




























































































































Лр11ва11111е підпр11с.11сп,во ({Захід1111й Буг" 

Фінансова звітність н,1 З І грудин 2U 19 р. т11 за рік, що закі11 1111всн зазначеною датию 

Пр11.11ітю1 до фіmтсової ЗІJітності иа З І грудня 2019 р. та за рік, що закінч11ІJСR зазщ1ченою dатою 

з обмеженням права володіння одночасно не більше ніж ста гектарами на одну особу. Втім, в даному 
випадку не враховується та земля, якою громадЯНИН володів до набуття чинності законом. 

З 1 січня 2024 року право купувати сільськогосподарську землю отримують юридичні особи, але за 
умови, що серед їхніх кінцевих власників є лише громадяни України, українські територіальні 
громади або держава. Площа землі у власності юридичної особи не може перевищувати загальної 
площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності 
усіх її учасників, але не більше 10 тисяч гектарів. Також, збільшується кількість землі, якою може 
володіти одна людина: до 1 О тисяч гектарів. 

Управлінський персонал на момент підписання цієї фінансової звітності не очікує значних 
негативних наслідків на діяльність Компанії, спричинених відтоком земельних ділянок в оренді чи 
значних змін до основних оцінок і суджень, використаних для оцінки зобов'язання з оренди станом 
на 31 грудня 2019 року. 

(в) Отрш'ІІаНІІЯ ІІОВІІХ ПОЗІІК 

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності Компанія отримала кредити в межах 1снуючої 
кредитної лінії від ПАТ АТ «Південний» та нової кредитної лінії від АТ «ОТП Банк» на суму 
121,184 тис. грн. та 29,990 тис. грн. (що є еквівалентом 1,037 тис. дол. США). відповідно. Загальна 
сума кредитної лінії від ПАТ АТ «Південний» на дату кредитної угоди складає 344,112 тис. грн. (що 
є еквівалентом 14,000 тис. дол. США) зі ставкою 18% та 7 .5% для гривні та долару США відповідно, 
та від АТ «ОТП Банк» 30,000 тис. грн. або еквівалент цієї суми в доларах США, зі ставкою 3%+ 3m 

libor для долару США. Кредитні лінії надані із строком погашення у Грудні 2021 та Березні 2023 

року відповідно. 

(r) Ріше1111я про в1шлату д11відс11дів

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності Компанія прийняла рішення про виплату
дивідендів у сумі 147,000 тис. грн із чистого прибутку отриманого Компанією за 2015 рік.

(д) Пр1rдбання ТОВ «Ві11ал Arpo»

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності, Компанія придбала І ОО.ОО% корпоративних прав
ТОВ «Вінал Arpo», з метою переведення господарських операцій даної юрид11чної особи до ПП
«Західний Буг» і поступовою ліквідацією придбаної юридичної особи. Основними активами ТОВ
«Вінал Arpo» є права на договори оренди землі. Компанія отримала контроль над юридичною
особою 03 серпня 2020 року. Ціна придбання корпоративних прав склала 331,746 тис. грн. (що є
еквівалентом І О, 120 тис. євро). Розрахунок, передбачений умовами договору купівлі�продажу від
22 червня 2020 року, має відбутись до 30 листопада 2020 року.

Василь Ко Світп� 
Голов1111й бухгалтер, ПП "Захід1111й Буг" 
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