінці 2021 році 
суттєво зросла вартість енергоносіїв, та посилився військово-політичний тиск з боку Російської 
Федерації, яка продовжувала контролювати тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської 
областей, а також Автономну республіку Крим, а з 24 лютого 2022 року здійснила пряме військове 
вторгнення на територію України.  

І хоча агресивна політика Російської Федерації не мають прямого впливу на господарську 
діяльність Підприємства, загалом для українських компаній значно збільшився ризик неплатежів та 
дефолтів у розрахунках з партнерами, та зменшилась їх інвестиційна привабливість для зовнішніх 
партнерів. 

Основним макроекономічним прогнозом є подальша стабілізація з помірним зростанням ВВП та 
помірним рівнем інфляції. При цьому ключовими умовами для цього залишається дипломатичне 
вирішення ситуації з Росією та продовження співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями, зокрема з Міжнародним Валютним Фондом, з яким тривають перемовини. 
Реалізація програми stand-by дасть змогу забезпечити макроекономічну стабільність, необхідну 
для впевненого та безперервного відновлення української економіки.   
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Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної 
діяльності Підприємства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов 
здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий 
стан Підприємства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 
фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Підприємства. 
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 

 

3. Основні положення облікової політики 

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до наступних принципів бухгалтерської обліку: 

Загальна інформація 

Фінансова звітність Компанії, представлена вище, була складена згідно з Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні («НП(с)БО»), затвердженими 
Міністерством фінансів України та зареєстрованими Міністерством юстиції України, дійсними на 
звітну дату, а також згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» №996-XIV щодо складання фінансової звітності.. 

Фінансова звітність була складена станом на 31 грудня 2021 р. та покриває період з 1 січня по 31 
грудня 2021 р. Фінансові звіти не містять ніяких коригувань для врахуванням можливих майбутніх 
наслідків, пов'язаних з  оцінкою вартості та класифікацією відображених  активів, або вартістю та 

класифікацією зобов'язань, які можуть виникнути в результаті невизначеності щодо безперервності 
діяльності. 

Дана фінансова звітність Підприємства підготовлена у відповідності з принципом оцінки за 
історичною вартістю. Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. 
грн.»), а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше.  

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 
Керівництво Підприємства та власник мають намір і в подальшому розвивати господарську 
діяльність компанії. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Підприємства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому є обґрунтованим.  

Для надання правдивої фінансової інформації про фінансовий стан, фінансові результати 
діяльності та потоки грошових коштів Підприємства для широкого кола  користувачів,  при складанні 
звітності використовувались також інші основні  припущення: принцип нарахування; послідовності 
представлення інформації; принцип відповідності доходів і витрат; застосування оцінок; принцип 

окремого подання активів і зобов`язань, доходів і витрат. 

Керівництво Підприємства не припускає загрози безперервності діяльності, оскільки Керівництвом 
здійснюється безперервній контроль фінансового положення Підприємства та впроваджуються 
заходи щодо його поліпшення. Крім того, керівництво вважає, що Підприємство має надійний 
доступ до джерел фінансування і здатне підтримувати відповідну операційну діяльність 
Підприємства.  

Отже, Керівництво вважає, що Підприємство зможе реалізувати свої активи і виконати 
зобов'язання на момент настання терміну їх погашення і продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань на той випадок, якщо 
Підприємство не зможе дотримуватися принципу безперервної діяльності. 

Основні засоби та нематеріальні активи 

Основні засоби враховуються і відображуються у фінансовій звітності Компанії відповідно до 

П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Основними  засобами визнаються матеріальні активи підприємства, очікуваний термін корисного 

використання яких більш за один рік, первинна вартість яких визначається залежно від класу 
більше 20 000 грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здачі в оренду 
іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Після первинного 
визнання як активу основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус накопичена амортизація і 

накопичені збитки від зменшення корисності. 

Основні засоби та нематеріальні активи Підприємства амортизуються із використанням 
прямолінійного методу протягом очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на 
бізнес-планах, операційних оцінках керівництва та на досвіді роботи з аналогічними активами.  
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Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким 
річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного 
використання об'єкта основних засобів від 2 до 20-ти років. 

Під час визначення строків корисного використання активу, керівництво враховує його моральний 
знос, фізичний знос, умови, в яких буде експлуатуватися такий актив та способи отримання 
економічних вигід для Підприємства. Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або 
залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни. 

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, Підприємство використовує 
методи амортизації та строки корисного використання для різних груп ОЗ виходячи з норм пп. 
138.3.3 п.138.3 ст.138 Податкового кодексу України. 

 
Запаси 

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Первісна вартість запасів, що придбані за плату, складається з таких фактичних витрат: суми, що 
сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; 
суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються 
Компанії; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з 
придбанням запасів і приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у 
запланованих цілях. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або 
вони зіпсовані, застаріли, чи іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Сума, на 
яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених 
(зіпсованих або втрачених) запасів списуються на витрати звітного періоду. Оцінка вибуття 
матеріалів, палива, запасних частин здійснюється за методом ФІФО, а оцінка вибуття малоцінних 
та швидкозношуваних предметів, незавершеного виробництв та продажу товарів і необоротних 
активів утримуваних для продажу- за методом ідентифікованої собівартості. 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги визнається активом 
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за 
первісною вартістю. 

Поточна дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю, тобто за 
вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів розраховується на 
основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів у разі виявлення сумнівної заборгованості за 
методом класифікації дебіторської заборгованості, без застосування коефіцієнта сумнівності для 
кожної групи боржників. 

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові 
результати у складі інших операційних витрат. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної 
дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

У балансі до статті грошові кошти та їх еквіваленти включаються гроші в касі та гроші в банку, які 
можуть бути використанні для поточних операцій, а також  грошові кошти на спец рахунку 
електронного адміністрування ПДВ. До грошей відносяться монети та банкноти, банківські 
переказані векселя, грошові перекази, депозити до запитання в банках, а також інші 

короткострокові високоліквідні інвестиції (термін погашення яких менше 3 місяців).  
 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 

Поточна кредиторська заборгованість відображається в балансі за сумою погашення, визначеною 
як недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для 
погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. 

В Балансі кредиторська заборгованість представляється наступними видами: 
- Поточна кредиторська заборгованість (за видами заборгованості – кредиторська 
заборгованість за товари (роботи, послуги), за отриманими авансами, за розрахунками з 
бюджетом, працівниками, тощо); 
- Поточні забезпечення; 

- Інші поточні зобов’язання. 
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Виплати  на  користь  працівників 
Виплати працівникам обліковуються згідно П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Відповідно до 
П(С)БО 26 трудова діяльність працівників розглядається як послуги, за які робітники отримують 

відповідну плату.  
Товариство сплачує на користь своїх співробітників єдиний соціальний внесок, сума якого 
розраховується на основі загальної суми заробітної плати і відноситься на витрати в момент 
нарахування внесків. Підприємство не має ніяких зобов’язань з виплат пенсій нинішнім 

працівникам.  
Генеральний директор та іншій управлінський персонал також розглядаються як працівники. 
 

Забезпечення 

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. Витрати, пов'язані з будь-яким забезпеченням, вказуються в 
звіті про фінансові результати, без врахування відшкодування. 

Створюються забезпечення на оплату відпусток працівникам та забезпечення на виплату 
винагороди працівникам за підсумками звітного року. Резервування коштів на забезпечення оплати 
відпусток проводиться щомісяця, а на виплату винагороди працівникам за підсумками звітного року 
– одноразово в кінці року. Резерви на гарантійні зобов'язання не створюються. 

 

Умовні зобов’язання 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, окрім випадків коли вибуття ресурсів, які 
втілюють в собі економічні вигоди, є ймовірним. 

 

Визнання доходів і витрат 

Визнання доходів від реалізації товарів, робіт, послуг відбувається за умови, коли очікується 
надходження економічних вигід у майбутньому та за умови, що оцінка ступеня завершеності 
надання послуг, оцінка доходу та оцінка витрат на надання послуги можуть бути достовірно 
визначені. Доходи від реалізації відображаються за справедливою вартістю активів, що отримані 
або підлягають отриманню, за виключенням непрямих податків і зборів. 

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. 

 

Перерахунок іноземної валюти 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються шляхом перерахунку суми 
в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. Визначення 
курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а 
також на дату здійснення господарської операції, прибутки та збитки від курсових різниць 
включаються до звіту про фінансові результати. 
Немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу 
пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення 
операції. 

 

Податки 

Поточний та відстрочений податок на прибуток 

Облік податків на прибуток, подання та розкриття інформації про них у фінансовій звітності 
здійснюється відповідно П(С)БО 17 „Податок на прибуток”. 
 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку на прибуток та відстроченого 
податку на прибуток. Поточний податок на прибуток - це сума податку на прибуток, визначена у 
звітному періоді у відповідності до податкового законодавства. Сума відстроченого податку на 
прибуток відображає чистий податковий ефект тимчасових різниць на звітну дату між податковою 
базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені 
податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких до 
оподатковуваного доходу очікується у роках, в яких передбачається реалізація або погашення 

31



тимчасових різниць. Оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань відображає можливі 
податкові наслідки, які випливають з того, яким чином Компанія очікує на звітну дату реалізувати 
або погасити балансову вартість своїх активів і зобов'язань. 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість («ПДВ»), 
окрім випадків коли податок на додану вартість, що виникає при купівлі активів чи послуг, не 
відшкодовується податковими органами. В такому випадку ПДВ визнається у вартості придбання 
активу або як частина витрат звітного періоду. 

Дебіторська та кредиторська заборгованості у звіті про фінансовий стан та суми у звіті про рух 
грошових коштів включають суму податку на додану вартість 

 

Оренда 

Визначення того, чи є договір орендною угодою або містить положення про оренду на дату 
укладання договору, залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, 
чи потребує виконання відповідного договору використання окремого активу або активів, а також 
передачі прав на використання активу. 

Компанія як орендар 

Оренда класифікується як операційна або фінансова на дату укладання договору. Оренда, за якою 
Компанія приймає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на орендований актив, 
класифікується як фінансова оренда. Фінансова оренда капіталізується на дату початку строку 
оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або якщо ця сума є меншою, - за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між 
фінансовими витратами і зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб досягти незмінної 
процентної ставки на непогашену суму зобов'язання. Фінансові витрати визнаються у складі 
прибутків та збитків. 

Операційна оренда відрізняється від фінансової оренди. Платежі за операційною орендою 
визнаються як витрати у складі звіту про сукупний дохід за прямолінійним методом протягом строку 
оренди. 

Компанія як орендодавець 

Оренда, за якою Компанія не передає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на 
орендований актив, класифікується як операційна оренда. 

 

Розкриття інформації щодо пов′язаних сторін та операцій з провідним управлінським 

персоналом 

Відповідно П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” Компанією розкривається 
інформації про пов’язані сторони. Сторона вважається пов’язаною з суб’єктом господарювання, 
якщо вона контролює або перебуває під спільним контролем разом з суб’єктом господарювання, 
або має  значний вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони. До пов’язаних сторін в 
стандарті відносяться також фізичні особи, які є членами провідного(ключового) управлінського 

персоналу та близькі члени їх родин. 

 
У 2021 році Компанія продала компаніям – пов’язаним особам: 

- послуги на загальну суму 1 311 169 тис. грн. (2020 р.: 1 401 647 тис. грн), що відображені 
у складі виручки; 

- товари на загальну суму  115 тис. грн. (2020 р.: 38 тис. грн), що відображені у складі 
виручки. 

 
 
Балансові залишки дебіторської та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги з 
пов'язаними сторонами на 31 грудня, становили: 

  2021 р. 2020 р. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

38 805 215 768 

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

47 453  3 964 
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Зареєстрований (пайовий) капітал 

Зареєстрований капітал Компанії складається із грошових внесків, отриманих від учасників. 

Станом на 31 грудня 2021 зареєстрований капітал складає 8 737 тис. грн. внесків учасників (на 31 
грудня 2021 року: 100% єдиним учасником Компанії виступає ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА» 
(STARLIGHT MEDIA LТD), Україна, 01033, місто Київ, вулиця Паньківська, будинок 11.  

 

Події після дати балансу 

Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не 
потребують коригування статей фінансових звітів та розкриваються в примітках до фінансової 
звітності, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити 
відповідні оцінки та приймати рішення. 

При підготовці фінансової звітності, що додається, керівництво не виявило суттєвих подій після 
дати балансу, які слід розкривати в примітках до фінансової звітності. 

 

Оподаткування та відповідність іншим нормативним вимогам 
Українське законодавство та регулювання, які стосуються оподаткування та здійснення 
операційної діяльності, в тому числі валютного та митного контролю продовжує розвиватись. 
Законодавчі та регуляторні акти не завжди чітко сформовані та їх тлумачення залежить від поглядів 
точки зору місцевих, регіональних та національних адміністрацій, інших урядових органів влади. 
Випадки протиріч та розходжень не є рідким явищем. 

Керівництво вважає, що Компанія повністю дотримується всіх законодавчих актів і здійснило 
виплату та нарахування всіх необхідних податків. У разі значної вірогідності ризику відтоку ресурсів, 
Компанія здійснює нарахування, спираючись на оцінки Керівництва. 

Судові позови 

У ході звичайної діяльності час від часу Компанії можуть пред'являти судові позови. Керівництво 
Компанії вважає, що жодних матеріальних втрат у зв'язку з позовами понесено не буде, тому 
резерв під судові позови не було нараховано станом на 31 грудня 2021 та 2020 рр. 

 

Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань Компанії на звітні дати приблизно 
дорівнює їх балансовій вартості. 

Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Компанії є кредитний ризик, ризик 
ліквідності та валютний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик, який притаманний діяльності Компанії, полягає у ризику виникнення потенційних 
збитків від наявності відкритих позицій у іноземних валютах, внаслідок несприятливої зміни 
обмінних курсів.  
Офіційні курси гривні до іноземних валют, у яких деноміновані фінансові активи й зобов'язання 
Компанії, встановлені Національним банком України на зазначені дати, були такими: 

Офіційні курси, встановлений Національним банком України, та середні курси за рік склали: 

Валюта 
Середній за  

2020 рік 
На 31.12.2020 

Середній за 

2021 рік 
На 31.12.2021 

Долар США 26,957525 28,2746 27,28619 27,2782 

Євро 30,787853 34,7396 32,30899 30,9226 

Підприємство у звітному періоді не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених 

валютних ризиків.  
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Ризик ліквідності 

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність 

фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Метою Підприємства є 

підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних 

умов, наданих постачальниками. Підприємство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками 

та планує свою ліквідність, залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними 

інструментами.  

У таблиці нижче подано аналіз фінансових зобов’язань Підприємства, розподілених на групи за 

відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну 

погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками 

грошових коштів за основною сумою боргу. 

Аналіз фінансових зобов’язань за термінами погашення був представлений таким чином: 

 Станом на 31 грудня 2021 року   Всього 
За 

вимогою 

Менше 3 

місяців 

3 - 12 

місяців 

Більше 

1 року 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги 61 789 
  

61 789 -   

розрахунками з бюджетом 36 013 
 

36 013 -   -   

розрахунками з оплати праці 274 
 

274 -   -   

Інші поточні зобов'язання 122 810 
  

122 810 -   

 Всього 220 886 0 36 287 184 599 -   

Станом на 1 січня 2021 року   

  Всього 
За 

вимогою 

Менше 3 

місяців 

3 - 12 

місяців 

Більше 1 

року 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги 31 419   31 419 -   

розрахунками з бюджетом 19 324  19 324 -   -   

розрахунками з оплати праці 488  488 -   -   

Поточні забезпечення     -   

Інші поточні зобов'язання 42 669   42 669 -   

 Всього 93 900 0 19 812 74 088 -   

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик Компанії, що пов'язаний з дебіторською заборгованістю, є обмеженим, адже 
керівництво здійснює постійний моніторинг кредитоспроможності покупців. Компанія не вимагає 
застави щодо своїх фінансових активів. Кредитний ризик Компанії пов'язаний з дефолтом покупців 
за їх зобов'язаннями та обмежується балансовою вартістю дебіторської заборгованості і грошових 
коштів та їх еквівалентів. 
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4. Основні розкриття статей балансу  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Форма№1-рядок 1125) 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за надані послуги включала в себе: 
      2021 2020 

Дебіторська заборгованість    70 918 233 568 

Чиста реалізаційна вартість    70 918 233 568 

 

В 2021 році резерв сумнівних боргів не було. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами (Форма№1-рядок 1130) 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами включала 
в себе: 

      2021 2020 

Дебіторська заборгованість    8093 6747 

 
Включає в себе дебіторську заборгованість на 31 грудня 2021 р. за авансами сплаченими 

постачальникам за товарно-матеріальні цінності в сумі 729 тис. грн. (2020 р. - 542 тис. грн.); за 

авансами сплаченими за роботи, послуги в сумі 7  364 тис. грн. (2020 р. – 6 205 тис. грн.). 

 

Дебіторська  заборгованість за розрахунками: з бюджетом (Форма №1-рядок 1135) 

На 31 грудня заборгованість з бюджетом включала в себе: 
       2021 2020 

Податок на доходи фізичних осіб    25  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість (Форма№1-рядок 1155) 

Станом на 31 грудня інша дебіторська заборгованість включала в себе    

     2021 2020 

Інша дебіторська заборгованість  117 25 434 

       

Станом на 31 грудня 2021 року Інша дебіторська заборгованість включає в себе дебіторську 

заборгованість ФСС за оплатою лікарняних в сумі 112 тис. грн. та з різними дебіторами у розмірі 5 

тис. грн. 

 

Гроші та їх еквіваленти (Форма№1-рядок 1165) 

На 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включають в себе: 

      2021 2020 

 Грошові кошти в банках в національній валюті  8 380 16 823 

 Грошові кошти в банках в іноземній валюті (екв. грн.)    27 129 
 

Витрати майбутніх періодів (Форма№1-рядок 1170) 

На 31 грудня витрати майбутніх періодів становили: 
     2021 2020 

Витрати майбутніх періодів  285 502 

 
 До складу витрат майбутніх періодів потрапили витрати на ліцензії, програмні продукти, доступи до 
онлайн платформ, підписка на періодичні видання та інші витрати, які використовуються в 
майбутніх періодах. 
 

Власний капітал (Форма №1-рядки 1400-1435) 

Власний капітал підприємства складається із статутного капіталу (зареєстрований (пайовий) 
капітал – рядок 1400) у розмірі 8 737 тис. грн та суми нерозподіленого прибутку 37 891 тис. грн.  
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Довгострокові зобов’язання і забезпечення (Форма№1-рядки 1510, 1515 та 1521) 

Станом на 31 грудня поточні забезпечення включала в себе: 
      2021 2020 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення     139 643 421 630 

 
Включає в себе зобов’язання за довгостроковим кредитом в розмірі 111 801 тис. грн. (2020 – 

398 887 тис. грн.), забезпечення на оплату відпусток працівникам на 31 грудня 2021 р. в сумі 10 568 

тис. грн. (2020 р. – 6 770 тис. грн.) та забезпечення на виплату винагороди працівникам за 
підсумками звітного року в сумі 17 274тис. грн. (2020 р. - 15 973 тис.  грн.) 
 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги (Форма№1-рядок 1615) 

Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала в себе: 

      2021 2020 

Кредиторська заборгованість     61 789 31 419  

 
Включає в себе заборгованість на 31 грудня 2021 р. за товарно-матеріальні цінності в сумі 11 745 

тис. грн. (2020 р. - 773 тис. грн.); за роботи, послуги в сумі 50 044 тис. грн. (2020 р. – 30 642 тис. 

грн.), внутрішньогрупова заборгованість за товари, послуги в сумі 34 790 тис. грн. (2020 р. – 13 610 

тис. грн.). 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (Форма №1-рядок 

1620) 

 
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає: 

    2021 2020 

ПДВ  23 375 18 713  

Податок на прибуток  12 211   

Податок з доходів фізичних осіб  427  612 

Розрахунки по інших обов’язкових платежах   1 

Усього  36 013 19 324 

    

Інші поточні  зобов’язання (Форма №1-рядки 1690) 

  2021 2020 

Відсотки нараховані за позиками      17 939 18 336 

Поточна заборгованість перед покупцями  102 958 21 764 

Розрахунки з працівниками за іншими операціями  1 477 1 854 

Податковий кредит  184 314 

Заборгованість за іншими операціями   7 43 

Усього 
 

 122 565 42 311 

 
. 
 

 

Директор ТОВ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН»    ________________ В.Локотко 

 

Головний бухгалтер ____________________ І.В. Грицун 
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