Титульний аркуш
23.04.20
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-11/870
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Директор ПрАТ "КЗТВ"
(посада)

Яворський В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152299
4. Місцезнаходження: 39610, Україна, Полтавська обл., Автозаводський р-н, Кременчук,
Свiштовська, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 768549, (0536) 768649
6. Адреса електронної пошти: admin@kztv.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.20, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" за 2019
рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://kztv.com.ua
(URL-адреса сторінки)

23.04.20
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не належить до
будь-яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря рiшення не приймалось. Iнформацiя про рейтингове агенство - рейтингова оцiнка емiтента не
проводилась.Iнформацiя щодо наявностi фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв - рiшення не приймалось. Iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв, випущених
емiтентом - за звiтний перiод дiй не вiдбувалось. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - за
звiтний перiод дiй не вiдбувалось. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду - емiтент протягом звiтного перiоду власних акцiй не викупав. Аудиторський
висновок додається. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - емiтент
протягом звiтного перiоду щодо боргових цiнних паперiв дiй не проводив.
У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24 квiтня 2019 року.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - випуску
не було. Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй - облiгацiї не випускались. Iнформацiя
про випуски iпотечних сертифiкатiв - сертифiкати не випускались. Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв не надається - д/в. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок

вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН - у звiтному перiодi не випускались.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Звiт про стан об'єкту нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - облiгацiї не випускались.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
23.06.94
4. Територія (область)
Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн)
12209505
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
573
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.13 - Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
35.11 - Виробницто електроенергiї
35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк" м.Київ, МФО 322313
2) IBAN
UA843223130000026007000020295
3) поточний рахунок
UA843223130000026007000020295
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк" м.Київ, МФО 322313
5) IBAN
UA843223130000026007000020295
6) поточний рахунок
UA843223130000026007000020295
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

1
2
Придбання; зберiгання;
в
використання прекурсорiв
електронному
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку
вигля
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв"

Дата
видачі
3
26.01.17

Дата
закінчення
Орган державної влади, що
строку дії
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
4
5
Державна служба України з
26.01.22
лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками

Опис
Митна брокерська дiяльнiсть
Опис

д/н
в
27.02.17
електр.виглядi
д/н

Державна фiскальна служба
України

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ТОВ "Об'єднання "Хорс"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21509268
4) Місцезнаходження
01034 м.Київ, вул.Ярославiв Вал, 38, лiт. Б
5) Опис
ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" належить 1,40 % статутного капiталу
ТОВ "Об'єднання "Хорс".

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
917/527/18

Найменування
суду
Господарський суд
Полтавської областi

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ТОВ "Хiмекс
Лiмiтед"

ПрАТ "КЗТВ"

ПАТ Нацiональний
депозитарiй
України, НКЦПФР

Про вiдкликання та
спростування недостовiрної
iнформацiї

Опис:
11.03.2020р. Рiшенням Господарського суду Полтавської областi у позовi вiдповлено повнiстю.
2
910/11511/18
Господарський суд
ТОВ "Хiмекс
ПрАТ "КЗТВ", ФОП
м.Києва
Лiмiтед"
Овчаренко В.Ю.

-

Про визнання правочину
удаваним

Опис:
Постанову Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 19.02.2019р. та Рiшення Господарського суду м.Києва вiд 19.11.2018р. залишено без змiн.
3
910/8441/18
Господарський суд
ПрАТ
ПАТ Нацiональний
ПрАТ "КЗТВ",
Про визнання права власностi
м.Києва
"Кременчукм'ясо"
депозитарiй України
НКЦПФР
та зобов'язання вчинити дiї.

Стан розгляду
справи
05.11.2019р.
Постановою
апеляцiйного
господарського
суду повернуто
на розгляд
господарського
суду
Полтавської
областi

14.05.2019р.
касацiйну
скаргу ТОВ
"Хiмекс
Лiмiтед"
залишено без
розгляду

14.05.2019р.
касацiйну
скаргу ПрАТ
"Кременчукм'яс
о" залишено без
розгляду

Опис:
Постанову пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 12.02.2019 року та Рiшення господарського суду м.Києва вiд 08.11.2018 р. залишено без змiн.
4
440/4437/18
Полтавський
ПрАТ "КЗТВ"
Державна
Про визнання протиправними
27.03.2018 року
окружний
екологiчна iнспекцiя
та скасування наказу та
Постановою
адмiнiстративний
Центрального
припису.
Полтавського
суд
округу
окружного
адмiнiстративно
го суду позовнi
вимоги
задоволено в

повному обсязi.
Опис:
27.03.2019 року Постановою Полтавського лкрружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги задоволенi в повному обсязi.
5
440/4682/18
Полтавський
ПрАТ "КЗТВ"
Державна
Про тимчасову заборону
окружний
екологiчна iнспекцiя
(зупинення дiяльностi).
адмiнiстративний
Центрального
суд
округу

17.09.2019 року
Рiшенням
Полтавського
окружного
адмiнiстративно
го суду у
задоволеннi
позову
Державної
екологiчної
iнспекцiї
центрального
округу
вiдмовлено.

Опис:
6

440/2051/19

Полтавський
окружний
адмiнiстративний
суд

ПрАТ "КЗТВ"

ОВПП ДФС
України

-

Про визнання протиправними
та скасування податкових
повiдомлень-рiшень.

06.11.2019 року
позов ПрАТ
"КЗТВ"
задоволено.

910/2377/19

Господарський суд
м.Києва

ПрАТ
"Кременчукм'ясо"

ТОВ "Хiмекс
Лiмiтед"

ПрАТ "КЗТВ"

Про визнання права власностi
та витребування майна

22.10.2019р.
провадження
усправi
зупинено до
залучення
правонаступник
а у справi

Опис:
7

Опис:
Справа є об'єднаною з проваджень щодо визнання права власностi на акцiї: 910/2377/19, 910/2510/19, 910/3124/24, 910/5965/19

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
ППР № 45011,
21.03.19

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

ОВПП ДФС

штраф за
несвоєчасну подачу
форми 1ДФ

Штраф у сцмi 510 грн.
сплачено 29.03.2019
року.

ОВПП ДФС

штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних

Органами ДФС на
суму штрафу 709,54
грн. зменшено ПДВ до
вiдшкодування за
сiчень 2019 року.

Опис:
2

ППР № 405011,
12.03.19

Опис:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО
ВУГЛЕЦЮ" (далi скорочено - ПрАТ "КЗТВ" та/або Товариство) було зареєстровано
23.06.1994р., номер запису про включення вiдомостей до ЄДР - 15851200000001035 (код
ЄДРПОУ
00152299).
Товариство
безпосередньо
здiйснює
такi
основнi
види
фiнансово-господарської дiяльностi (за КВЕД-2010):
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
35.11 Виробництво електроенергiї
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" найбiльший виробник техвуглецю в Українi. Традицiйно наша продукцiя використовувалася в
шиннiй промисловостi в якостi наповнювача, додає мiцностi та зносостiйкi характеристики гумi,
що полiпшує її експлуатацiйнi параметри. Сьогоднi технiчний вуглець нашого пiдприємства
застосовується при виробництвi шин, гумотехнiчних виробiв, пластикiв, пiгментних
наповнювачiв.
ПрАТ "КЗТВ" - високомеханiзоване пiдприємство з широким викоритстанням
контрольно-вимiрювальних приладiв та засобiв автоматики. Основними видами дiяльностi
ПрАТ "КЗТВ" являються: виробництво та реалiзацiя технiчного вуглецю; виробництво теплової
енергiї, електроенергiї, хiмочищеної води; зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть. Товариство є
одним iз заводiв на Українi, продукцiя якого сертифiкована у вiдповiдностi з мiжнародною
системою управлiння якiстю.
Пiдприємство виробляє 13 марок технiчного вуглецю, якi одержують шляхом
термоокислювального розкладання рiдкої вуглеводної сировини, з них 8 марок високоактивного техвуглецю, 5 марок - середньоактивного техвуглецю. Пiдсумком i вiнцем
кропiткої та творчої роботи по вдосконаленню та управлiнню якiстю є вручення Товариству
сертифiкату вiдповiдностi мiжнародного стандарту ISО 9001-2015 та ISO/ТS 16949:2009. В 2019
роцi Товариство успiшно пройшло мiжнародний ресертифiкацiйний аудит та отримало
сертифiкат вiдповiдностi. I це дозволяє працювати на ринках закордону: на сьогоднi 80%
продукцiї Товариства йде на експорт. Географiя поставок ПрАТ "КЗТВ" - це понад 15 країн, а
серед покупцiв, крiм української "РОСАВИ", такi поважнi виробники шин для автомобiлiв, як
Michelin (Францiя), Nokian (Фiнляндiя), Goodyear (США).

Дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
Мiсцезнаходження:
39609 Полтавська обл., м.Кременчук, Автозаводський р-н, вулиця
Свiштовська, будинок 4.
Станом на 31 грудня 2019 року у ПрАТ "КЗТВ" середня кiлькiсть працiвникiв - 573 осiб.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 556 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня.тижня) - 1
Фонд оплати працi - 70296,2 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно
попереднього перiоду - збiльшення на 30,8%.
Кадрова програма Емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента:
Основнi напрямки роботи по забезпеченню пiдприємства квалiфiкованим персоналом, викладенi
в Стандартi пiдприємства "Управлiння людськими ресурсами".
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких обєднанб пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
За звiтний перiод Емiтент спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами не проводив.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї не надавались.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Наказом про облiкову полiтику Товариства були встановленi основнi положення ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. В зв'язку iз прийняттям та
введенням в дiю нових стандартiв МСФЗ та внесенням змiн до МСФЗ i МСБО станом на 01
сiчня 2019 року, Товариством було затверджено наказ про облiкову полiтику ПрАТ "КЗТВ" в
новiй редакцiї.

Аспекти облiкової полiтики, якi застосовуються Товариством в 2019 роцi i пiдлягають
розкриттю у примiтках, зазначенi в МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та iнших стандартах.
При цьому враховано характер дiяльностi Товариства та важливiсть такого розкриття для
розумiння користувачами методiв вiдображення результатiв операцiй та подiй, що знайшли
вiдображення у фiнансових звiтах.
При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами та
iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За
вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, Товариство самостiйно розробляє облiкову
полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимогам МСФЗ.
Визнання, оцiнка представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог з МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 "Фiнансовi
iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового
активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструменту капiталу
у iншого суб'єкта господарювання.
Безумовна дебiторська та кредиторська заборгованiсть визнається як активи або зобов'язання
тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право
одержати грошовi кошти або юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Фiнансовими iнструментами визнаються також договори купiвлi або продажу нефiнансового
об'єкта, розрахунки за якими можуть бути здiйсненi шляхом залiку зустрiчних вимог на
нетто-основi грошовими коштами або iншим фiнансовим iнструментом, або шляхом обмiну
фiнансовими iнструментами так, нiби такi договори є фiнансовими iнструментами, крiм тих
договорiв, якi були укладенi та продовжують утримуватися з метою одержання або поставки
нефiнансового об'єкта згiдно з очiкуваними вимогами Товариства щодо придбання, продажу або
використання. Для таких договорiв їх чиста справедлива вартiсть визнається як актив або
зобов'язання в дату виникнення твердого зобов'язання.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом:
i) отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання,
або
ii) обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є
потенцiйно сприятливими,
або
г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є:
i) непохiдним iнструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути
зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу,
або
ii) похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися
iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на
фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу.
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
i) надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання
або
ii) обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання
за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання,
або

б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є:
i) непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути
зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання,
або
i)похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися
iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на
фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання.
Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах
суб'єкта господарювання пiсля вирахування всiх його зобов'язань.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Виробництво продукцiї. Основними видами дiяльнностi Товариства є:
- виробництво та реалiзацiя технiчного вуглецю;
- виробництво теплової енергiї; електроенергiї;
- зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть.
Товариство виробляє 13 марок техвуглецю, якi одержують шляхом термоокислювального
розкладання рiдкої вуглеводної сировини, з них: 8 високоактивного т/в,
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середньо-активного. ПрАТ "КЗТВ" являється одним iз заводiв з виробництва технiчного
вуглецю в Українi, продукцiя якого сертифiкована у вiдповiдностi з Мiжнародною системою
управлiння якiстю виробництва.
За 2019 рiк ПрАТ "КЗТВ" виробило 87941т технiчного вуглецю, що склало 98,3% до обсягiв
минулого року, в т.ч. по марках вуглецю:
N220 - 3761т N121 - 13т. Всього II ряд 3774т - 4,3%.
N330 - 4921т N339 - 3940т N326 - 3300т N347 - 9657т N375- 6079т. Всього III ряд 27897 т 31,7%.
N539 - 6727т N550 - 37812т N650 - 1064т N 660 - 8449т N772 - 2218т. Всього V, VII ряд 56270т 64,0% .
В структурi виробництва мається зменшення обсягiв виробництва марок II ряду, невеличке
збiльшення вiдбулося по V-VII рядах.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
- навiс для зливу автоцистерн - 433,2 тис.грн.
- автомобiль ГАЗ-3307 -147,5 тис.грн.
- фотометр-прилад - 195,4 тис.грн.
- лiчильник газу - 96,5 тис.грн.
- трубопровiд утилiзацiї сир.вiдходiв - 215,3 тис.грн.
- автомобiль КIА "Керато" - 338,4 тис.грн.
- автомобiль "Шкода Октавiа Комбi" - 442,16 тис.грн.
- дозуючий пристрiй з адаптерним боксом - 165,87 ти.сгрн.
- масовий витратомiр "Rotamass" - 235,54 тис.грн.
- масовий витратомiр "Rotamass" - 235,54 тис.грн.
- автомобiль вантажний "Мерседес -Бенц-Спринтер" - 465,0 тис.грн.
- гранулятор змiшувач - 1060,61 тис.грн.
- свiтлофорний об'єкт -114,66 тис.грн.
- гранулятор з ел.двигуном - 373,4 тис.грн.
- конвеер технологiчний - 796,9 тис.грн.
- баня циркуляцiйна - 179,4 тис.грн.
- ваговимiрювальна система - 106,2 тис.грн.
- прилад визначення мiцностi окремих гранул - 567,3 тис.грн.
- буфер випадкової вибiрки зразка - 221,0 тис.грн.
- дозуючий пристрiй з адаптерним боксом "Brabender" - 165,9 тис.грн.
- навантажувач дизельний DP15NT - 540,7 тис.грн.
- масовий витратомiр 2 шт. - 561,8 тис.грн.
- шлюзовий живильник Д-500 - 116,3 тис.грн.
- шлюзовий живильник Д-600 - 141,0 тис.грн.
- магнiтний сепаратор МССР - 335,5 тис.грн.
- система промислового ел.обiгрiву - 283,3 тис.грн.
- вентилятор ВЦ-6-30-8А з ел.двигуном - 159,0 тис.грн.
- комп'ютерна сiть - 144,9 тис.грн.
- вентилятор ВЦ6-30-8А з ел.двигуном - 156,6 тис.грн.
- конвеєр гвинтовий охолоджувальний - 310,0 тмс.грн.
- колектор ТВГС реактору № 14 - 1468,1 тис.грн.
- система кондицiювання та збору випарювань iз БЄ - 406,5 тис.грн.
грудкоруйнувач - 112,0 тис.грн.
- предтопок з пальниками та перехiдним газоходом - 5276,2 тис.грн.
- вентилятор ВЦ6-30-8А з ел.двигуном - 7 шт. - 1096,1 тис.грн.
- засувка сталева Ду-1000 - 215,8 тис.грн.
- газохiд вiдхiдного газу вiддiлення обробки - 641,7 тис.грн.
- засувка сталева ДУ-1000 - 215,8 тис.грн.
- автобус ПАЗ--1121,9 тис.грн.
- фiльтр рукавний ФР-700 - 5142,6 тис.грн.
- магнiтний сепаратор МССР - 350,6 тис.грн.
- шлюзовий живильник - 119,5 тис.грн.
- шлюзовий живильник - 119,5 тис.грн.
- шлюзовий живильник - 124,3 тис.грн.
- сенсорний дисплей з програмним забезпеченням - 250,3 тис.грн.
- шафа лабораторна витяжна - 103,4 тис.грн.
- пiдiгрiвач сировини - 1448,8 тис.грн.
- фiльтр тонкої очистки сировини - 113,0 тис.грн.
- фiльтр тонкої очистки сировини - 113,0 тис.грн.

-фiльтр тонкої очистки сировини - 129,5 тис.грн.
-фiльтр тонкої очистки сировини - 111,7 тис.грн.
- мiкроподрiбнювач - 601,5 тис.грн.
- предтопок з пальниками та перехiдним газоходом - 4898,9 тис.грн.
- машина прально-вiджимна - 225,4 тис.грн.
- магнiтний сепаратор - 352,5 тис.грн.
- шлюзовий живильник - 124,2 тис.грн.
- шлюзовий живильник - 148,0 тис.грн.
- грудковiдсiювач - 189,4 тис.грн.
- повiтряпiдiгрiвач - 1913,8 тис.грн.
- компьютерна мережа - 123,6 тис.грн.
- тепловоз - 3166,7 тис.грн.
- тестер залишок на ситi - 239,3 тис.грн.
Реалiзовано основних засобiв за залишковою вартiстю:
- транспортнi засоби - 40,1 тис.грн.
- будiвлi та споруди - 1459,7 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного
використання яких бiльше за один рiк та вартiсть перевищує 6000 грн., якi використовуються в
процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення
адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються
по окремих класах.
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до
моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в
експлуатацiю основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати,
пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими
витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з
вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Пiсля первiсного визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю
мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi.
Собiвартiстю об'єктiв основних засобiв, що надходять на баланс Товариства на протязi року,
визнається їх первiсна вартiсть, що дорiвнює собiвартостi придбання, визначеною згiдно МСБО
16.
Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є
власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання

землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Основнi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються
вiдповiдно до МСФЗ 5.
Будинки, споруди та передавальнi
пристрої: тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. - 39868
балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 16018
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 6351
перемiщення - 59
вибуло -1336
первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 60960
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. - 1337
вибуло- 1140
амортизацiя станом на 31.12.18 р. - 40065
балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 20895
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 1406
перемiщення -вибуло - 6162
первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 56204
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк - 1601
вибуло - 4697
амортизацiя станом на 31.12.19 р. - 36969
балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 19235
Машини та обладнання: тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. - 54780
балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 39969
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 31804
перемiщення - 307
вибуло -1766
первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 125094
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. - 4085
вибуло- 1677
амортизацiя станом на 31.12.18 р. - 57188
балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 67906
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 54491
перемiщення - 4731
вибуло - 619
первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 183697
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк - 8616
вибуло -618
амортизацiя станом на 31.12.19 р. - 65186
балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 118511
Транспортнi засоби : тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. - 1735
балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 1464
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 78

перемiщення -вибуло -первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 3277
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. - 281
вибуло-амортизацiя станом на 31.12.18 р. - 2016
балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 1261
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 4780
перемiщення -вибуло - 13
первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 8044
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк - 349
вибуло - 13
амортизацiя станом на 31.12.19 р. - 2352
балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 5692
Iнструменти, прилади, iнвентар: тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. - 4455
балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 1875
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 2484
перемiщення - 16
вибуло -31
первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 8799
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. - 496
вибуло- 31
амортизацiя станом на 31.12.18 р. - 4920
балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 3879
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 1316
перемiщення - 19
вибуло - 49
первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 10085
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк - 691
вибуло -47
амортизацiя станом на 31.12.19 р. - 5564
балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 4521
Iншi основнi засоби : тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. - 2186
балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 1368
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 808
перемiщення -вибуло -57
первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 4305
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. - 808
вибуло- 57
амортизацiя станом на 31.12.18 р. - 2937
балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 1368
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 830
перемiщення --

вибуло - 657
первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 4478
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк - 830
вибуло -80
амортизацiя станом на 31.12.19 р. - 3687
балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 791
Незавершене будiвництво : тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. -балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 1748
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 8434
перемiщення -382
вибуло -первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 9800
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. вибуло-амортизацiя станом на 31.12.18 р. -балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 9800
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 8268
перемiщення -4750
вибуло -первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 13318
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк -вибуло -амортизацiя станом на 31.12.19 р. -балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 13318

--

ВСЬОГО: тис.грн.
амортизацiя станом на 31.12.17 р. - 103024
балансова вартiсть станом на 31.12.17 р. - 62442
придбано основних засобiв у 2018 роцi - 49959
перемiщення -вибуло - 3190
первiсна вартiсть станом на 31.12.18 р. - 212235
амортизацiйнi нарахування за перiод 2018 р. - 7007
вибуло- 2905
амортизацiя станом на 31.12.18 р. - 107126
балансова вартiсть станом на 31.12.18 р. - 105109
придбано основних засобiв за 2019 рiк - 71091
перемiщення -вибуло - 7500
первiсна вартiсть станом на 31.12.19 р. - 275826
амортизацiйнi нарахування за 2019 рiк - 12087
вибуло - 5455
амортизацiя станом на 31.12.19 р. - 113758
балансова вартiсть станом на 31.12.19 р. - 162068
Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби, призначенi до продажу - вiдсутнi.
В необоротних активах по рядку "Iншi необоротнi активи" Товариством вiдображенi аванси,

сплаченi за придбання обладнання, яке
тис. грн.
Необоротнi активи 31.12.2019
31.12.2018
Iншi необоротнi активи
1 731

буде

оприбутковане

як

основнi

засоби:

932

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотно впливають наступнi проблеми економiчного характеру:
- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, сировину, особливо природний газ, великий рiвень
iнфляцiї, як наслiдок значне пiдвищення цiн на послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi
обслуговують виробництво.
- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї м. Кременчук.
Законодавство, що впливає на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок
цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у
полiтичному i дiловому середовищi.
Товариство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi
Товариства в осяжному майбутньому.
Фiнансування дiяльностi Товариство проводить за рахунок власних обiгових коштiв. У разi їх
недостатностi пiдприємство залучає банкiвськi кредити.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На сьогоднiшнiй день на пiдприємствi всi договора виконанi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В зв'язку зi стрiмким пiдвищенням цiн на енергоносiї, газ та коксохiмiчну сировину розроблена
програма зменшення матерiало-та енергомiсткостi продукцiї.
Також на подальшу дiяльнiсть Товариства великий вплив має теперiшня економiчна ситуацiя,
що склалась на даний час в Українi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
За 2019 рiк витрачено коштiв на дослiдження та розробки на суму 365,1 тис.грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
останнiми роками нестабiльна, їй властивi особливостi ринку, що розвивається. Внаслiдок цього,
здiйснення дiяльностi в країнi пов'язано з ризиками, нетиповими для iнших країн.
Воєнний конфлiкт в деяких районах Луганської та Донецької областей, який розпочався у травнi
2014 року, не вирiшено, i частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем
самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не в змозi забезпечити в повному
обсязi дотримання українських законiв на цiй територiї.
Рiзнi заходи у березнi 2014 року призвели до приєднання Кримської Республiки до Росiйської
Федерацiї, яка не була визнана Україною та багатьма iншими країнами. Ця подiя привела до
значного погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю.
Економiчна ситуацiя в Українi значно погiршилася з 2014 року внаслiдок виключення торгiвлi з
Росiйською Федерацiєю та вiйськової напруженостi у Схiднiй Українi. Незважаючи на те, що
нестабiльнiсть продовжилась протягом 2016 i 2017 рокiв, українська економiка
продемонструвала першi ознаки пожвавлення зi стримуванням темпiв iнфляцiї, зниженням
падiння курсу гривнi щодо основних iноземних валют, зростання мiжнародних резервiв
Нацiонального банку України (НБУ) та загальне пожвавлення активностi бiзнесу.
В 2016 i 2017 рр. НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валют, введенi в 2014-2015 рр.
Зокрема, було поступово знижено частку надходжень у iноземнiй валютi, що пiдлягає
обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для
експортно-iмпортних операцiй у iноземнiй валютi було збiльшено. Крiм того, НБУ дозволив
українським компанiям виплачувати дивiденди за кордоном в межах певного щомiсячного
лiмiту.
Банкiвська система залишається нестабiльною через низький обсяг капiталу та якостi активiв, а
українськi компанiї та банки в першу чергу страждають вiд фiнансування з боку внутрiшнiх та
мiжнародних фiнансових ринкiв.
Мiжнародний валютний фонд продовжував надавати пiдтримку українському уряду в рамках
чотирирiчної програми, затвердженої в березнi 2015 року. В останнi роки також було надано
значну технiчну пiдтримку iншими мiжнародними фiнансовими установами, щоб допомогти
Українi реструктуризувати зовнiшнiй борг i розпочати рiзнi реформи (в тому числi
антикорупцiйну, реформу корпоративного права та поступову лiбералiзацiю енергетичного
сектора).
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить вiд подальшого здiйснення
структурних реформ та iнших факторiв.
Нещодавнiй спалах коронавiрусу (COVID-19) створив новi виклики для бiзнес-середовища.
Свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв
України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого
поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi Товариства. Цi
подiї можуть суттєво вплинути на подальшу дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi результати,
i наразi цей вплив неможливо достовiрно оцiнити.
Хоча керiвництво приймає вiдповiднi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу Товариства в
сучасних умовах, продовження поточної нестабiльної ситуацiї в бiзнес-середовищi може
негативно впливати на результати та фiнансову ситуацiю Товариства в тому виглядi, який на
даний момент не може бути визначений.

Дана фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва впливу українського
бiзнес-середовища на операцiї та фiнансове становище Товариства. Майбутнє
бiзнес-середовище може вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв- Наглядова
рада- Дирекцiя

Наглядова рада ПрАТ "КЗТВ" :
Голова Наглядової ради - Балдiс
Мирослав Миколайович;
Заступник Голови Наглядової ради Балдiс Андрiй Мирославович;
Член Наглядової ради - Давидовський
Олександр Анатолiйович;
Член Наглядової ради - Забарський
Владислав Валерiйович;
Член Наглядової ради - Животкова
Ольга Вiкторiвна.

Дирекцiя

Члени дирекцiї

Дирекцiя
- Директор - Яворський Вячеслав
Вiкторович;
- Головний бухгалтер - Соловйова
Людмила Вiкторiвна;
- Заступник директора з постачання Хомяк Валерiй Семенович;
- Заступник директора iз збуту - Жуй
Микола Вiкторович;

Ревiзiйна комiсiя

Загальнi збори акцiонерiв - Ревiзiйна
комiсiя

Ревiзiйна комiсiя
Голова Ревiзiйної комiсiї - Єфимович
Тетяна Олександрiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Волков
Олександр Вiкторович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

Директор

Яворський Вячеслав
Вiкторович

1961

1

2

3

4

5

Освіта
5
вища, Київський
технологiчний
iнститут

Стаж
роботи
(років)
6
31

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8

ВАТ "КЗТВ", Перший
заст.директора ВАТ "КЗТВ"

01.03.00,
постiйно

Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища,
Давидовський Олександр
Днiпропетровський
ВАТ "КЗТВ", Механiк
28.03.17, 3
Член Наглядової ради
1965
22
Анатолiйович
унiверситет
котельного цеху ВАТ "КЗТВ"
роки
економiки та права
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
ВАТ "КЗТВ",
вища, Харкiвський
Заст.директора-начальник
01.03.05,
Член Дирекцiї
Хомяк Валерiй Семенович
1964
iнститут
25
вiддiлу постачання та збуту
постiйно
ж.д.транспорту
ВАТ "КЗТВ".
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища, Iнститут
ВАТ "КЗТВ",
економiки та
Заст.начальника вiддiлу
24.04.08,
Член Дирекцiї
Жуй Микола Вiкторович
1976
18
iнвестицiйних
постачання та збуту ВАТ
постiйно
технологiй
"КЗТВ".
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища, Київський
Соловйова Людмила
ВАТ "КЗТВ", Ведучий
01.06.00,
Член Дирекцiї
1963
iнститут народного
22
Вiкторiвна
економiст ВАТ "КЗТВ".
постiйно
господарства
Опис:

6

7

8

9

10

11

Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища, Київський
ТОВ "Обєднання Хорс",
28.03.17, 3
Член Наглядової ради
Животкова Ольга Вiкторiвна
1958
державний
25
Заст.директора ТОВ
роки
унiверситет
"Обєднання Хорс"
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Забарський Владислав
28.03.17, 3
Член Наглядової ради
1973
д/в
26
д/в, д/в
Валерiйович
роки
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
ТОВ
вища, Київський
"Зовнiшньо-торгiвельна
Балдiс Мирослав
28.03.17, 3
Голова Наглядової ради
1957
державний
27
фiрма Трейдiнг", Директор
Миколайович
роки
унiверситет
ТОВ "Зовнiшньо-торгiвельної
фiрми "Трейдiнг"
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища, НТУУ
Заст.голови Наглядової
Київський
ТОВ "Обєднання Хорс", ТОВ
28.03.17, 3
Балдiс Андрiй Мирославович 1982
15
ради
полiтехнiчний
"Обєднання Хорс".
роки
iнститут
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища, Харкiвський
Голова Ревiзiйної
Єфимович Тетяна
ВАТ "КЗТВ", Економiст ВАТ
28.03.17, 5
1962 iнженерно-економiчн
18
комiсiї
Олександрiвна
"КЗТВ".
рокiв
ий iнститут
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не
проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
вища, Харкiвський
Волков Олександр
ВАТ "КЗТВ", Заст.головного
28.03.17, 5
Член Ревiзiйної комiсiї
1958
полiтехнiчний
43
Вiкторович
бухгалтера ВАТ "КЗТВ".
рокiв
iнститут
Опис:
Посадова особа Емiтента за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. За звiтний перiод змiн у персональному складi посадової особи не

проводилось. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
директор
член дирекцiї
член дирекцiї
член дирекцiї
голова ревiзiйної комiсiї
голова Наглядової ради
заст.голови Наглядової ради
член Наглядової ради
член Наглядової ради
член Наглядової ради
член Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Яворський Вячеслав Вiкторович
Соловйова Людмила Вiкторiвна
Хомяк Валерiй Семенович
Жуй Микола Вiкторович
Єфимович Тетяна Олександрiвна
Фiзична особа - не отримана згода на
оприлюднення
Фiзична ососба - не отримана згода на
оприлюднення
Давидовський Олександр Анатолiйович
Фiзична особа - не отримана згода на
оприлюднення
Фiзична особа - не отримана згода на
оприлюднення
Волков Олександр Вiкторович

3
33
0
0
0
2
1 744 215

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0,00028
0
0
0
0,000017
15

1 744 215

15

1 744 215

0

1
1 744 215

0,0000085
15

1
1 744 215

0
0

1

0,0000085

1

0

1

0,0000085

1

0

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
33
0
0
0
2
1 744 215

6
0
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Мiнпромполiтики України

00013942

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01000, Україна, Київська обл.,
Київ, вул.Сурiкова, 3

0,3

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

д/в

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
Усього
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основним напрямком дiяльностi ПрАТ "КЗТВ" є виробництво високоякiсного технiчного
вуглецю та виконання вимог замовникiв, забезпечення задоволеностi споживачiв i всiх
зацiкавлених сторiн, виходячи з економiчної доцiльностi та постiйного удосконалення у всiх
сферах дiяльностi.
Основнi цiлi пiдприємства це:
забезпечення лiдируючих позицiй серед всесвiтнiх виробникiв технiчного вуглецю на
ринку збуту;
пiдвищення конкурентоздатностi продукцiї шляхом втiлення енергозберiгаючих
технологiй, нових технологiй, заходiв з полiпшення умов працi та екологiї;
пiдвищення результативностi та ефективностi процесiв, виконання цiлей процесiв;
вiдповiднiсть технiчного вуглецю вимогам Регламенту REACH.
ПрАТ "КЗТВ" є єдиним виробником технiчного вуглецю на територiї України. На пiдприємствi
запроваджена iнтегрована система менеджменту у вiдповiдностi до вимог мiжнародних
стандартiв IATF 16949, ISO 9001, ISO 16001.
На ринку збуту технiчного вуглецю iснує висока конкуренцiя з боку закордонних виробникiв
продукцiї, а саме з боку росiйських виробникiв ВАТ "Ярославський техвуглець" (365тис.т за
рiк), Омськ Карбон Груп (430тис.т за рiк), ВАТ "Нижньокамськ техвуглець" (120тис.т за рiк).
Проте добре налагодженi зв'язки ПрАТ "КЗТВ" з партнерами, як в Українi, так i за її межами, та
географiчно вигiдне розташування нашого пiдприємства, висока якiсть техвуглецю, дають змогу
утримувати та розширювати ринки збуту в шинному напрямку в країнах ближнього й дальнього
зарубiжжя. Близьке географiчне розташування основних споживачiв, у першу чергу з
Європейських країн, дають можливiсть збуту продукцiї за рахунок експортних поставок.
Основними видами дiяльностi ПрАТ "КЗТВ" являються:
виробництво та реалiзацiя технiчного вуглецю;
виробництво теплової енергiї, електроенергiї, води хiмочищеної;
зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть;
надання транспортних та iнших видiв послуг.

На ПрАТ "КЗТВ" виробляється 13 марок технiчного вуглецю, якi одержують шляхом
термоокислювального розкладання рiдкої вуглеводної сировини, з них 8 марок високоактивного техвуглецю, 5 марок - середньоактивного техвуглецю.
Перспективи розвитку:
пiдвищення виробництва технiчного вуглецю за рахунок пiдвищення продуктивностi
реакторiв.
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента:
модернiзацiя реакторiв, пiдвищення їх продуктивностi.
2. Інформація про розвиток емітента
Iнформацiя про розвиток емiтента:
на 4-му технологiчному потоцi проведено ремонт з елементами модернiзацiї;
на ДПС, з метою покращення розiгрiву та зливу сировини, проведено монтаж двох
додаткових стоякiв зливу та монтаж двох нових насосiв;
з метою збiльшення об'єму зберiгання сировини проведено ремонт 6-го резервуару,
виконана iзоляцiя резервуара № 13;
проведено ремонт футерiвки реакторiв № 12 та № 37 зi встановленням двох додаткових
сировинних форсунок;
проведена модернiзацiя лiнiй: ГТЦ, ГТФ, вiдхiдних газiв на обдування рукавiв ФР-5000;
впроваджена стацiонарна схема подачi присадки (гiдрофосфату натрiю та лимонної
кислоти);
проведена модернiзацiя лiнiї вiдсмоктування ТВГС з сушильного барабану 1-го
технологiчного потоку.
Дослiдження та iнновацiї:
розроблено техзавдання на реконструкцiю 7-го та 8-го технологiчних потокiв;
розроблена пропозицiя по схемi повернення техвуглецю з системи аспiрацiї та
уловлювання вiддiлення обробки в вiддiлення вловлювання;
розробленi технiчнi пропозицiї щодо пiдвищення точностi автоматичної стабiлiзацiї
температури i вологостi технiчного вуглецю на виходi сушильного барабану;
патентнi дослiдження та тематичнi патентнi пошуки в галузi виробництва технiчного
вуглецю;
доопрацьована схема системи конденсацiї та збору випаровувань iз буферних ємностей
на ДПС;
виконанi дослiдження кисневої установки на реакторi;
проведенi випробування по отриманню технiчного вуглецю з пiдвищеними показниками
якостi "ЧАЙ" та "ЧАМ";
розпочато роботу по розробцi конструкцiї модульного реактора;
виконанi роботи з проведення експериментiв з подачi присадок з метою регулювання
показника якостi "рН";
розроблена КД, виготовленi та змонтованi комбустери на 2-й та 4-й технологiчнi потоки;
розроблена КД, виготовленi та змонтованi на 1-му та 2-му технологiчному потоках
грудковiддiлювачi;
проведено випробування присадки-пом'якшувача в процесi грануляцiї;
виконано доопрацювання водяної форсунки гранулятора-змiшувача для подачi присадки
гiдрофосфату натрiю.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо похiдних цiнних паперiв емiтентом - укладення деривативiв не вiдбувалось,
вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не вiдбувалось.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
ПрАТ "КЗТВ" визначило зовнiшнi й внутрiшнi фактори, якi суттєво з погляду його цiлей i
стратегiчного напрямку впливають на здатнiсть його системи менеджменту якостi досягти
очiкуваних результатiв.
Завнiшнi ризики:
1. Змiни в законодавствi.
2. Полiтична ситуацiя.
3. Рейдерське захоплення.
4. Економiка (попит на техвуглець, цiна на нафту i т.i.)
5. Сировина, логiстика.
6. Конкуренцiя.
7. Проблеми на залiзничнiй дорозi.
8. Оплата за вiдвантажену продукцiю (ПДВ).
9. Вiдсутнiсть бази для пiдготовки персоналу.
Можливостi:
1. Розвиток внутрiшнього ринку.
2. Розширення асортименту.
3. Постачальники сировини.
4. Ринки збуту (зовнiшнi).
5. Стабiльнi внутрiшнiй/зовнiшнiй ринки збуту.
6. Вiдсутнiсть конкуренцiї на внутрiшньому ринку.
7. Логiстика, географiя.
8. Iмiдж пiдприємства.
9. Лiдерство керiвництва.
10. Реалiзацiя теплової енергiї.
Внутрiшнi ризики:
слабкi сторони: плиннiсть кадрiв; фiзичне зношення устаткування; низька автоматизацiя
процесiв; недостатнi потужностi виробництва; внутрiшня логiстика/комунiкацiя; низька
швидкiсть прийняття рiшень; недостатнє фiнансування; енергоємнiсть виробництва.
Сильнi сторони: якiсть продукцiї; конкурентна собiвартiсть; квалiфiкований персонал; гнучкiсть
виробництва (випуск рiзних марок); мотивацiя персоналу; унiверсальнiсть устаткування;
складськi можливостi; можливiсть використання рiзних видiв сировини; наявнiсть СМЯ згiдно
ISO 9001, ISO 16001, IATF 16949.
Реалiї полiтичних i економiчних умов в Українi обумовлюють ряд факторiв, якi можуть
негативно вплинути на здiйснення дiяльностi ПрАТ "КЗТВ". У данiй ситуацiї найбiльш
ймовiрними факторами ризику можуть бути:
воєннi дiї на Сходi України й розширення зони конфлiкту, що вкрай негативно впливає
на постачання коксохiмiчної сировини з даного регiону;
можливiсть введення торговельних бар'єрiв з боку Митного Союзу, насамперед, до
шинних заводiв України, що може привести до iстотного скорочення реалiзацiї продукцiї, а
також введення блокади на постачання сировини з боку тимчасово окупованих територiй;
недосконала i схильна до частих змiн, законодавча база в частинi оподаткування й митної
полiтики. У першу чергу, мова йде про змiну правил адмiнiстрування податку на додану вартiсть

i введення додаткових мит на iмпортовану продукцiю;
недосконала валютна полiтика Нацiонального Банку України, яка призводить до iстотної
девальвацiї нацiональної валюти, що у свою чергу, призводить до iстотного подорожчання
сировини для виробництва технiчного вуглецю й iмпортної складової виробництва, у першу
чергу пакувальних матерiалiв. Частково данi ризики нiвелюються тим, що за пiдсумками 2019
року 87,0% реалiзацiї продукцiї ПрАТ "КЗТВ" склали поставки на експорт у валютi ЄВРО й
доларах США;
непрозора й нестабiльна цiнова полiтика в областi постачання енергоресурсiв;
нестабiльна робота Укрзалiзницi;
наявнiсть конкурентiв у країнах ближнього й дальнього зарубiжжя.
Фактично всi наведенi негативнi фактори, за винятком полiтичних i правових, компенсуються
наявнiстю стримуючих факторiв i попереджуючих заходiв, реалiзацiя яких забезпечить
загальний позитивний результат, а саме:
високий рiвень мобiльностi виробництва й значне розширення можливостей з
виробництва високоякiсних конкурентоспроможних марок техвуглецю;
досить стабiльнi й довгостроковi ринки збуту продукцiї ПрАТ "КЗТВ";
високу фiнансову ефективнiсть роботи, фiнансову стiйкiсть i незалежнiсть пiдприємства;
високий iнтелектуальний i професiйний рiвень персоналу у всiх областях виробничої,
фiнансової й комерцiйної дiяльностi.
Стабiльна динамiка розвитку ПрАТ "КЗТВ" передбачає подальше збiльшення виробництва й
реалiзацiї технiчного вуглецю.
Головна мета ПрАТ "КЗТВ" - максимально можливе збереження позицiй пiдприємства на
наявних ринках i, як наслiдок збереження обсягiв виробництва. Задоволення всiх зацiкавлених
сторiн. Зниження негативних ризикiв.
10. Забезпеченiсть ресурсами.
11. Виробництво електричної й теплової енергiї.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Однiєю з ключових ознак фiнансової стiйкостi пiдприємства є його лiквiднiсть.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ПрАТ "КЗТВ" складає:
К(1)=Обiговi кошти/поточнi зобов'язання
К(1)=393227/135404=2,90
Рекомендоване значення К(1)?1
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi ПрАТ "КЗТВ" складає:
К(2) = Обiговi кошти-запаси/поточнi зобов'язання
К(2) = 154658/135404=1,14
Рекомендоване значення К(2)?0,6
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ПрАТ "КЗТВ" складає:
К(3) = Грошовi активи/Поточнi зобов'язання
К(3) = 2649/135404= 0,02
Рекомендоване значення К(3) ?0
Таким чином, аналiз показникiв лiквiдностi ПрАТ "КЗТВ" по вiдношенню до рекомендованих
значень, дозволяє зробити висновок, що платоспроможнiсть та фiнансова стiйкiсть пiдприємства
мають достатньо високий рiвень.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння товариства, затверджений Позачерговими
загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Кременчуцький завод технiчного
вуглецю" (Протокол вiд 10 лютого 2017 року).
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує нiяких кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднаних юридичних осiб.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує iнформацiю щодо корпоративного управлiння понад визначенi
законодавством вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
В Приватному акцiонерному товариствi "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
вдосконалюється корпоративне управлiння згiдно чинного законодавства.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

23.02.19
99,960988
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ"
була Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного
не подавалися.
Перелiк питань, що розглядались на позачергових загальних зборах акцiонерiв:
1.
Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення
загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийняте.
1)
Обрати лiчильну комiсiю у складi: Рубцової Людмили Володимирiвни,
Нiкуленкової Свiтлани Олексiївни, Курило Тетяни Михайлiвни
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
2)
Затвердити наступний регламент проведення рiчних зборiв: до десяти
хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача,
виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного - до п'яти
хвилин. Заборонити аудiо та вiдеозапис зборiв, а також присутнiсть на загальних
зборах засобiв масової iнформацiї.
3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос".
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю

шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною
комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава
визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та
членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на
голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй (по 8, 9 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш
як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi
товариства"), по 7 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону України
"Про акцiонернi товариства").
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича та Секретарем
зборiв Овчаренка Вiталiя Юрiйовича.
3.
Затвердження звiту Директора Товариства про стан та перспективи
залучення iнвестицiй Товариством з метою нарощування обсягiв виробництва
продукцiї.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Визнати незадовiльним стан та перспективи залучення iнвестицiй
Товариством через статутний капiтал з метою нарощування обсягiв виробництво
продукцiї.
Пiдтримати дiї виконавчого органу та Наглядової ради по захисту права власностi
акцiонерiв на акцiї ПрАТ "КЗТВ", зокрема, iнформування вiдповiдних державних
органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй
шляхом направлення за належнiстю письмових листiв - звернень, згiдно змiсту
наведеного у додатку до цього протоколу загальних зборiв.
4.
Про повноваження Директора Товариства, Голови та членiв Наглядової
ради по веденню переговорiв пов'язаних з вступом Товариства до складу
учасникiв iншого суб'єкта господарювання.
Слухали: члена Наглядової ради Давидовського О.А.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Надати повноваження Директору Товариства, Головi та членам
Наглядової ради Товариства по веденню переговорiв пов'язаних з вступом
Товариства до складу учасникiв iншого суб'єкта господарювання.
5.
Про надання попередньої згоди на вступ Товариства до складу учасникiв
iншого суб'єкта господарювання з вiдповiдним майновим внеском.
Слухали: члена Наглядової ради Давидовського О.А.
Голосували за- 116286 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -465366, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:

1)
Вступити приватному акцiонерному товариству "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю" до складу учасникiв iншого суб'єкта господарювання товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднання "Хорс", з майновим
внеском вартiстю та за перелiком наведеним у додатку до цього протоколу
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства
2)
Делегувати дирекцiї та Наглядовiй радi повноваження корегування умови
вступу приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький завод технiчного
вуглецю" до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднання "Хорс", в
тому числi, але не виключно корегування вартостi та перелiку майнового внеску
наведеного у додатку до цього протоколу позачергових загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
6.
Про схвалення вчинених Товариством правочинiв.
Слухали: головного бухгалтера Соловйову Л.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством правочин, укладенi в перiод з
24.04.2018 р. по 23.02.2019 р.
7.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Слухали: головного бухгалтера Соловйову Л.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинiв
(кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової
поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання
тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi
Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв
Товариства, на суму не бiльше як 500 % вартостi активiв за даними рiчної
звiтностi за 2018 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення
Наглядовою Радою Товариства.
2) Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства
Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально
посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо
надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.
8.
Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Рiшення питання вiдкласти до моменту вирiшення на користь
Товариства питання вiдновлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку внесення змiн до системи депозитарного облiку iменних
цiнних паперiв емiтованих Приватним акцiонерним товариством "Кременчуцький
завод технiчного вуглецю".
9.
Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження
Протоколу рiшення про емiсiю акцiй.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi

-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Розгляд питання вiдкласти до моменту вирiшення на користь
Товариства питання вiдновлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку внесення змiн до системи депозитарного облiку iменних цiнних
паперiв емiтованих Приватним акцiонерним товариством "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю".
10.
Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Розгляд питання вiдкласти до моменту вирiшення на користь
Товариства питання вiдновлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку внесення змiн до системи депозитарного облiку iменних цiнних
паперiв емiтованих Приватним акцiонерним товариством "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю".
11.
Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства
шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання
нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо його державної реєстрацiї.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Розгляд питання вiдкласти до моменту вирiшення на користь
Товариства питання вiдновлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку внесення змiн до системи депозитарного облiку iменних цiнних
паперiв емiтованих Приватним акцiонерним товариством "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю".
12.
Про внесення та затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень
Товариства. Надання повноважень щодо пiдписання нових редакцiй внутрiшнiх
положень Товариства.
Слухали: члена Наглядової ради Давидовського О.А..
Голосували за- 581652 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Розгляд питання вiдкласти до моменту вирiшення на користь
Товариства питання вiдновлення Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку внесення змiн до системи депозитарного облiку iменних цiнних
паперiв емiтованих Приватним акцiонерним товариством "Кременчуцький завод
технiчного вуглецю".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

24.04.19
99,960817
Iнiцiатором проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ" була
Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не
подавалися.

Перелiк питань, що розглядались на рiчних загальних зборах акцiонерiв:
1.
Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення
загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Обрати лiчильну комiсiю у складi: Рубцової Людмили Володимирiвни,
Нiкуленкової Свiтлани Олексiївни, Курило Тетяни Михайлiвни
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
2)
Затвердити наступний регламент проведення рiчних зборiв: до десяти
хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача,
виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного - до п'яти
хвилин. Заборонити аудiо та вiдеозапис зборiв, а також присутнiсть на загальних
зборах засобiв масової iнформацiї.
3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос".
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю
шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною
комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава
визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та
членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на
голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй (по 11, 12 питаннях Порядку денного рiшення приймається
бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про
акцiонернi товариства").
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича та Секретарем
зборiв Овчаренка Вiталiя Юрiйовича.
3.
Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2018 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства
на 2019 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Затвердити Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на
2019 рiк.
4.
Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
Слухали: члена Наглядової ради Давидовського О.А.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi

-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.
5.
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Єфимович Т.О.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.
6.
Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Єфимович Т.О.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Затвердити висновки зовнiшнього аудиту за 2018 рiк.
2) Затвердити заходи за результатами розгляду висновки зовнiшнього аудиту за
2018 рiк.
7.
Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018рiк.
Слухали: головного бухгалтера Соловйову Л.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звiт про фiнансовi
результати Товариства за 2018 рiк.
8.
Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства
за 2018 рiк.
Слухали: головного бухгалтера Соловйову Л.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк в сумi 43 014 563,00 грн.
розподiлити наступним чином:
- 42 026 174,50 грн. направити на поповнення обiгових коштiв Товариства;
- 988 388,50 грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам.
9.
Про виплату дивiдендiв.
Слухали: головного бухгалтера Соловйову Л.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Затвердити наступний порядок та розмiр виплати дивiдендiв:
- 988 388,50 грн. розподiляються та виплачуються акцiонерам Товариства
грошовими коштами протягом шести мiсяцiв з дня прийняття рiшення загальними
зборами акцiонерiв Товариства:
o Розмiр дивiдендiв становить 0,85 грн. на одну просту акцiю.
o Дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
визначає Наглядова Рада, вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту

Товариства.
o Порядок виплати дивiдендiв визначається Наглядовою Радою з наступних
варiантiв: в порядку, встановленому частиною 5 ст. 30 Закону України "Про
акцiонернi товариства", або через касу Товариства, або поштовим переказом, або
шляхом переказу на депозит нотарiальної контори або безготiвковим шляхом на
розрахунковий рахунок акцiонера.
10.
Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Для залучення додаткових коштiв на оновлення основних фондiв
пропонується збiльшити розмiр статутного капiталу на 10 988 554,50 (десять
мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири гривнi 50
копiйок) грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом розмiщення
додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi 10 465 290 (десять мiльйонiв
чотириста шiстдесят п'ять тисяч двiстi дев'яносто) штук iснуючої номiнальної
вартостi - 1,05 (одна гривня п'ять копiйок) грн. кожна, загальною номiнальною
вартiстю 10 988 554,50 (десять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот
п'ятдесят чотири гривнi 50 копiйок) грн. Форма iснування акцiй бездокументарна. Джерелом збiльшення статутного капiталу мають бути
додатковi внески акцiонерiв у виглядi грошових коштiв у нацiональнiй валютi
України - гривнi.
11.
Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження
Протоколу рiшення про емiсiю акцiй.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Прийняти рiшення про емiсiю акцiй Товариства.
2)
Акцiонери користуються переважним правом на придбання акцiй
додаткової емiсiї.
3)
Додаткова емiсiя акцiй не пiде на покриття збиткiв, пов'язаних iз
господарською дiяльнiстю Товариства.
4)
Затвердити Рiшення про емiсiю акцiй (додаток № 1 до Протоколу рiчних
загальних зборiв Товариства).
5) Учасниками розмiщення акцiй є акцiонери Товариства згiдно перелiку,
складеного станом на 24.04.2019 р. (дату прийняття зборами акцiонерiв рiшення
про збiльшення статутного капiталу Товариства).
12.
Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та
надати їй наступнi повноваження щодо:
1)
визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї
переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї;

2)
прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3)
затвердження результатiв емiсiї акцiй;
4)
затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;
5)
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
6)
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї
недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв
емiсiї акцiй, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту,
або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
7)
повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання
розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права.
13.
Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Визначити уповноваженою особою Товариства Директора Товариства
та надати йому наступнi повноваження:
1)
проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого
переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про емiсiю;
2)
проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;
3)
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
14.
Про схвалення вступу Товариства до складу учасникiв iншого суб'єкта
господарювання та внесення майнового внеску до статутного капiталу.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити дiї та рiшення посадових осiб органiв управлiння приватного
акцiонерного товариства "Кременчуцький завод технiчного вуглецю", вiдповiдно,
вчиненi та прийнятi у зв'язку запланованим вступом до складу iншого суб'єкта
господарювання та формування складових частин вкладу у негрошовiй формi
внесення якого заплановано, визначення його ринкової (справедливої) вартостi,
попереднє погодження з iншими учасниками такого iншого суб'єкта
господарювання грошової оцiнки вкладу до статутного капiталу.
15.
Про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством значнi правочини (згiдно перелiку).
16.
Про схвалення вчинених Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 224138 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -357513, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.

Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством правочини iз заiнтересованiстю (згiдно
перелiку).
17.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинiв
(кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової
поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання
тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi
Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв
Товариства, на суму не бiльше як 500 % вартостi активiв за даними рiчної
звiтностi за 2018 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення
Наглядовою Радою Товариства.
2)Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства
Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально
посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо
надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.
18.
Про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 224138 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -357513, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

24.07.19
99,960645
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ"
була Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного
не подавалися.
Перелiк питань, що розглядались на позачергових загальних зборах акцiонерiв:
1.
Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення
позачергових загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1) Обрати лiчильну комiсiю у складi: Рубцової Людмили Володимирiвни,
Нiкуленкової Свiтлани Олексiївни, Курило Тетяни Михайлiвни, Гомозової
Катерини Вiкторiвни.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
2) Затвердити наступний регламент проведення позачергових зборiв: до десяти
хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача,
виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного - до п'яти

хвилин. Заборонити аудiо та вiдеозапис зборiв, а також присутнiсть на загальних
зборах засобiв масової iнформацiї.
3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос".
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю
шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною
комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава
визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та
членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на
голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй (по 4, 6 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш
як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi
товариства"), по 5 питанню порядку денного рiшення приймається бiльш як 95
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для
участi у загальних зборах (ст. 27 Закону України "Про акцiонернi товариства").
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича та Секретарем
зборiв Овчаренка Вiталiя Юрiйовича.
3.
Прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Скасувати рiшення рiчних загальних зборiв Приватного акцiонерного
товариства "Кременчуцький завод технiчного вуглецю", прийнятi 24 квiтня 2019
року (Протокол вiд 24.04.2019 р.) щодо емiсiї акцiй по питаннях порядку денного:
10. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
11. Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження
Протоколу рiшення про емiсiю акцiй.
12. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
13. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
4.
Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Для залучення додаткових коштiв на оновлення основних фондiв
пропонується збiльшити розмiр статутного капiталу на 10 988 554,50 (десять
мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири гривнi 50
копiйок) грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом розмiщення

додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi 10 465 290 (десять мiльйонiв
чотириста шiстдесят п'ять тисяч двiстi дев'яносто) штук iснуючої номiнальної
вартостi - 1,05 (одна гривня п'ять копiйок) грн. кожна, загальною номiнальною
вартiстю 10 988 554,50 (десять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п'ятсот
п'ятдесят чотири гривнi 50 копiйок) грн. Форма iснування акцiй бездокументарна. Джерелом збiльшення статутного капiталу мають бути
додатковi внески акцiонерiв у виглядi грошових коштiв у нацiональнiй валютi
України - гривнi.
5.
Прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерiв на
придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Прийняти рiшення про невикористання акцiонерами переважного
права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
6.
Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження
Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї).
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Прийняти рiшення про емiсiю акцiй Товариства.
2)
Додаткова емiсiя акцiй не пiде на покриття збиткiв, пов'язаних iз
господарською дiяльнiстю Товариства.
3)
Затвердити Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної
пропозицiї) iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення, яке
оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу позачергових загальних
зборiв Товариства (Додаток № 1 до Протоколу позачергових загальних зборiв
Товариства).
7.
Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та
надати їй наступнi повноваження щодо:
1)
визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення
акцiй у процесi емiсiї;
2)
прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї
акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
3)
затвердження результатiв емiсiї акцiй;
4)
затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;
5)
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
6)
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї
недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв
емiсiї акцiй, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту,
або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.

8.
Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються
повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених
чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Визначити уповноваженою особою Товариства Директора Товариства
та надати йому наступнi повноваження:
1)
проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;
2)
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв,
якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
9.
Про схвалення дiй та рiшень посадових осiб органiв управлiння
приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький завод технiчного вуглецю",
вiдповiдно, вчиненi та прийнятi у зв'язку запланованим вступом до складу iншого
суб'єкта господарювання.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити дiї та рiшення посадових осiб органiв управлiння приватного
акцiонерного товариства "Кременчуцький завод технiчного вуглецю", вiдповiдно,
вчиненi та прийнятi у зв'язку запланованим вступом до складу iншого суб'єкта
господарювання та формуванням складових частин вкладу у негрошовiй формi
внесення якого заплановано, визначення його ринкової (справедливої) вартостi,
попереднє погодження з iншими учасниками такого iншого суб'єкта
господарювання грошової оцiнки вкладу до статутного капiталу (згiдно перелiку).
10.
Про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581650 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством значнi правочини (згiдно перелiку).
11.
Про схвалення вчинених Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 116285 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -465366, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством правочини iз заiнтересованiстю (згiдно
перелiку).

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

11.09.19
99,960817
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ"
була Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного
не подавалися.

Перелiк питань, що розглядались на позачергових загальних зборах акцiонерiв:
1.
Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення
позачергових загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Слухали: Директора Товариства Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1) Обрати лiчильну комiсiю у складi: Рубцової Людмили Володимирiвни,
Нiкуленкової Свiтлани Олексiївни, Курило Тетяни Михайлiвни, Гомозової
Катерини Вiкторiвни.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
2) Затвердити наступний регламент проведення позачергових зборiв: до десяти
хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача,
виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного - до п'яти
хвилин. Заборонити аудiо та вiдеозапис зборiв, а також присутнiсть на загальних
зборах засобiв масової iнформацiї.
3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос".
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю
шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною
комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава
визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та
членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на
голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй (по 4, 6 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш
як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 5, 7 питаннях Порядку денного
рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної
кiлькостi (ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства").
У зв'язку з наявнiстю Ухвали Господарського суду м.Києва про забезпечення
позову вiд 12.07.2019р. справа № 910/2377/19, якою заборонено Приватному
акцiонерному товариству "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" (39609,
Полавська обл., м.Кременчук, вiл.Свiштовська, 4; iдентифiкацiйний код
00152299) вносити змiни до статуту приватному акцiонерному товариству
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю" щодо збiльшення розмiру статутного
капiталу шляхом прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння
Приватному акцiонерному товариству "Кременчуцький завод технiчного
вуглецю", третє питання порядку денного на голосування не виноситься.
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
Слухали: Директора Товариства Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича та Секретарем
зборiв Овчаренка Вiталiя Юрiйовича.
3. Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання нової
редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо її державної реєстрацiї.
Слухали: Голову зборiв зборiв Петренка О.I.

У зв'язку з наявнiстю Ухвали Господарського суду м.Києва про забезпечення
позову вiд 12.07.2019р. справа № 910/2377/19, заборонено Приватному
акцiонерному товариству "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" (39609,
Полавська обл., м.Кременчук, вiл.Свiштовська, 4; iдентифiкацiйний код
00152299) вносити змiни до статуту Приватному акцiонерному товариству
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю" щодо збiльшення розмiру статутного
капiталу шляхом прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння
Приватному акцiонерному товариству "Кременчуцький завод технiчного
вуглецю", третє питання порядку денного на голосування не виноситься.
4.
Про схвалення вступу Товариства до складу учасникiв iншого суб'єкта
господарювання.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вступ Приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький
завод технiчного вуглецю" до складу учасникiв iншого суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднання "Хорс", з майновим
внеском вартiстю (згiдно перелiку).
5.
Про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством значнi правочини (згiдно перелiку).
6.
Про схвалення вчинених Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 116285 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -465366, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством правочини, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть (згiдно перелiку).
7.
Про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1.
Надати згоду на вчинення значних правочинiв
(кредитних угод,
договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної
фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та
вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв) (згiдно перелiку).
2. Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства
Директора Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально
посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо
надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних правочинiв.
8.
Про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
Слухали: секретаря загальних зборiв Овчаренка В.Ю.

Голосували за- 116285 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -465366, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Надати згоду на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть (згiдно перелiку).
2)
Уповноважити на пiдписання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, вiд iменi Товариства Директора Товариства або уповноважену
особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена
рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на
укладення вiдповiдних правочинiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X

23.10.19
99,960817
Iнiцiатором проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗТВ"
була Наглядова рада Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного
не подавалися.
Перелiк питань, що розглядались на позачергових загальних зборах акцiонерiв:
1.
Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення
позачергових загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1) Обрати лiчильну комiсiю у складi: Рубцової Людмили Володимирiвни,
Нiкуленкової Свiтлани Олексiївни, Курило Тетяни Михайлiвни, Гомозової
Катерини Вiкторiвни.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв
Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.
2) Затвердити наступний регламент проведення позачергових зборiв: до десяти
хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача,
виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного - до п'яти
хвилин. Заборонити аудiо та вiдеозапис зборiв, а також присутнiсть на загальних
зборах засобiв масової iнформацiї.
3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос".
Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю
шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною
комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава
визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та
членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на
голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах та є власниками
голосуючих акцiй (по 4, 6 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш
як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 3 питанню Порядку денного
рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй
(ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства"), по 5 питанню Порядку
денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх

загальної кiлькостi (ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства").
2.
Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.
Слухали: Директора Яворського В.В.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича та Секретарем
зборiв Базанова Дмитра Олександровича.
3.
Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства
шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання
нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо її державної реєстрацiї.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили:
1)
Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новiй редакцiї.
2)
Надати повноваження Директору Товариства пiдписати нову редакцiю
Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової
редакцiї Статуту з правом видачi вiдповiдних довiреностей (з правом
передоручення).
4.
Про схвалення вступу Товариства до складу учасникiв iншого суб'єкта
господарювання.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вступ Приватного акцiонерного товариства "Кременчуцький
завод технiчного вуглецю" до складу учасникiв iншого суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднання "Хорс", з майновим
внеском вартiстю (згiдно перелiку).
5.
Про схвалення вчинених Товариством значних правочинiв.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 581651 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -0, не дiйснi
-0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством значнi правочини (згiдно перелiку).
6.
Про схвалення вчинених Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
Слухали: Голову зборiв Петренка О.I.
Голосували за- 116285 голосiв, проти - 0, утрималсь -0, не голосували -465366, не
дiйснi -0.
Рiшення прийнято.
Ухвалили: Схвалити вчиненi Товариством правочини, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть (згiдно перелiку).

Вид загальних зборів

річні

позачергові
X

Дата проведення
Кворум зборів
Опис

29.10.19
0,000688
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного
вуглецю", що були призначенi на 29.10.2019р. о 10:00, не вiдбулися у зв'язку з
вiдсутнiстю кворуму для проведення зборiв.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
Ні
X
X

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю",
що були призначенi на 29.10.2019р. о 10:00,
не вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму
для проведення зборiв.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Балдiс Мирослав
Миколайович
Балдiс Андрiй
Мирославович
Давидовський
Олександр
Анатолiйович
Забарський
Владислав
Валерiйович
Животкова
Ольга Вiкторiвна

Незалежний
член
наглядової
ради
X

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що

Залежний
член
наглядової
ради

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

X
X
X
X
За звiтний перiод було проведено 23 засiдань Наглядової ради
ПрАТ "КЗТВ" з наступними питаннями:
- щодо проведення зборiв акцiонерiв Товариства
- щодо вирiшення оргпитань акцiонерного Товариства
- щодо визначення суб'єкту аудиту

застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

- щодо погоджеення укладення Товариством значних правочинiв
- щодо збiльшення статутного капiталу Товариства
- щодо затвердження ринкової вартостi акцiй
- щодо щодо затвердження цiни розмiщення акцiй пiд час
розмiщення акцiй у процесi емiсiї акцiй
- щодо прийому та збереження сировини
- щодо затвердження результатiв емiсiї акцiй та звiту про
результати емiсiї акцiй
- щодо порядку та строкiв виплати дивiдендiв
- щодо обрання оцiнювача ринкової вартостi однiєї простої
iменної акцiї
- щодо затвердження ринкової вартостi однiєї простої iменної
акцiї
- щодо поставки техвуглецю

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
28 березня 2017 року рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ
"КЗТВ" було обрано: Голова Наглядової ради Балдiс М.М.Заст.
Інше (зазначити)
голови Наглядової ради Балдiс А.М.Члени Наглядової ради:
Давидовський О.А., Забарський В.В., Животкова О.В.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Дирекцiя - Директор Яворський Вячеслав
Вiкторович; - Головний
бухгалтер - Соловйова
Людмила Вiкторiвна; Заступник директора з
постачання - Хомяк
Валерiй Семенович;Заступник директора iз
збуту - Жуй Микола
Вiкторович.Ревiзiйна
комiсiяГолова

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Повноваження посадових осiб ПрАТ "КЗТВ", а саме посадових
осiб Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ", Дирекцiї та Ревiзiйної
комiсiї здiйснюються згiдно чинного законодавства, Статуту
ПрАТ "КЗТВ", Положення про Наглядову Раду, Положення про
Дирекцiю, Положення про Ревiзiйну комiсiї.
Наглядова рада проводить засiдання впродовж року та виносять
до Порядку денного питання, що належать в їх компетенцiї,
згiдно чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ",
Положення про Наглядову Раду.
Дирекцiя проводить засiдання впродовж року та виносять до
Порядку денного питання, що належать в їх компетенцiї, згiдно
чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ", Положення про
Дирекцiю.
Ревiзiйна комiсiя проводить засiдання впродовж року та виносять
до Порядку денного питання, що належать в їх компетенцiї,
згiдно чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ",
Положення про Наглядову Раду, Положення про Дирекцiю,
Положення про Ревiзiйну комiсiї.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Оцінка роботи
виконавчого органу
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні

та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
Документи
загальнодоступні надаються
Копії
Інформація
й інформаційній
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
базі даних
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
Національної
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
комісії з цінних безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
паперів та
ьо в
запит акціонерног
зборах
фондового ринку акціонерно акціоне
о
про ринок
му
ра
товариства
цінних паперів
товаристві
або через особу,
яка провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X

більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3
4

ТОВ "СП "Хiмопол"
не отримана згода на оприлюднення
не отримана згода на оприлюднення
не отримана згода на оприлюднення

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
16475171
не отримана
не отримана
не отримана

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

50,0021
15
15
15

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Обмеження вносяться в реєстр,
перелiком акцiонерiв, якi мають
право на участь у рiчних загальних
зборах, складеним в порядку,
передбаченому законодавством про
депозитарну систему України
Нацiональним Депозитарiєм
України.

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента здiйснюється згiдно чинного
законодавства України.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб Наглядової ради ПрАТ "КЗТВ" здiйснюються згiдно чинного
законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ" та Положення про Наглядову Раду ПрАТ "кременчуцький
завод технiчного вуглецю".
Наглядова рада проводить засiдання впродовж року та виносить до Порядку денного питання,
що належать до її компетенцiї, згiдно чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ",
Положення про Наглядову Раду.
Повноваження посадових осiб Дирекцiї ПрАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
здiйснюються згiдно чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ", Положення про Дирекцiю
ПрАТ "КЗТВ".
Дирекцiя проводить засiдання впродовж року та виносять до Порядку денного питання, що
належать в їх компетенцiї, згiдно чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ", Положення
про Дирекцiю.
Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КЗТВ" здiйснюються згiдно чинного
законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ", Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КЗТВ".
Ревiзiйна комiсiя проводить засiдання впродовж року та виносять до Порядку денного питання,
що належать в їх компетенцiї, згiдно чинного законодавства, Статуту ПрАТ "КЗТВ", Положення
про Наглядову Раду, Положення про Дирекцiю, Положення про Ревiзiйну комiсiї.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Думка аудитора щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння:
Що стосується Звiту про корпоративне управлiння, який Товариство включило до складу Звiту
про управлiння, то у вiдповiдностi з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV ми перевiрили
iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 та 5 - 9 частини Звiту про корпоративне управлiння.
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за
обсягом порiвняно з аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
аудиту.
Iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог
пунктiв 5 - 9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до
складу Рiчного звiту з управлiння Товариства станом на 31.12.2019 року, була пiдготовлена у
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9
частини 3 пункту 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя не мiстить невiдповiдностей з фiнансовою
звiтнiстю Товариства.
Iнформацiя, яку мiстить Звiт про корпоративне управлiння включає всю необхiдну iнформацiю,
про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВ СП "Хiмопол"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
16455171

Місцезнаходження
01034, Україна,
Київська обл., - р-н,
Київ, Ярославiв
Вал,38 лiт Б

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Фiзична ососба - не отримана згода на оприлюднення
Фiзична ососба - не отримана згода на оприлюднення
Фiзична ососба - не отримана згода на оприлюднення
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

5 814 292

50,0021

Кількість акцій
(шт.)
1 744 215
1 744 215
1 744 215
11 046 937

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
15
15
15
95,0021

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

5 814 292

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
1 744 215
0
1 744 215
0
1 744 215
0
11 046 937
0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

1
1

2
06.02.20

3
неотримана згода на оприлюднення

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
д/в

Розмір частки акціонера
до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
6,475004

6
15

Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 06.02.2020р. ПрАТ "КЗТВ" отримав вiд Центрального Депозитарiю Цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" реєстр власникiв iменних
цiнних паперiв ПрАТ "КЗТВ" станом на 04.02.2020р.. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися
змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного
товариства "Кременчуцький завод технiчного вуглецю", а саме:фiзична особа - став власником частки у розмiрi 15,00 % статутного капiталу. Iдентифiкацiйний код
юридичної особи - резидента або код/номер з торгiвельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про
реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи -нерезидетна) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй.
Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн у розмiрi пакета -75292 шт. голосуючих акцiй, становив 6,475004 %. Розмiр частки власника
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета - 1744215 шт. голосуючих акцiй, становить 15,00%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи), що дiють спiльно здiйснює (ють)
розпорядження акцiями - данi вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -данi вiдсутнi
2
06.02.20
не отримана згода на оприлюднення
д/в
24,270603
15

Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 06.02.2020р. ПрАТ "КЗТВ" отримав вiд Центрального Депозитарiю Цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" реєстр власникiв iменних
цiнних паперiв ПрАТ "КЗТВ" станом на 04.02.2020р.. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, як
им належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю", а саме:фiзична особа-став власником частки у розмiрi 15,00 % статутного капiталу.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи -резидента або код/номер з торгiвельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади
iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи -нерезидетна) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй.Вiдбулося пряме набуття права власностi на
пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн у розмiрi пакета -282221 шт. голосуючих акцiй, становив 24,270603 %. Розмiр частки власника
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета -1744215 шт. голосуючих акцiй, становить 15,00%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи), що дiють спiльно здiйснює (ють)
розпорядження акцiями -данi вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -данi вiдсутнi
3
06.02.20
не отримана згода на оприлюднення
д/в
10
15
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 06.02.2020р. ПрАТ "КЗТВ" отримав вiд Центрального Депозитарiю Цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний Депозитарiй
України" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "КЗТВ" станом на 04.02.2020р.. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися
змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного
товариства "Кременчуцький завод технiчного вуглецю", а саме: фiзична особа-став власником частки у розмiрi 15,00 % статутного капiталу.Iдентифiкацiйний код
юридичної особи -резидента або код/номер з торгiвельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про
реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи -нерезидетна) власника (власникiв) акцiй: вiдсутнiй.
Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн у розмiрi пакета -116281 шт. голосуючих акцiй, становив 10,00 %. Розмiр частки власника акцiй
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета -1744215 шт. голосуючих акцiй, становить 15,00%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або
перевищує порогове значення, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи), що дiють спiльно здiйснює (ють)
розпорядження акцiями -данi вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -данi вiдсутнi.
4
06.02.20
ТОВ "СП "Хiмопол"
16475171
9,275204
50,002081
Зміст інформації:
Дата вчинення дiї: 06.02.2020р. ПрАТ "КЗТВ"отримав вiд Центрального Депозитарiю Цiнних паперiв ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" реєстр власникiв iменних
цiнних паперiв ПрАТ "КЗТВ" станом на 04.02.2020р.. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, як
им належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю", а саме: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiльне пiдприємство "Хiмопол" став власником частки у розмiрi 50,002081% статутного капiталу.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи -резидента або код/номер з торгiвельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади
iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи -нерезидетна) власника (власникiв) акцiй: 6475171.
Вiдбулося пряме набуття права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення.
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн у розмiрi пакета -107853 шт. голосуючих акцiй, становив 9,275204 %. Розмiр частки власника
акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета -5814292 шт. голосуючих акцiй, становить 0,002081%.
Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або

перевищує порогове значення, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи), що дiють спiльно здiйснює (ють)
розпорядження акцiями -данi вiдсутнi.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто -данi вiдсутнi.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
26.06.12

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
540/1/02

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФР

4
UA4000143390

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
1,05
1 162 810
1 220 950,2
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Iнформацiя щодо бiрж та позабiржових торгiвельно-iнформацiйних систем, на яких продавались або продаються iншi цiннi папери емiтента,
вiдсутня. ?за звiтний перiод випуск акцiй не вiдбувався.

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

1
14.01.05

2
04/2/05

Опис
16.07.04

84/2/04

Опис

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

5
відсотко
ві

6
100 000

7
200

8
Документ
арні на
пред`явни
ка

9
20 000 00
0

10
3

11
11.07.15

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
0

відсотко
ві

100 000

150

Документ
арні на
пред`явни
ка

15 000 00
0

3

11.01.15

0

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

3
НКЦПФР

4
UA000000
0000

НКЦПФР

UA000000
0000

За звiтний перiод дiї за облiгацiями емiтенту не вiдбувались.

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)

Строк
виплати
проценті
в

Дата
погаш
ення
обліга
цій

13
27.09.1
5

27.03.1
5

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0
0

0

У звітному періоді

988 388,5
0,85

за
привілейова
ними
акціями
0
0

518 888,97

0

за простими
акціями

24.04.19

07.10.19
переказ на
особовий
рахунок

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
30.10.19,
відправлення дивідендів
376 547,79
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
31.10.19,
перерахованих/відправлених
91 690,94
дивідендів на відповідну дату
Опис
дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 24 квiтня 2019 року. Дата
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 07.10.2019
року. Дата виплати дивiдендiв - 31.10.2019 року, розмiр дивiдендiв становить 0,85
грн. на одну просту акцiя. Порядок виплати дивiдендiв визначається Наглядовою
радою з наступних варiантiв: в порядку встановленому ч.5 ст.30 Закону України
"Про акцiонернi товариства" або через касу Товариства, або поштовим переказом,
або шляхом переказу на депозит нотарiальної контрори, або безготiвковим
шляхом на розрахунковий рахунок акцiонерiв.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
95 011
148 417

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
95 011
148 417

будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

20 657
67 882
1 261
1 368
3 843

19 003
118 491
5 692
791
4 440

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

20 657
67 882
1 261
1 368
3 843

19 003
118 491
5 692
791
4 440

298

333

0

0

298

333

238
232
0
0
238
232
24
20
0
0
24
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
81
0
0
36
81
95 309
148 750
0
0
95 309
148 750
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за
первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є окремий
об'єкт основних засобiв. Протягом звiтного 2019 року iндексацiя та
доооцiнка основних засобiв не проводилась. Товариство згiдно П(С) БО
№ 7 обрало метод нарахування зносу прямолiнiйний, що закрiплено в
облiковiй полiтицi Товариства.
Всього за 2019 рiк було нараховано зносу 12087 тис.грн. Процент зносу
основних засобiв на початок року складав 52,9%, а на кiнець звiтного
перiоду 43,3%.
Всього за 2019 рiк на пiдприємство надiйшло основних засобiв на
загальну суму 67573 тис.грн.
У 2019 роцi вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на суму
7500 тис.грн. сума зносу яких склала 5455 тис.грн.
Станом на 31.12.19 р. в оперативнiй арендi на ПрАТ "КЗТВ" для
ведення господарської дiяльностi знаходиться:
- транспортнi засоби - 138 од. (заставна вартiсть 27600,0 тис.грн.)
- будiвлi та споруди - 53 од. (заставна вартiсть 56511,7 тис.грн.)
- обладнання - 114 од. (заставна вартiсть 19423,4 тис.грн.)
- земельна дiлянка -10,76 га (заставна вартiсть 17851,4 тис.грн.)
Данi про залишкову вартiсть орендованих основних засобiв вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
433 125
314 222
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
12 210
1 221
Скоригований статутний капітал
12 210
1 221
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485 ( з урахуванням змiн
показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 420915 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 420915 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 313001 тис.грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 313001 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого).
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Ї випуск
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

129

X

X

X

129

X

X

16.07.04

129

3

27.03.15

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

3 384

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
132 020
X
X
X
135 533
X
X
За звiтний перiод дiї за облiгацiяит Емiтента не вiдбувались.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
технiчний
вуглець

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
87941

у грошовій формі
(тис.грн)
4
1310726,1

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
88229
1336627,7
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7

2
сировина
допомiжнi матерiали
енерговитрати
заробiтна плата
загальновиробничi витрати
iншi витрати
Разом:

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
79,5
3,3
4
2
11,2
0
100

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл., Київ,
Тропiнiна, 7-г
АВ 581322
ДКЦПФР
25.05.11
0442791249
2796540
Юрособа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Депозитарiй,
що
здiйснює
обслуговування емiсiї цiнних паперiв
ТОВ "Бюро iнвестицiйних технологiй"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33056212
01133, Україна, Київська обл., Київ,
Кутузова,18/7
АВ 483502
ДКЦПФР
30.07.09
0443695091
2863972
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача
Надання послуг щодо здiйснення
професiйної депозитарної дiяльностi
зберiгача цiнних паперiв, згiдно

чинного законодавства України.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

ФОП Овчаренко Вiталiй Юрiйович
Підприємець - фізична особа
3017801450
01001, Україна, Київська обл., Київ,
пр-т Алiшера Навої, 69 кв.53
ВОЗ 236492
Виконавчий комiтет Кременчуцької
мiськради
02.02.09
0536641185
768648
Юридична особа, яка надає правову
допомогу Емiтенту
Надає
правову
допомогу
господарського, трудового та iншого
законодавства України.
ПрАТ СК "Брокбiзнес"
Приватне акціонерне товариство
20344871
39600, Україна, Полтавська обл.,
Кременчук, Першотравнева,52-б оф.304
Довiренiсть 855
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
23.12.11
0536792889
792889
Юридична особа, яка надає страховi
послуги Емiтенту
Добровiльне
страхування
вiдповiдальностi митного брокера.
ПрАТ СК "Брокбiзнес"
Приватне акціонерне товариство
36049056
39600, Україна, Полтавська обл.,
Кременчук, Киїiвська, 3-д
АВ 330705
Державна комiсiя по регулюванню
ринку фiнансових послуг України
25.05.07
0536777849
777849
Юридична особа, яка надає страховi

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

послуги Емiтенту
Обов'язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi
суб'єктiв
господарювання за шкоду, яка може
бути заподiяна пожежами, аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки.
СПД-ФО Пожаров Олександр
Олександрович
Підприємець - фізична особа
1703615413
39601, Україна, Полтавська обл.,
Кременчук, Чкалова,1-б кв.86
ВОЗ 833166
Виконком Кременчуцької мiськради
10.06.10
0536641185
немає
Правовi послуги
Надання
iнформацiйно-правових
послуг Емiтенту.
Адвокат Пшеничний Олександр
Анатолiйович
Підприємець - фізична особа
2230605735
39600, Україна, Полтавська обл.,
Кременчук, Соборна, 16/9
Свiдоцтво 251
КДКА Полтавської областi
30.01.96
0675309941
немає
Юридична особа, яка надає адвокатськi
послуги
Правова допомога.
ТОВ Аудиторська фiрма "Арама"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
25409247
04070, Україна, Київська обл., Київ,
Турiвська,32 оф.4
1921
АПУ
26.01.01

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

0444287129
немає
Аудит фiнансової звiтностi
Аудиторськi послуги щодо фiнансової
звiтностi.
ТОВ аудиторська фiрма "Лисенко"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35796588
36007, Україна, Полтавська обл.,
Полтава, Кучеренка,4 кв.49
4169
АПУ
0505582871
немає
Аудит фiнансової звiтностi
Аудит фiнансової звiтностi Емiтента.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю"
Полтавська область, Кременчук

Територія
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість працівників: 573
Адреса, телефон: 39610 Кременчук, Свiштовська, 4, (0536) 768549
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.20

за ЄДРПОУ

00152299

за КОАТУУ

5310400000

за КОПФГ

230

за КВЕД

20,13

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.19 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

310
2 874
( 2 564 )
0
105 109
212 235
( 107 126 )
0
0
(0)
0
0
(0)

382
3 035
( 2 653 )
0
162 068
275 826
( 113 758 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

41
0
5 639
0
0

6 101
0
5 149
0
0

1065

0

0

1090
1095

932
112 031

1 731
175 431

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

242 478
231 901
10 577
0
0
0
0
0

238 569
237 720
849
0
0
0
0
0

1125

35 386

32 425

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
0
0
0
0
132 580
0
258
0
258
0
0

0
0
0
0
0
119 584
0
2 649
0
2 649
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
410 702

0
0
0
0
0
393 227

1200

0

0

1300

522 733

568 658
На кінець
звітного
періоду
4
12 210
0
0
40 981
40 981
0
1 832
378 102
(0)
(0)
0
433 125

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1 221
0
0
0
0
0
389
312 612
(0)
(0)
0
314 222

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н
Керівник
Головний бухгалтер

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
129
0
0
0
0
0

0
0
0
129
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
129

0
0
0
0
0
0
0
129

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
44 748
2 281
0
0
13 214
119 924
21 174
0
0
0
0
0
7 041
208 382

0
14 957
3 384
285
0
15 917
75 381
21 644
0
0
0
0
0
4 121
135 404

1700

0

0

1800
1900

0
522 733

0
568 658

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю"

Дата

КОДИ
01.01.20

за ЄДРПОУ

00152299

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

1 336 628

1 818 854

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 097 897 )
(0)

( 1 510 245 )
(0)

2090

238 731

308 609

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
0

0
0
0
0

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 48 921 )
( 94 058 )
( 31 003 )

( 35 564 )
( 189 803 )
( 28 853 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

64 749

54 389

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

20 161
0
(0)
(0)
( 2 052 )
0

1 182
0
(0)
(0)
( 2 939 )
0

2290

82 858

52 632

2295
2300

(0)
-14 936

(0)
-9 618

2305

0

0

2350

67 922

43 014

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
67 922

0
43 014

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
944 436
Витрати на оплату праці
2505
139 185
Відрахування на соціальні заходи
2510
36 025
Амортизація
2515
12 176
Інші операційні витрати
2520
112 278
Разом
2550
1 244 100
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
2 166 331
2 166 331
31,353470

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 478 870
106 722
27 812
7 077
209 393
1 829 874
За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 162 810
1 162 810
36,991430

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н
Керівник
Головний бухгалтер

2615

31,353470

36,991430

2650

0,00

0,00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Кременчуцький завод технiчного вуглецю"

Дата

КОДИ
01.01.20

за ЄДРПОУ

00152299

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 452 212
148 870
148 870
64
0
85 632
1 990

2 066 374
165 597
165 597
59
0
132 182
154

3025

48

100

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
348 252

0
0
0
0
0
327 355

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 285 070 )
( 110 115 )
( 35 322 )
( 41 400 )
( 13 204 )

( 2 094 808 )
( 81 131 )
( 26 398 )
( 42 334 )
( 18 556 )

3117

(0)

(0)

3118

( 28 196 )

( 23 778 )

3135
3140
3145

( 33 562 )
( 121 195 )
(0)

( 59 070 )
( 12 258 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 349 116 )
61 288

(0)
( 330 046 )
45 776

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н
Керівник
Головний бухгалтер

3205

17 107

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 86 063 )
(0)
(0)

(0)
( 53 949 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 1 731 )
-70 687

( 932 )
-54 881

3300
3305

52 327
0

0
0

3310

0

0

3340

111 500

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 468 )
(0)
(0)

(0)
(0)
( 9 710 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 151 489 )
11 870
2 471
258
-80
2 649

(0)
-9 710
-18 815
19 095
-22
258

Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький
завод технiчного вуглецю"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.20

за ЄДРПОУ

00152299

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
1 221
0

4
0
0

5
0
0

6
389
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
312 612
0

4010
4090
4095

0
0
1 221

0
0
0

0
0
0

0
0
389

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
314 222
0

0
0
312 612

0
0
0

0
0
0

0
0
314 222

0

67 922

0

0

67 922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-989

0
0

0
0

0
-989

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/н
Керівник
Головний бухгалтер

4210

0

0

0

1 443

-1 443

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

10 989

0

40 981

0

0

0

0

51 970

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

10 989
12 210

0
0

40 981
40 981

1 443
1 832

65 490
378 102

0
0

0
0

118 903
433 125

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
1. Заява керiвництва про вiдповiдальнiсть за пiдготовку i затвердження фiнансової звiтностi за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
1. Керiвництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" (скорочено - ПрАТ "КЗТВ", надалi - Товариство) несе
вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове
становище Товариства станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його дiяльностi, рух
грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою, згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне застосування;
застосування об?рунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;
дотримання вимог МСФЗ або розкриття всiх суттєвих вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках
до фiнансової звiтностi Товариства;
пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи iз припущення, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке
продовження не буде правомiрним;
облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин i операцiй мiж пов'язаними
сторонами;
облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають
коригування або розкриття;
розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були або, можливо, будуть в
найближчому майбутньому;
достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або
гарантiї вiд iменi керiвництва.
3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:
розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи
внутрiшнього контролю на Товариствi;
ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства;
застосування заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства;
виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.
Вiд iменi керiвництва ПрАТ "КЗТВ":

Директор

Головний бухгалтер

2. Iнформацiя про Товариство

Яворський В.В.

Л.В.Соловйова

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО
ВУГЛЕЦЮ" (далi скорочено - ПрАТ "КЗТВ" та/або Товариство) було зареєстровано
23.06.1994р., номер запису про включення вiдомостей до ЄДР - 15851200000001035 (код
ЄДРПОУ
00152299).
Товариство
безпосередньо
здiйснює
такi
основнi
види
фiнансово-господарської дiяльностi (за КВЕД-2010):
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
35.11 Виробництво електроенергiї
Приватне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" найбiльший виробник техвуглецю в Українi. Традицiйно наша продукцiя використовувалася в
шиннiй промисловостi в якостi наповнювача, додає мiцностi та зносостiйкi характеристики гумi,
що полiпшує її експлуатацiйнi параметри. Сьогоднi технiчний вуглець нашого пiдприємства
застосовується при виробництвi шин, гумотехнiчних виробiв, пластикiв, пiгментних
наповнювачiв.
ПрАТ "КЗТВ" - високомеханiзоване пiдприємство з широким викоритстанням
контрольно-вимiрювальних приладiв та засобiв автоматики. Основними видами дiяльностi
ПрАТ "КЗТВ" являються: виробництво та реалiзацiя технiчного вуглецю; виробництво теплової
енергiї, електроенергiї, хiмочищеної води; зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть. Товариство є
одним iз заводiв на Українi, продукцiя якого сертифiкована у вiдповiдностi з мiжнародною
системою управлiння якiстю.
Пiдприємство виробляє 13 марок технiчного вуглецю, якi одержують шляхом
термоокислювального розкладання рiдкої вуглеводної сировини, з них 8 марок високоактивного техвуглецю, 5 марок - середньоактивного техвуглецю. Пiдсумком i вiнцем
кропiткої та творчої роботи по вдосконаленню та управлiнню якiстю є вручення Товариству
сертифiкату вiдповiдностi мiжнародного стандарту ISО 9001-2015 та ISO/ТS 16949:2009. В 2019
роцi Товариство успiшно пройшло мiжнародний ресертифiкацiйний аудит та отримало
сертифiкат вiдповiдностi. I це дозволяє працювати на ринках закордону: на сьогоднi 80%
продукцiї Товариства йде на експорт. Географiя поставок ПрАТ "КЗТВ" - це понад 15 країн, а
серед покупцiв, крiм української "РОСАВИ", такi поважнi виробники шин для автомобiлiв, як
Michelin (Францiя), Nokian (Фiнляндiя), Goodyear (США).
Дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
Мiсцезнаходження:
39609 Полтавська обл., м.Кременчук, Автозаводський р-н, вулиця
Свiштовська, будинок 4.
Станом на 31 грудня 2019 року у ПрАТ "КЗТВ" середня кiлькiсть працiвникiв - 573 осiб.
2.1. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ
ДIЯЛЬНIСТЬ
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
останнiми роками нестабiльна, їй властивi особливостi ринку, що розвивається. Внаслiдок цього,
здiйснення дiяльностi в країнi пов'язано з ризиками, нетиповими для iнших країн.
Воєнний конфлiкт в деяких районах Луганської та Донецької областей, який розпочався у травнi
2014 року, не вирiшено, i частина Донецької та Луганської областей залишається пiд контролем
самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не в змозi забезпечити в повному
обсязi дотримання українських законiв на цiй територiї.
Рiзнi заходи у березнi 2014 року призвели до приєднання Кримської Республiки до Росiйської
Федерацiї, яка не була визнана Україною та багатьма iншими країнами. Ця подiя привела до
значного погiршення вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю.
Економiчна ситуацiя в Українi значно погiршилася з 2014 року внаслiдок виключення торгiвлi з
Росiйською Федерацiєю та вiйськової напруженостi у Схiднiй Українi. Незважаючи на те, що
нестабiльнiсть продовжилась протягом 2016 i 2017 рокiв, українська економiка
продемонструвала першi ознаки пожвавлення зi стримуванням темпiв iнфляцiї, зниженням
падiння курсу гривнi щодо основних iноземних валют, зростання мiжнародних резервiв

Нацiонального банку України (НБУ) та загальне пожвавлення активностi бiзнесу.
В 2016 i 2017 рр. НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валют, введенi в 2014-2015 рр.
Зокрема, було поступово знижено частку надходжень у iноземнiй валютi, що пiдлягає
обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для
експортно-iмпортних операцiй у iноземнiй валютi було збiльшено. Крiм того, НБУ дозволив
українським компанiям виплачувати дивiденди за кордоном в межах певного щомiсячного
лiмiту.
Банкiвська система залишається нестабiльною через низький обсяг капiталу та якостi активiв, а
українськi компанiї та банки в першу чергу страждають вiд фiнансування з боку внутрiшнiх та
мiжнародних фiнансових ринкiв.
Мiжнародний валютний фонд продовжував надавати пiдтримку українському уряду в рамках
чотирирiчної програми, затвердженої в березнi 2015 року. В останнi роки також було надано
значну технiчну пiдтримку iншими мiжнародними фiнансовими установами, щоб допомогти
Українi реструктуризувати зовнiшнiй борг i розпочати рiзнi реформи (в тому числi
антикорупцiйну, реформу корпоративного права та поступову лiбералiзацiю енергетичного
сектора).
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить вiд подальшого здiйснення
структурних реформ та iнших факторiв.
Нещодавнiй спалах коронавiрусу (COVID-19) створив новi виклики для бiзнес-середовища.
Свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв
України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого
поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi Товариства. Цi
подiї можуть суттєво вплинути на подальшу дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi результати,
i наразi цей вплив неможливо достовiрно оцiнити.
Хоча керiвництво приймає вiдповiднi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу Товариства в
сучасних умовах, продовження поточної нестабiльної ситуацiї в бiзнес-середовищi може
негативно впливати на результати та фiнансову ситуацiю Товариства в тому виглядi, який на
даний момент не може бути визначений.
Дана фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва впливу українського
бiзнес-середовища на операцiї та фiнансове становище Товариства. Майбутнє
бiзнес-середовище може вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
3. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк що закiнчився 31 грудня 2019
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує
достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та
зрозумiлої iнформацiї.
4. Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.
5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Управлiнський персонал Товариства не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити
операцiї.
6. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) директором
Товариства 21 квiтня 2020 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити
змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
7. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року.
8. Основи представлення фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) з 1 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що
закiнчується 31 грудня 2013 року.
З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були
розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень
Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень
Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного
бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
9. Прийняття нових та переглянутi стандарти
Змiни у МСФЗ, якi вступають в дiю для рiчних ( i вiдповiдних промiжних ) перiодiв, що
починаються 01 сiчня 2019 року та пiсля цiєї дати:

Назва: Дата набрання чинностi (Рiчнi перiоди, що починаються на вказану дату (або пiсля неї):
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 01 сiчня 2019 р.
МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" 01 сiчня 2021 р.
Роз'яснення КМТФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть по вiдношенню до правил нарахування податку
на прибуток" 01 сiчня 2019 р.
Змiни до МСБО (IAS) 28 "Довгостроковi iнвестицiї в асоцiйованi або спiльнi пiдприємства"
01 сiчня 2019 р.
Змiни до МСБО (IAS) 19 "Плановi змiни, скорочення та врегулювання"
01 сiчня 2019 р.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
01 сiчня 2020 р.
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу"
01 сiчня 2020 р.

МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" 01 сiчня 2020 р.
МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"
01 сiчня 2020 р.
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" 01 сiчня 2020 р.
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
01 сiчня 2020 р.
МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"
01 сiчня 2020 р.
МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй"
01 сiчня 2020 р.
Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування"
01 сiчня 2020 р.
Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти"
01 сiчня 2020 р.
Змiни до (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
01 сiчня 2020 р.
Змiни до (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
01 сiчня 2020 р.
Змiни до (IFRS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
01 сiчня 2020 р.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS) , перiод 2015-2017 роки 01 сiчня 2018р.
01 сiчня 2019р.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й
iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй, що набрали
чинностi на дату фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
МСФЗ 16 "Оренда". МСФЗ 16, запроваджує iстотнi змiни до облiку з боку орендаря i вимагає
визнання активу на основi "моделi права користування". Дана модель передбачає, що на дату
початку оренди в орендаря є фiнансове зобов'язання здiйснювати оренднi платежi на користь
орендодавця за право користування базовим активом протягом термiну оренди, за виключенням
короткострокової оренди та оренди активiв з невеликою вартiстю. Орендодавець передає таке
право користування базовим активом на дату початку оренди, яка представляє собою момент,
коли орендодавець робить базовий актив доступним для використання орендарем. Вимоги до
облiку з боку орендодавця залишилися, в основному, без змiн.
Застосовуючи МСФЗ 16, до договорiв оренди, Товариство визнає активи у формi права
користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли актив стає доступним для
користування) та оренднi зобов'язання, якi первiсно оцiнювались за теперiшньою вартiстю
майбутнiх орендних платежiв, дисконтованою з використанням ставки запозичень орендаря.
Для короткострокових договорiв оренди, термiн оренди за якими на дату першого застосування
становить не бiльше 12 мiсяцiв, а також договорiв оренди, базовий актив за якими має низьку
вартiсть, Товариство визнає оренднi витрати на прямолiнiйнiй основi, якi дозволено МСФЗ 16.
Цi витрати подаються у складi адмiнiстративних витрат у звiтi про фiнансовi результати.
МСФЗ 17 "Договори страхування" замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти" та пов'язанi з ним
iнтерпретацiї, i набуває чинностi для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року, при цьому
його дострокове прийняття дозволено у разi застосування також МСФЗ 15 "Доходи вiд
реалiзацiї за договорами з клiєнтами" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Операцiй, що
регулюються МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", Товариство не здiйснює.
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть при розрахунку податку на прибуток". Це Тлумачення
роз'яснює порядок визнання та оцiнки згiдно з вимогами МСБО 12, якщо iснує невизначенiсть
щодо пiдходiв до податку на прибуток. За таких обставин суб'єкт господарювання повинен
визнати та оцiнити свiй поточний або вiдстрочений податковий актив чи зобов'язання шляхом
застосування вимог МСБО 12 на основi оподатковуваного прибутку (податкового збитку), баз
оподаткування, невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових вигод та
ставок оподаткування, визначених iз застосуванням цього Тлумачення.
Поправки до МСБО 28: Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах.
Поправки уточнюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 до довгострокових

iнтересiв у асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, до якого не застосовується метод
власного капiталу, але якi, по сутi, є частиною чистої iнвестицiї в асоцiйоване або спiльне
пiдприємство (довгострокове) iнтересiв. Це роз'яснення є доречним, оскiльки означає, що
модель очiкуваних кредитних втрат у МСФЗ 9 застосовується до таких довгострокових
iнтересiв.
Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує
будь- якi збитки асоцiйованої компанiї або спiльного пiдприємства, а також будь-якi збитки вiд
зменшення корисностi в чистих iнвестицiях, визнанi як коригування чистих iнвестицiй в
асоцiйоване або спiльне пiдприємство виникають в результатi застосування МСБО 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". Поправки повиннi застосовуватися
ретроспективно i вступати в силу з 1 сiчня 2019 року, з дозволом дострокового застосування.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за звiтний перiод Товариством застосовано даний стандарт.
Поправки до МСБО 19: Плановi поправки, скорочення або врегулювання.
Поправки до МСБО 19 стосуються бухгалтерського облiку, коли змiна плану, скорочення чи
погашення вiдбувається протягом звiтного перiоду. Поправки вказують на те, що, коли змiна
плану, скорочення або врегулювання вiдбуваються протягом рiчного звiтного перiоду, суб'єкт
господарювання зобов'язаний:
o
Визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля змiни,
скорочення або погашення плану, використовуючи актуарнi припущення, використанi для
переоцiнки чистого зобов'язання з визначеної вигоди (активу), що вiдображає переваги,
запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї
o
Визначити чистий вiдсоток за залишок перiоду пiсля поправки на план, скорочення чи
погашення, використовуючи: чисте зобов'язання з визначеної вигоди (активу), що вiдображає
вигоди, запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i ставку дисконту, яка
використовується для переоцiнки чистого зобов'язання з визначеної виплати (активу). Поправки
також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-якi витрати за минулi
послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив максимального обсягу
активiв. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Пiсля цього суб'єкт господарювання
визначає вплив граничної величини активiв пiсля змiни, згортання або погашення плану.
Будь-яка змiна в цьому вiдношеннi, за винятком сум, включених до чистого вiдсотка, визнається
в iншому сукупному доходi.
Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ, якi були прийнятi, але ще не набули чинностi
Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступає з 01 сiчня 2020 року:
o
Концептуальна основа фiнансової звiтностi - у новiй редакцiї оновлено структуру
документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано новi положення з оцiнки та
припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за
МСФЗ;
o
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу.
o
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" - змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення,
якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ;
o
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду"; МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть";
МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"; МСФЗ 2 "Платiж на основi
акцiй"; Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування"; Основи для висновкiв до
МСФЗ 17 "Страховi контракти" - у всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення"
замiнено словом "рiшення", а поняття "користувачi" звужено до "основних користувачiв";
o
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї"; МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - змiни стосуються

процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних
фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв.
Поправки:
змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i
грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи;
обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату цiєї фiнансової
звiтностi, Товариство має намiр використовувати з дати їх вступу в дiю по вiдношенню до
операцiй, якi проводяться Товариством в його господарськiй дiяльностi.
10. Основнi принципи облiкової полiтики
Наказом про облiкову полiтику Товариства були встановленi основнi положення ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. В зв'язку iз прийняттям та
введенням в дiю нових стандартiв МСФЗ та внесенням змiн до МСФЗ i МСБО станом на 01
сiчня 2019 року, Товариством було затверджено наказ про облiкову полiтику ПрАТ "КЗТВ" в
новiй редакцiї.
Аспекти облiкової полiтики, якi застосовуються Товариством в 2019 роцi i пiдлягають
розкриттю у примiтках, зазначенi в МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та iнших стандартах.
При цьому враховано характер дiяльностi Товариства та важливiсть такого розкриття для
розумiння користувачами методiв вiдображення результатiв операцiй та подiй, що знайшли
вiдображення у фiнансових звiтах.
При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами та
iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За
вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, Товариство самостiйно розробляє облiкову
полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та iншим вимогам МСФЗ.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Визнання, оцiнка представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог з МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 "Фiнансовi
iнструменти: подання", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового
активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструменту капiталу
у iншого суб'єкта господарювання.
Безумовна дебiторська та кредиторська заборгованiсть визнається як активи або зобов'язання
тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право
одержати грошовi кошти або юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Фiнансовими iнструментами визнаються також договори купiвлi або продажу нефiнансового
об'єкта, розрахунки за якими можуть бути здiйсненi шляхом залiку зустрiчних вимог на
нетто-основi грошовими коштами або iншим фiнансовим iнструментом, або шляхом обмiну
фiнансовими iнструментами так, нiби такi договори є фiнансовими iнструментами, крiм тих
договорiв, якi були укладенi та продовжують утримуватися з метою одержання або поставки
нефiнансового об'єкта згiдно з очiкуваними вимогами Товариства щодо придбання, продажу або
використання. Для таких договорiв їх чиста справедлива вартiсть визнається як актив або
зобов'язання в дату виникнення твердого зобов'язання.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;

б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом:
i) отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання,
або
ii) обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є
потенцiйно сприятливими,
або
г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є:
i) непохiдним iнструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути
зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу,
або
ii) похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися
iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на
фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу.
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
i) надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання
або
ii) обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання
за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання,
або
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є:
i) непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути
зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання,
або
i)
похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть
здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого
фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта
господарювання.
Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах
суб'єкта господарювання пiсля вирахування всiх його зобов'язань.
До фiнансових активiв вiдносяться:
грошовi кошти та їх еквiваленти,
фiнансовi iнвестицiї в iнструменти власного капiталу iншого суб'єкта господарювання,
торгова дебiторська заборгованiсть,
iнша дебiторська заборгованiсть: наданi позики та заборгованiсть, пов'язана iз iншою
реалiзацiєю товарiв, робiт, послуг.
До фiнансових активiв не вiдносяться:
Основнi засоби, нематерiальнi активи, iнвестицiйна нерухомiсть, запаси;
Дебiторська заборгованiсть, погашення якої не передбачається фiнансовими iнструментами, а
яка погашається шляхом отримання немонетарних активiв: аванси виданi ( в тому числi
передплаченi витрати),
дебiторська заборгованiсть з податкiв та зборiв, з ПДВ до
вiдшкодування, з працiвниками, з розрахункiв за претензiями i вiдшкодування шкоди
(заборгованiсть не договiрного характеру).
До фiнансових зобов'язань вiдноситься:
Облiгацiї випущенi;
Торгова кредиторська заборгованiсть.
До фiнансових зобов'язань не вiдноситься:
Кредиторська заборгованiсть, погашення якої не передбачається фiнансовими iнструментами:

аванси отриманi ( погашається шляхом вибуття немонетарних активiв), кредиторська
заборгованiсть з податкiв та зборiв, з розрахункiв по заробiтнiй платi, з iншими кредиторами
(заборгованiсть не договiрного характеру), створенi забезпечення.
До iнструментiв капiталу вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Звичайне придбання або продаж фiнансових активiв здiйснюється з використанням облiку за
датою розрахункiв. Дата розрахунку - це дата здiйснення поставки активу Товариству або
Товариством. Облiк за датою розрахунку передбачає (а) визнання активу в день його одержання
Товариством та (б) припинення визнання активу та визнання будь-якого прибутку або збитку вiд
вибуття на дату здiйснення його поставки Товариством. Якщо застосовується облiк за датою
розрахунку для активу, який надалi оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, то актив
первiсно визнається за його справедливою вартiстю на дату операцiї.
Класифiкацiя фiнансових активiв:
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю
через прибуток або збиток, на основi обох таких критерiїв:
(а) бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами; та
(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання
обох зазначених умов:
(a) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
б) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених умов:
(a) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
б) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд.
Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу iнших пiдприємств, якi в iншому випадку
оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про
вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. Також
Товариство пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив
як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке
рiшення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi ( "неузгодженiсть
облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi
прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах.
Основна сума - це справедлива вартiсть фiнансового активу при первiсному визнаннi. Проценти
складаються з компенсацiї за часову вартiсть грошей, за кредитний ризик, пов'язаний iз
заборгованiстю за основною сумою протягом певного перiоду, а також за iншi основнi ризики
кредитування та витрати, а також iз маржi прибутку.
Товариство здiйснює перекласифiкацiю всiх охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових
активiв тодi й лише тодi, коли воно змiнює свою бiзнес-модель управлiння фiнансовими
активами
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:

(а) фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, якi надалi
оцiнюються за справедливою вартiстю;
(б) фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового
активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi.
Товариство має право пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове
зобов'язання як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо
це дозволено або якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї через одну з
таких причин:
(а) воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi ("неузгодженiсть
облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi
прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або
(б) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в
управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з
документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування,
причому iнформацiя про групу для внутрiшнього користування подається на цiй основi
провiдному управлiнському персоналу Товариства.
Товариство не проводить перекласифiкацiї жодних фiнансових зобов'язань.
Оцiнка фiнансових iнструментiв при первiсному визнаннi
За винятком торговельної дебiторської заборгованостi, Товариство пiд час первiсного визнання
оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або
мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на операцiю, що можуть бути
безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання. Витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу, не
включаються до їх вартостi при первiснiй оцiнцi для фiнансових активiв, якi класифiкуються як
такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, а визнаються у складi прибутку або збитку.
Справедливою вартiстю фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi зазвичай є цiна
операцiї (тобто справедлива вартiсть наданої або отриманої компенсацiї), пiдтвердженням якої
можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на
ринку. Водночас, якщо частина компенсацiї була надана або одержана не за фiнансовий
iнструмент, то Товариство оцiнює справедливу вартiсть фiнансового iнструмента. Справедлива
вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати
зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними непов'язаними
сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну
пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов'язань, що котируються
на активному ринку. Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв,
щодо яких вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi
методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на
даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової
iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Якщо визначено, що цiна операцiї при первiсному визнаннi не вiдповiдає справедливiй вартостi
фiнансового iнструмента, то такий iнструмент облiковується на цю дату таким чином:
а) за справедливою вартiстю, якщо така вартiсть пiдтверджується цiною котирування (бiржовим
курсом) на активному ринку для iдентичного активу або зобов'язання (тобто вхiдними даними 1
рiвня), або побудована за методикою оцiнювання, яка у якостi базових даних використовує
тiльки данi вiдкритих ринкiв. Якщо вiдповiдних вiдкритих даних немає, що передбачається в
ситуацiях коли дiяльнiсть ринку для активу або зобов'язання на дату оцiнки незначна, або її
взагалi немає, слiд використовувати закритi вхiднi данi для оцiнки справедливої вартостi.
Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує
рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї ( угоди);

(б) у всiх iнших випадках, за справедливою вартiстю, вiдкоригованою з вiдстроченням рiзницi
мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi та цiною операцiї. Пiсля первiсного
визнання Товариство визнає таку вiдстрочену рiзницю як прибуток або збиток лише в тому
обсязi, в якому вона обумовлена змiною в певному чиннику (в тому числi, в часi), який учасники
ринку брали б до уваги при визначеннi цiни такого активу чи зобов'язання.
При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною
операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15, або якщо на
момент укладення договору очiкується, що перiод мiж часом, коли Товариство передає обiцяний
товар або послугу клiєнтовi, та часом, коли клiєнт платить за такий товар або послугу,
становитиме не бiльше одного року.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовий актив:
(а) за амортизованою собiвартiстю;
(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або
(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Товариство застосовує до фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю та
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вимоги щодо зменшення корисностi.
Якщо фiнансовий iнструмент, що був ранiше визнаний як фiнансовий актив, оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а його справедлива вартiсть стає нижчою за
нуль, то вiн є фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю.
Водночас, гiбриднi договори, основнi договори яких є фiнансовими активами, завжди
оцiнюються як фiнансовi активи.
Визначення чотирьох категорiй фiнансових iнструментiв
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами
або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення, що їх
Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення, iншi, нiж:
а) тi, що їх Товариство пiсля первiсного визнання визначає як оцiненi за справедливою вартiстю
з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;
б) тi, що їх Товариство визначає як утримуванi для продажу;
в) тi, що вiдповiдають визначенню позик та дебiторської заборгованостi.
Товариство не класифiкує будь-якi фiнансовi активи як утримуванi до погашення, якщо воно
протягом поточного фiнансового року (або двох попереднiх фiнансових рокiв) продало або
перекласифiкувало бiльше, нiж незначну кiлькiсть утримуваних до погашення iнвестицiй до
дати погашення (бiльша, нiж незначна вiдносно загальної кiлькостi утримуваних до погашення
iнвестицiй).
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз
застосовуванням методу ефективного вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть - це первiсна вартiсть iнструмента мiнус виплати основної суми,
плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою
погашення та мiнус будь-яке зменшення корисностi.
Строк погашення та перiодичнiсть погашення встановлюється виходячи з прогнозованих даних
на пiдставi попереднього досвiду.
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами
або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, за
винятком тих:
а) що їх Товариство має намiр продати негайно або в найближчий час, що їх слiд класифiкувати
як утримуванi для продажу, а також тих, що їх Товариство пiсля первiсного визнання визначає
за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;

б) що їх Товариство пiсля первiсного визнання визначає як доступнi для продажу,
в) щодо яких утримувач може не вiдшкодувати значною частиною всю суму початкової
iнвестицiї, з iнших причин, нiж зменшення кредиту, якi слiд класифiкувати, як доступнi для
продажу.
Частка, придбана у пулi активiв, якi не є позиками або дебiторською заборгованiстю (наприклад,
частка у взаємному фондi або подiбному фондi), також не є позикою або дебiторською
заборгованiстю.
Позики та дебiторська заборгованiсть є фiнансовими активами, що утримуються Товариством за
бiзнес-моделлю, метою якої є утримання активiв для одержання договiрних грошових потокiв.
Управлiння ними здiйснюється для реалiзацiї грошових потокiв шляхом одержання договiрних
платежiв протягом строку дiї iнструмента.
Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первинного визнання облiковуються за
амортизованою собiвартiстю iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка.
Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку - це фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання, якi
задовольняють будь-яку з таких умов:
а) класифiкуються як утримуванi для продажу. Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання
класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо:
i) придбанi або створенi в основному з метою продажу або викупу в близькому майбутньому;
ii) при первiсному визнаннi є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв,
якими управляють разом та щодо яких iснують свiдчення останньої фактичної схеми отримання
короткострокового прибутку,
або
iii) є похiдним iнструментом (за винятком похiдного iнструмента, який є контрактом фiнансової
гарантiї або призначеним iнструментом та iнструментом ефективного хеджування);
б) пiсля первiсного визнання вiн призначається Товариством як оцiнений за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як доступнi
для продажу i не класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть; б) утримуванi до
строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням
змiн їх вартостi в iншому сукупному доходi.
Довгостроковi позики, довгострокова дебiторська заборгованiсть i довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї є фiнансовими активами, що утримуються Товариством в рамках бiзнес-моделi, мета
якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу
фiнансових активiв.
Управлiння ними здiйснюється як для реалiзацiї грошових потокiв шляхом одержання
договiрних платежiв протягом строку дiї iнструмента, так i класифiкацiї їх як доступних для
продажу, в разi якщо такий продаж забезпечує зменшення збиткiв вiд подальшого знецiнення
таких фiнансових iнструментiв.
Згiдно МСФЗ 9, який дозволяє для кожного окремого фiнансового iнструменту прийняти
рiшення переоцiнювати його через iнший сукупний дохiд замiсть прибутку або збитку,
Товариством було прийняте таке рiшення на дату першого застосування МСФЗ 9 для наявних
iнвестицiй в iнструменти капiталу та на дату первiсного визнання для iнвестицiй, що
придбаватимуться в подальшому. Це рiшення не буде переглянуте в майбутньому, а отже,
вiдповiднi iнвестицiї будуть переоцiнюватися через iнший сукупний дохiд до їх вибуття. При
цьому дивiденди вiд них визнаються в прибутку або збитку, але всi iншi змiни справедливої
вартостi не пе-реносяться до прибутку або збитку, навiть при вибуттi.
Переоцiнка iнструментiв капiталу через iнший сукупний дохiд передбачена лише для активiв,
якi вiдповiдають визначенню iнструментiв капiталу в МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти:

подання". На практицi це означає, що така можливiсть iснує для iнвестицiй в акцiї приватних та
публiчних акцiонерних товариств України. Однак, вона не застосовуеться до iнвестицiй в частки
товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, учасники яких мають право вийти з товариства та
забрати свою частку грошима, або в паї iнвестицiйних фондiв, якi мають обмежений строк
дiяльностi або зобов'язанi викуповувати свої паї в iнвесторiв, оскiльки такi частки та паї не є
iнструментами капiталу за визначенням МСБО 32.
Довгостроковi позики, довгострокова дебiторська заборгованiсть i довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї пiсля первинного визнання облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням змiн
їх вартостi в iншому сукупному доходi.
Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
(а) фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi
оцiнюються за справедливою вартiстю.
(б) фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового
активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi.
(в) договорiв фiнансової гарантiї.
(г) зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової.
Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв:
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, для позик, фiнансових iнвестицiй i торгової дебiторської заборгованостi,
дебiторської заборгованостi за орендою, за iншою поточною дебiторською заборгованiстю, що
визнана фiнансовим активом, за договiрним активом, визнаним згiдно МСФЗ 15, або за
зобов'язанням iз кредитування, i за договором фiнансової гарантiї, до якого застосовуються
вимоги щодо зменшення корисностi.
Резерв пiд збитки за фiнансовим активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю,
визнається в прибутках/збитках i зменшує балансову вартiсть активу в звiтi про фiнансовий
стан. Резерв пiд збитки за фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд, визнається в iншому сукупному доходi й не зменшує балансової
вартостi фiнансового активу, зазначеної у звiтi про фiнансовий стан.
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у
розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту,
якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.
Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягає у визнаннi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк дiї за всiма фiнансовими iнструментами, за якими вiдбулося значне
зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання (незалежно вiд того, чи вiн
оцiнюється на iндивiдуальнiй, чи на груповiй основi) з урахуванням усiєї об?рунтовано
необхiдної та пiдтверджуваної iнформацiї, включаючи прогнозну iнформацiю.
Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного
зростання з моменту первiсного визнання, то, Товариство оцiнює резерв пiд збитки за таким
фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.
У випадку зобов'язань iз кредитування та договорiв фiнансової гарантiї дата, з якої Товариство
стає стороною безвiдкличного зобов'язання, вважається датою первiсного визнання в цiлях
застосування вимог щодо зменшення корисностi.
Якщо Товариство оцiнило у попередньому звiтному перiодi резерв пiд збитки за фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
фiнансового iнструменту, але станом на поточну звiтну дату з'ясувало, що кредитний ризик за
таким фiнансовим iнструментом зменшився, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi,
що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам станом на поточну звiтну дату.

Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi),
що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має
бути визнана згiдно переоцiнки кредитного ризику, як прибуток або збиток вiд зменшення
корисностi в прибутку або збитку.
Визначення значного зростання кредитного ризику:
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує
при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.
За можливостi одержання об?рунтовано необхiдної та пiдтверджуваної прогнозної iнформацiї
без надмiрних витрат або зусиль Товариство не може спиратись лише на iнформацiю про
прострочення при визначеннi того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту
первiсного визнання. Водночас, якщо iнформацiю, що має бiльш прогнозний характер, нiж
iнформацiя про прострочення (чи то на iндивiдуальнiй, чи то на груповiй основi), неможливо
одержати без надмiрних витрат або зусиль, то Товариство має право використовувати
iнформацiю про прострочення для з'ясування того, чи з моменту первiсного визнання вiдбулося
значне зростання кредитного ризику. Незважаючи на спосiб, яким Товариство ( в залежностi вiд
доступностi прогнозної iнформацiї ) оцiнює значне зростання кредитного ризику, у разi
прострочення договiрних платежiв бiльш нiж на 30 днiв приймається спростовне припущення
про те, що кредитний ризик за фiнансовим активом зазнав значного зростання з моменту
первiсного визнання. Це припущення спростовується тiльки якщо в наявностi розумно
необхiдна та пiдтверджувана iнформацiя, що може бути одержана без надмiрних витрат або
зусиль, котра показує, що кредитний ризик iз моменту первiсного визнання не зазнав значного
зростання навiть попри те, що договiрнi платежi прострочено бiльш нiж на 30 днiв. Якщо
Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зрiс до того, як договiрнi платежi було
прострочено бiльш нiж на 30 днiв, то спростовне припущення не застосовується.
Модифiкованi фiнансовi активи:
Якщо договiрнi грошовi потоки за фiнансовим активом зазнали перегляду або модифiкацiї, а
визнання фiнансового активу припинене не було, то Товариство оцiнює, чи мало мiсце значне
зростання кредитного ризику за фiнансовим iнструментом шляхом порiвняння:
(а) ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) станом на звiтну дату (на основi
модифiкованих договiрних умов); i
(б) ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) станом на дату первiсного визнання (на
основi первiсних договiрних умов, що не зазнали модифiкацiї).
Станом на звiтну дату Товариство визнає як резерв пiд збитки за придбаними або створеними
кредитно-знецiненими фiнансовими активами лише кумулятивнi змiни в розмiрi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу з моменту первiсного визнання.
Товариство визнає станом на кожну звiтну дату змiну розмiру очiкуваних кредитних збиткiв за
весь строк дiї як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку.
Товариство визнає сприятливi змiни в очiкуваних кредитних збитках за весь строк дiї як

прибуток вiд зменшення корисностi, навiть якщо розмiр очiкуваних кредитних збиткiв протягом
строку дiї є меншим вiд розмiру очiкуваних кредитних збиткiв, що були врахованi в оцiнцi
грошових потокiв пiд час первiсного визнання.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв:
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом у спосiб, що
вiдображає:
(а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
можливих результатiв;
(б) часову вартiсть грошей; i
(в) об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та
прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль
станом на звiтну дату.
При оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв Товариство може не визначати всi можливi сценарiї.
Водночас, воно має врахувати ризик або ймовiрнiсть настання кредитних збиткiв шляхом
розгляду можливостi настання кредитного збитку та можливостi ненастання кредитного збитку,
навiть якщо можливiсть настання кредитного збитку є малоймовiрною.
Максимальний перiод, який ураховується пiд час оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, - це
максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом якого
Товариство є вразливим до кредитного ризику, але не довший перiод, навiть якщо застосування
вiдповiдного довшого перiоду вiдповiдає дiловiй практицi.
Якщо фiнансовi iнструменти мiстять у собi як позику, так i невикористане зобов'язання з
кредитування, а передбачена договором спроможнiсть Товариства вимагати погашення та
скасовувати невикористане зобов'язання не обмежує його вразливостi до кредитних збиткiв
самим лише перiодом подання вiдповiдного повiдомлення за договором. У випадку таких (i
лише таких) фiнансових iнструментiв Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за перiод,
протягом якого воно є вразливим до кредитного ризику, а очiкуванi кредитнi збитки не можуть
бути зменшенi за рахунок вжиття заходiв iз управлiння кредитним ризиком, навiть якщо такий
перiод є довшим за максимальний договiрний перiод.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань:
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або
(б) воно передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення
визнання.
Товариство передає фiнансовий актив тодi й лише тодi, коли воно або:
(а) передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу; або
(б) зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
активу ("первiсний актив"), але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати грошовi потоки
одному або кiльком одержувачам за угодою ("кiнцевi одержувачi"), коли виконуються всi три
наведенi нижче умови.
(i) Товариство не зобов'язане виплачувати суми кiнцевим одержувачам, якщо вiд первiсного
активу йому не надiйшли еквiвалентнi суми. Короткостроковi аванси з правом повного
вiдшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю умову не
порушують.
(ii) Положення договору про передавання активiв забороняють Товариству продавати первiсний
актив або надавати його в заставу, крiм його надання кiнцевим одержувачам на забезпечення
свого зобов'язання виплачувати їм грошовi потоки.
(iii) Товариство зобов'язане переказувати всi грошовi потоки, що були зiбранi ним вiд iменi
кiнцевих одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм того, воно не має права повторно iнвестувати
такi грошовi потоки, за винятком iнвестицiй грошовими коштами та їх еквiвалентами упродовж
короткого розрахункового перiоду вiд дати одержання коштiв до дати обов'язкового їх переказу

кiнцевим одержувачам iз передаванням процентiв, одержаних вiд таких iнвестицiй, на користь
кiнцевих одержувачiв.
Товариство пiд час передавання ним фiнансового активу оцiнює, в якому обсязi за ним
залишаються ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. При цьому:
(а) якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим
активом, то воно припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи або
зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi.
(б) якщо Товариство в основному зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд володiння
фiнансовим активом, то воно продовжує визнавати фiнансовий актив.
(в) якщо Товариство в основному не передає й не зберiгає за собою всiх ризикiв та вигод вiд
володiння фiнансовим активом, то воно з'ясовує, чи залишився за ним контроль над фiнансовим
активом. При цьому:
(i) якщо контроль за Товариством не залишився, то воно припиняє визнання фiнансового активу
та окремо визнає як активи або зобов'язання всi права та обов'язки, створенi або збереженi при
передаваннi.
(ii) якщо контроль залишився, то воно продовжує визнавати фiнансовий актив у обсязi своєї
подальшої участi у фiнансовому активi.
Якщо Товариство передає фiнансовий актив у рамках передавання, яке вiдповiдає критерiям для
припинення визнання, в цiлому та зберiгає за собою право на обслуговування фiнансового
активу за плату, то воно визнає або актив з обслуговування або зобов'язання з обслуговування за
таким договором про обслуговування. Якщо не очiкується, що отримувана плата являтиме
собою адекватну винагороду за обслуговування, то щодо обов'язку з обслуговування визнається
зобов'язання з обслуговування за його справедливою вартiстю. Якщо очiкується, що отримувана
плата перевищуватиме адекватну винагороду за обслуговування, то за правом на
обслуговування визнається актив з обслуговування в розмiрi, визначеному на основi розподiлу
балансової вартостi бiльшого фiнансового активу.
Якщо внаслiдок передавання вiдбувається припинення визнання фiнансового активу в цiлому,
але передавання тягне за собою одержання Товариством нового фiнансового активу або взяття
ним на себе нового фiнансового зобов'язання або зобов'язання з обслуговування, то Товариство
визнає новий фiнансовий актив, нове фiнансове зобов'язання або зобов'язання з обслуговування
за справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу в цiлому рiзниця мiж:
(а) балансовою вартiстю (визначеною на дату припинення визнання) та
(б) одержаною компенсацiєю (включаючи всi одержанi новi активи мiнус усi прийнятi новi
зобов'язання),
визнається в прибутку чи збитку.
Товариство виключає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого
звiту про фiнансовий стан тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли
зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термiн його
виконання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю,
включаючи будь-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнається в
прибутку або збитку.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань:
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається i чиста сума подається в звiтi про
фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо Товариство:
а) на теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
б) має намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив й одночасно погасити
зобов'язання.
В разi передачi фiнансового активу, яка не вiдповiдає вимогам щодо припинення визнання,

переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання не згортаються. Подiбним чином Товариство не
згортає будь-якi доходи, одержанi вiд переданого активу, з будь-якими витратами, понесеними
за вiдповiдним зобов'язанням.
Згортання визнаного фiнансового активу та визнаного фiнансового зобов'язання i подання
чистої суми вiдрiзняються вiд припинення визнання фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання. Хоча згортання не веде до визнання прибутку або збитку, припинення визнання
фiнансового iнструменту не лише спричиняє вибуття ранiше визнаної статтi зi звiту про
фiнансовий стан, а й може привести до визнання прибутку або збитку.
Право згортання - це визначене контрактом або iншим чином юридичне право дебiтора
погашати чи iнакше вилучати всю суму (або частину суми) до сплати кредиторовi шляхом
зарахування цiєї суми в суму до отримання вiд кредитора. За деяких обставин дебiтор може мати
юридичне право зараховувати суму до отримання вiд третьої сторони в суму до сплати
кредиторовi за умови, що iснує угода мiж трьома сторонами, у якiй чiтко встановлено право
дебiтора на згортання. Оскiльки право на згортання є юридичним правом, умови, якi визначають
це право, можуть бути рiзними i слiд визначати, якi закони потрiбно застосовувати до
взаємовiдносин мiж сторонами.
Наявнiсть юридично забезпеченого права на згортання фiнансового активу та фiнансового
зобов'язання впливає на права та зобов'язання, пов'язанi з фiнансовим активом та фiнансовим
зобов'язанням, i може впливати на рiвень кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Сама собою
наявнiсть права не є достатньою основою для згортання. За вiдсутностi намiру використати
право або здiйснити одночасне погашення, сума та час майбутнiх грошових потокiв Товариства
залишаються незмiнними. Якщо Товариство має намiр використати право або здiйснити
одночасне погашення, то воно здiйснює подання активу та зобов'язання на нетто-основi, яке
точнiше вiдображає суми та час очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, а також ризики, на якi
цi грошовi потоки наражаються. Намiр однiєї або кiлькох сторiн погасити зобов'язання на
нетто-основi без юридичного права здiйснювати це, не є достатнiм для об?рунтування
згортання, оскiльки права та зобов'язання, пов'язанi з окремим фiнансовим активом та
фiнансовим зобов'язанням, залишаються незмiнними.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з коштiв на поточних рахунках у банках та в касi Товариства.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Депозити, якi вiдповiдають критерiю договiрних грошових потокiв, що мiстять лише погашення
основного боргу та вiдсоткiв на нього, пiсля первiсного визнання облiковуються за
амортизованою вартiстю.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть
бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним
курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в
гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату
операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2018
31.12.2019
Гривня/1 долар США
27,688264
23,6862
Гривня/1 євро
31,714138
26,422
Дебiторська заборгованiсть
Визнання, подання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi
здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти:
розкриття", МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" та МСБО 1 "Подання фiнансових
звiтiв".
Дебiторська заборгованiсть подiляється на поточну (термiн погашення протягом 12 мiсяцiв з
дати фiнансової звiтностi) та непоточну (термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв з дати фiнансової
звiтностi). Товариство здiйснює переведення частини непоточної (довгострокової) дебiторської
заборгованостi до складу поточної (короткострокової), коли за умовами договору до погашення
частини суми заборгованостi залишається менше 365 днiв.
Товариство з метою облiку та складання фiнансової звiтностi видiляє види дебiторської
заборгованостi, якi:
а) Вiдносяться до фiнансових активiв:
торгова дебiторська заборгованiсть,
iнша дебiторська заборгованiсть: наданi позики та заборгованiсть, пов'язана iз реалiзацiєю
товарiв, робiт, послуг.
б) не вiдносяться до фiнансових активiв:
Дебiторська заборгованiсть, погашення якої не передбачається фiнансовими iнструментами, а
яка погашається шляхом отримання немонетарних активiв: аванси виданi ( в тому числi
передплаченi витрати),
дебiторська заборгованiсть з податкiв та зборiв, з ПДВ до
вiдшкодування, з працiвниками, з розрахункiв за претензiями i вiдшкодування шкоди
(заборгованiсть не договiрного характеру).
Позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi є фiнансовими активами, утримуються
Товариством за бiзнес-моделлю, метою якої є утримання активiв для одержання договiрних
грошових потокiв. Управлiння ними здiйснюється для реалiзацiї грошових потокiв шляхом
одержання договiрних платежiв протягом строку дiї iнструмента. Позики та дебiторська
заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi
пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку,
За винятком торговельної дебiторської заборгованостi, Товариство пiд час первiсного визнання
оцiнює позики та iншу дебiторську заборгованiсть, якi є фiнансовими активами, за їх
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на
придбання або випуск цього фiнансового активу. Витрати за операцiєю - це додатковi витрати,
що безпосередньо належать до придбання або вибуття фiнансового активу i включають, крiм
iншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, бiржам, а також невiдшкодованi податки
та збори.
Справедливою вартiстю при первiсному визнаннi зазвичай є цiна операцiї (тобто справедлива
вартiсть наданої або отриманої компенсацiї), пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi
угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку.
Рiзниця мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi при первiсному визнаннi та її

дисконтованою вартiстю на дату виникнення заборгованостi, в разi її наявностi списується на
збиток вiд первiсного визнання активу, з подальшою амортизацiєю цiєї рiзницi протягом перiоду
погашення. Якщо дебiторська заборгованiсть погашається достроково, то неамортизований
залишок рiзницi вiдображається у звiтi про сукупний дохiд того перiоду, в якому вiдбулося
дострокове погашення.
При первiсному визнаннi справедлива вартiсть довгострокової позики або довгострокової
дебiторської заборгованостi, на яку не нараховуються проценти, оцiнюється за теперiшньою
вартiстю всiєї майбутньої грошової виручки, дисконтованої за переважною ринковою ставкою
(ставками) вiдсотка для подiбного iнструмента (подiбного з точки зору валюти, строку, типу
ставки вiдсотка й iнших чинникiв) iз аналогiчним кредитним рейтингом. Будь-яка додаткова
сума, надана в кредит, є витратою або зменшує дохiд, якщо вона не вiдповiдає критерiям для
визнання як актив якогось iншого типу.
Довгостроковi позики та довгострокова дебiторська заборгованiсть є фiнансовими активами, що
утримуються Товариством в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання
договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв.
Управлiння ними здiйснюється як для реалiзацiї грошових потокiв шляхом одержання
договiрних платежiв протягом строку дiї iнструмента, так i класифiкацiї їх як доступних для
продажу, в разi якщо такий продаж забезпечує зменшення збиткiв вiд подальшого знецiнення
таких фiнансових iнструментiв.
Довгостроковi позики та довгострокова дебiторська заборгованiсть пiсля первинного визнання
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням змiн їх вартостi в iншому сукупному
доходi.
Торгова дебiторська заборгованiсть - це безумовнi права на компенсацiю вiд клiєнта у сумi, яка
безпосередньо вiдповiдає вартостi для клiєнта зобов'язання Товариства поставити продукцiю,
товари, роботи чи послуги, виконаного Товариством на сьогоднiшнiй день i на яку Товариство
визнало дохiд. Торгова дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою
контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта
господарювання.
Рахунки, якi Товариство виставляє покупцям чи замовникам називають рахунками до отримання
(грошових коштiв чи їх еквiвалентiв). Рахунки до отримання являють собою суми грошових
коштiв, що не були сплаченi i є заборгованiстю клiєнтiв за товари, роботи чи послуги, що були
реалiзованi, виконанi чи наданi в ходi одного звичайного операцiйного циклу. Окремi сальдо
рахункiв до отримання з кредитовим сальдо (в залежностi вiд переплати чи попередньої
оплати) визнаються зобов'язаннями. Цi кредитовi сальдо не включаються до дебiторської
заборгованостi.
При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною
операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування, або якщо на момент укладення
договору очiкується, що перiод мiж часом, коли Товариство передає обiцяний товар або послугу
клiєнтовi, та часом, коли клiєнт платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше
одного року.
Позики та дебiторська заборгованiсть, пiсля первинного визнання облiковуються за
амортизованою собiвартiстю iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка. Ефективна ставка
вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв вiд
строку погашення до поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Амортизована собiвартiсть - це первiсна вартiсть iнструмента мiнус виплати основної суми,
плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою
погашення та мiнус будь-яке зменшення корисностi. Строк погашення та перiодичнiсть
погашення встановлюється виходячи з прогнозованих даних на пiдставi попереднього досвiду.

Товариство визнає зменшення корисностi через резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних
збиткiв за фiнансовим активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, для позик i
торгової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за орендою, за iншою
поточною дебiторською заборгованiстю, що визнана фiнансовим активом.
Резерв пiд збитки визнається в прибутках/збитках i зменшує балансову вартiсть активу в звiтi
про фiнансовий стан. Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки для
очiкуваних кредитних збиткiв i визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює
вiдновлення корисностi) що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну
дату, до суми, яка має бути визнана згiдно переоцiнки кредитного ризику, як прибуток або
збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку. Товариство визнає сприятливi змiни в
очiкуваних кредитних збитках за весь строк дiї як прибуток вiд зменшення корисностi, навiть
якщо розмiр очiкуваних кредитних збиткiв протягом строку дiї є меншим вiд розмiру очiкуваних
кредитних збиткiв, що були врахованi в оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного визнання.
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами iз застосуванням
принципiв щодо нейтральностi i доступнстi iнформацiї, що є основою оцiнки, а також
застосовує методи сценарного аналiзу та дисконтування грошових потокiв, враховуючи часову
вартiсть грошей. Максимальний перiод, який ураховується пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв, - це максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом
якого Товариство є вразливим до кредитного ризику.
На дебiторську заборгованiсть, яка не вiдносяться до фiнансових активiв, i погашення якої не
передбачається фiнансовими iнструментами, а яка погашається шляхом отримання
немонетарних активiв (аванси виданi ( в тому числi передплаченi витрати), дебiторська
заборгованiсть з податкiв та зборiв, з ПДВ до вiдшкодування, з працiвниками, з розрахункiв за
претензiями i вiдшкодування шкоди), тобто, заборгованiсть не договiрного характеру, резерв
збиткiв на зменшення корисностi ( знецiнення ) не нараховується. Така заборгованiсть
вiдображується в балансi за справедливою вартiстю, яка дорiвнює її номiнальнiй вартостi.
Безнадiйною визнається заборгованiсть, щодо якої не iснує вiрогiдностi її
погашення з урахуванням вимог ПКУ. Даний факт затверджується керiвником Товариства.
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом, списується на витрати без
застосування рахунку резерву
Для подання iнформацi щодо дебiторської заборгованостi в Примiтках до фiнансової звiтностi,
складеної за МСФЗ, дебiторську заборгованiсть класифiкують окремо як поточну та не поточну
( довгострокову). Дебiторську заборгованiсть також деталiзують з видiленням сум до отримання
вiд торгових клiєнтiв, до отримання вiд пов'язаних сторiн, авансiв виданих та iнших сум.
Основнi засоби
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства
вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного
використання яких бiльше за один рiк та вартiсть перевищує 6000 грн., якi використовуються в
процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення
адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються
по окремих класах.
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до
моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в
експлуатацiю основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати,
пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими
витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з
вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв".

Пiсля первiсного визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю
мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi.
Собiвартiстю об'єктiв основних засобiв, що надходять на баланс Товариства на протязi року,
визнається їх первiсна вартiсть, що дорiвнює собiвартостi придбання, визначеною згiдно МСБО
16.
Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є
власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання
землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Основнi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються
вiдповiдно до МСФЗ 5.
Подальшi витрати
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати
перiоду у мiру їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i вдосконалень основних засобiв
капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв
виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової
вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого
компонента.

Амортизацiя основних засобiв
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при
його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на
його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв оцiнити
неможливо, або вона не суттєва по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, ураховується як змiна облiкової оцiнки.
Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється
рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до
експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку
класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють
визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн
вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об'єктiв за
прямолiнiйним методом iз застосуванням наступних строкiв корисного використання:
Групи основних засобiв
Термiн корисного використання
Будiвлi
10 - 30 рокiв
Споруди
10 - 30 рокiв
Машини та обладнання
5 - 15 рокiв
Офiсне обладнання 3 - 8 рокiв
Транспортнi засоби 5 - 15 рокiв

Виробничий i господарчий iнвентар
Iншi 1 - 10 рокiв

1 - 5 рокiв

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно
МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не
мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i
використовуються впродовж перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва,
торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах.
Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних
засобiв, враховується у складi цих об'єктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати,
пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до експлуатацiї,
за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складається iз всiх витрат на
створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження
(науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу,
якщо:
iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх
економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;
цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу
впродовж очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 20 рокiв.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх
постановцi на облiк постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю, виходячи з:
очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв
використання або iнших чинникiв;
термiнiв використання подiбних активiв, затверджених комiсiєю Товариства.
Амортизацiя починається нараховуватися з перiоду, коли цей актив стає придатним до
використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у
якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя припиняться на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи)
вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах,
Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення
суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя

основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої
балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного
використання.
Запаси
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2.
Товариство визнає запасами активи, якi:
утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому
процесi або при наданнi послуг.
Одиницею запасiв в цiлях бухгалтерського облiку вважати найменування запасiв.
Запаси класифiкуються по однорiдних групах:
"
сировина i матерiали;
"
запаснi частини;
"
паливо;
"
тара i тарнi матерiали;
"
матерiали переданi у виробництво ( незавершене виробництво);
"
будiвельнi матерiали;
"
iншi матерiали;
"
готова продукцiя;
"
малоцiннi швидкозношуванi предмети
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у
теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi
подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва,
наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають систематичний
розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi
матерiалiв у готову продукцiю.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються
порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання
будiвель i обладнання, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати. Змiннi
виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (
або майже прямо ) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та
непрямi витрати на оплату працi.
Як база розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат застосовується
основна заробiтна плата (без доплат i надбавок) виробничих робiтникiв.
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi. У
перiоди
надзвичайно високого рiвня виробництва сума постiйних накладних витрат,
розподiлених на кожну одиницю виробництва, зменшується так, щоб запаси не оцiнювалися
вище собiвартостi.
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi
при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан.
Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як витрати перiоду, в якому вони
понесенi, є такi:

а).
понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати;
б).
витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є
необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва;
в).
адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан;
г).
витрати на продаж.
До виробничої собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включаються:
прямi матерiальнi витрати;
прямi витрати на оплату працi;
iншi прямi витрати;
змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
Нерозподiленi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої
продукцiї (робiт, послуг) у перiодi їх виникнення.
Товариство здiйснює оцiнку вибуття запасiв при вiдпуску у виробництво або iншому вибуттю:
за методом середньозваженої собiвартостi -сировини i готової продукцiї;
за методом iдентифiкованої собiвартостi - iншi запаси.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за
вирахуванням розрахункових витрат при продажу.
Кориснi залишки, що утворюються в результатi здiйснення ремонту, полiпшення (модернiзацiї,
добудови, реконструкцiї тощо) та лiквiдацiї необоротних активiв, оприбутковуються на склад
Товариства за цiною подiбних запасiв при наявностi їх на балансi.
Оренда
Товариство вперше застосовує МСФЗ 16 "Оренда". МСФЗ 16 "Оренда" замiнив МСБО 17
"Оренда" та ряд роз'яснень. Стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, представлення та
розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендатори вiдображали бiльшiсть договорiв
оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi.
Товариство вперше застосувало МСФЗ 16 з використанням модифiкованого ретроспективного
методу переходу з датою первинного застосування 1 сiчня 2019 року. Вiдповiдно до цього
методу стандарт застосовується ретроспективно з кумулятивним ефектом вiд першого
застосування стандарту, визнаного на дату першого застосування i без перерахунку
порiвняльної iнформацiї.
Активи в формi права користування та зобов'язання по орендi тотожнi, тож перехiд на новий
МСФЗ 16 "Оренда" не вплинув на власний капiтал Товариства.
До прийняття МСФЗ 16 Товариство класифiкувало договора оренди майна та земельної дiлянки
як операцiйну оренду. Орендоване майно не капiталiзувалось, а оренднi платежi вiдображалися
у складi витрат Товариства як витрати по орендi протягом термiну оренди.
Керiвництво Товариства прийняло рiшення використовувати звiльнення, передбаченi МСФЗ 16
щодо укладених договорiв оренди майна та земельної дiлянки термiн оренди за якими на дату
першого застосування становить не бiльше 12 мiсяцiв.
Укладених договорiв оренди з термiн оренди бiльше 12 мiсяцiв у Товариства вiдсутнi.
Будь-якi передплаченi i нарахованi оренднi платежi визнавались як попереднi оплати та у складi
торгової та iншої кредиторської заборгованостi.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням
ймовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть
бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть
вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй
бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб
дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Забезпечення
Забезпечення визнається. якщо:
а) Товариство має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для
виконання зобов'язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Минула подiя, яка спричиняє появу iснуючого зобов'язання, називається подiєю, яка створює
зобов'язання. Щоб подiя була такою, що створює зобов'язання, треба, щоб Товариство не мало
реальної альтернативи виконанню зобов'язання, створеного подiєю. Це вiдбувається лише:
а) якщо виконання зобов'язання може бути примусово забезпечене в судовому порядку, або
б) у разi конструктивного зобов'язання, в якому подiя (яка може бути дiєю Товариства) створює
об?рунтоване очiкування в iнших сторiн, що Товариство виконає своє зобов'язання.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Вiдповiдно до колективного договору виплачується одноразова допомога при виходi на пенсiю
за вiком, що має не суттєвий вплив на витрати Товариства.
Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плату
працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
нарахування на поточнi нарахування заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в
якому були наданi працiвниками послуги, що надають Їм право на одержання внескiв, та
зароблена вiдповiдна заробiтна плата.
Товариство має юридичнi зобов'язання компенсувати Пенсiйному фонду України фактичнi
витрати на виплату та доставку пенсiй деяким категорiям працiвникiв, якi мають право на
пенсiю за вiком на пiльгових умовах.
Доходи та витрати
Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" тiльки якщо контрагентом за

цим договором є клiєнт. Клiєнт - це сторона, яка уклала з Товариством договiр про отримання
товарiв чи послуг, якi є результатом звичайної дiяльностi Товариства в обмiн на компенсацiю.
Контрагент за договором не є клiєнтом, якщо, наприклад, контрагент уклав з Товариством
договiр з метою взяти участь у дiяльностi або процесi, в якому сторони договору спiльно беруть
на себе ризики та спiльно користуються вигодами, якi є результатом такої дiяльностi або
процесу (наприклад, розробка активу в угодi про спiвпрацю), а не з метою отримати результати
звичайної дiяльностi Товариства.
Товариство застосовує МСФЗ 15 до всiх договорiв з клiєнтами, за винятком таких:
а) угод про оренду;
б) страхових контрактiв;
в) фiнансових iнструментiв та iнших контрактних прав чи зобов'язань, що належать до сфери
застосування МСФЗ 9, 10, 11, МСБО 27 та 28; та
г) негрошових обмiнiв мiж суб'єктами господарювання у тiй самiй лiнiї бiзнесу з метою
спрощення здiйснення продажiв клiєнтам або потенцiйним клiєнтам.
Товариство визнає дохiд унаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що
вiдображає компенсацiю, на яку Товариство очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги
у вiдповiдностi до МСФЗ-15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Виручка вiд передавання передбачених контрактом товарiв або послуг клiєнтам визнається у
сумi, яка вiдображає очiкувану в обмiн на такi товари чи послуги винагороду. Тобто, визнання
виручки вiдображає передачу товарiв i послуг. Застосування такого принципу залежатиме вiд
фактiв та обставин, передбачених контрактом iз клiєнтом. Цей принцип реалiзується через
п'ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до всiх контрактiв iз клiєнтами, i включає такi
етапи: 1.?Iдентифiкацiя контракту з клiєнтом. 2.?Визначення зобов'язань за контрактом.
3.?Визначення цiни угоди. 4.?Iдентифiкацiя цiни угоди для виконання зобов'язань за
контрактом. 5.?Визнання виручки пiд час виконання зобов'язань.
Виручка ( дохiд) вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу
активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне
виручка вiд продажу товару
(надання послуг), яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, на суму
видiленого компонента.
На момент укладення договору Товариство оцiнює товари або послуги, обiцянi в договорi з
клiєнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обiцянку передати клiєнтовi або
(а) товар чи послугу (або сукупнiсть товарiв чи послуг), якi є вiдокремленими;
або
(б) серiю вiдокремлених товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi
за однiєю i тiєю самою схемою
Товар або послуга, обiцянi клiєнтовi, є вiдокремленими, якщо виконуються обидва такi
критерiї:
(а) клiєнт може мати вигоду вiд товару або послуги або саму по собi, або разом з iншими
ресурсами, якi клiєнт може легко отримати (тобто цей товар або послуга здатна бути
вiдокремленою); та
(б) обiцянку Товариства передати товар або послугу клiєнтовi можна вiдокремити вiд iнших
обiцянок у даному договорi (тобто товар або послуга є вiдокремленою у контекстi даного
договору).
Товариство визнає дохiд, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє зобов'язання щодо
виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається,
коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.
Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим
суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього.
Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя
грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано.

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, i, отже, задовольняє
зобов'язання щодо виконання та визнає дохiд з часом, якщо виконується один з таких критерiїв:
(а) клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслiдок виконання
Товариством у процесi виконання;
(б) виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене
виробництво), який контролюється клiєнтом у процесi створення або вдосконалення активу; або
(в) виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для Товариства
i воно має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до
сьогоднi.
Оцiнка того, чи має актив альтернативне використання для Товариства здiйснюється на момент
укладення договору.
Щоб визначити момент часу, у який клiєнт отримує контроль над обiцяним активом, а
Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання, Товариство розглядає вимоги щодо
контролю. Крiм того, Товариство розглядає показники передачi контролю, серед яких, зокрема,
такi:
(а) Товариство має поточне право на оплату за актив - якщо клiєнт у даний час зобов'язаний
заплатити за актив, тодi це може означати, що клiєнт отримав можливiсть спрямовувати
використання, i отримав практично всi iншi вигоди вiд активу, отриманого в обмiн на оплату.
(б) Клiєнт має право власностi на актив - право власностi може вказувати на те, яка сторона
договору спроможна направляти використання активу та отримати практично всi iншi вигоди
вiд нього, або обмежити доступ iнших суб'єктiв господарювання до цих вигiд.
(в) Товариство передало фiзичне володiння активом ( крiм угод про продаж з подальшим
викупом, про зберiгання та продаж, а також у деяких угодах про поставку товару, в яких клiєнт
чи покупець може фiзично володiти активом, контроль над яким здiйснює продавець).
(г) Клiєнт має iстотнi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням активом;
(?) Клiєнт прийняв актив.
Для кожного зобов'язання щодо виконання Товариство визначає на момент укладення договору,
чи задовольнить воно це зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи ж воно задовольнить
це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу.
Для кожного зобов'язання щодо виконання, що задовольняється з плином часу, Товариство
визнає дохiд протягом певного часу, оцiнюючи прогрес на шляху до повного задоволення такого
зобов'язанням щодо виконання, використовуючи метод оцiнювання прогресу за результатами.
Методи оцiнки за результатом передбачають визнання доходу на основi прямих оцiнок вартостi
для клiєнта товарiв або послуг, переданих на сьогоднiшнiй день, по вiдношенню до решти
товарiв чи послуг, обiцяних за договором. До методiв оцiнювання за результатом належать,
зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв,
здiйсненi етапи, час, що минув, та кiлькiсть виготовлених чи переданих одиниць. В кiнцi
кожного звiтного перiоду Товариство проводить переоцiнку прогресу на шляху до повного
задоволення зобов'язань щодо виконання, що задовольняються з плином часу.
Якщо Товариство має право на компенсацiю вiд клiєнта у сумi, яка безпосередньо вiдповiдає
вартостi для клiєнта зобов'язання, виконаного
Товариством на сьогоднiшнiй день,
Товариство може визнавати дохiд у сумi, на яку воно має право виставити рахунок.
Коли (або як тiльки) зобов'язання щодо виконання задоволене, Товариство визнає як дохiд
величину цiни операцiї (яка не включає оцiнок змiнної компенсацiї, що є обмеженими ), яка
вiднесена на це зобов'язання щодо виконання. Щоб визначити цiну операцiї, Товариство
розглядає умови договору та свою звичну практику бiзнесу. Цiна операцiї - це величина
компенсацiї, яку Товариство очiкує отримати право в обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних
товарiв або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iменi третiх осiб (наприклад, деяких податкiв
на продаж).
Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом, може включати фiксованi суми, змiннi суми або i тi
й тi суми. Визначаючи цiну операцiї, Товариство враховує:

(а) змiнну компенсацiю;
(б) обмежувальнi оцiнки змiнної компенсацiї;
(в) наявнiсть у договорi суттєвого компоненту фiнансування;
(г) не грошову компенсацiю; та
(?) компенсацiю, що має бути сплачена клiєнтовi.
Для цiлей визначення цiни операцiї припускається, що товари або послуги будуть переданi
клiєнтовi, як обiцяно вiдповiдно до чинного договору, i що договiр не буде скасовано, оновлено
або змiнено.
Якщо компенсацiя, обiцяна в договорi, включає змiнну величину, то Товариство оцiнює суму
компенсацiї, на яку воно матиме право в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг
клiєнтовi, використовуючи метод найiмовiрнiшої величини. Найiмовiрнiша величина це одне,
найiмовiрнiше значення у дiапазонi можливих величин компенсацiї (тобто один найiмовiрнiший
результат договору). Цей метод застосовується протягом всього термiну дiї договору.
Iнформацiя, яку Товариство використовує для визначення величини змiнної компенсацiї, це
iнформацiя, яку керiвництво Товариства використовує у процесi подання заявок i пропозицiї для
участi у торгах, а також при встановленнi цiн на обiцянi товари або послуги.
Товариство включає в цiну операцiї частину або всю величину змiнної компенсацiї лише якщо
iснує висока ймовiрнiсть того, що коли невизначенiсть, пов'язана зi змiнною компенсацiєю, буде
в основному вирiшена, iстотного сторнування суми визнаного кумулятивного доходу не
вiдбудеться.
Товариство не здiйснює обов'язкового коригування обiцяної суми компенсацiї з метою
урахування iстотного компонента фiнансування, якщо воно очiкує, на момент укладення
договору, що перiод мiж часом, коли Товариство передає обiцяний товар або послугу клiєнтовi,
та часом, коли клiєнт платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше одного року.
Для визначення цiни операцiї для договорiв, у яких клiєнт обiцяє компенсацiю в iншiй формi,
нiж грошовими коштами, Товариство оцiнює компенсацiю негрошовими коштами (або обiцянку
негрошової компенсацiї) за справедливою вартiстю.
Зобов'язання щодо вiдшкодування оцiнюється за величиною отриманої компенсацiї (або
дебiторської заборгованостi), на яку, як передбачає Товариство, воно не матиме права (тобто
суми, не включенi в цiну операцiї). Зобов'язання щодо вiдшкодування (та вiдповiдна змiна цiни
операцiї i, отже, зобов 'язання за договором) оновлюється в кiнцi кожного звiтного перiоду з
метою вiдображення змiни обставин.
Сумою, яка б компенсувала Товариству виконання, завершене на сьогоднiшнiй день, буде сума,
що приблизно дорiвнює цiнi продажу товарiв або послуг, переданих на сьогоднiшнiй день
(наприклад, вiдшкодування витрат, понесених Товариством у процесi задоволення зобов'язання
щодо виконання, плюс прийнятна маржа прибутку),
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оновлює оцiнку цiни операцiї (зокрема,
оновлює свою оцiнку того, чи є попередня оцiнка змiнної компенсацiї обмеженою) з метою
достовiрного вiдображення обставин, що склалися на кiнець звiтного перiоду, та змiни обставин
протягом звiтного перiоду. Товариство облiковує змiни цiни операцiї як зменшення доходу в
тому перiодi, у якому вiдбулася змiна цiни договору.
Розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання здiйснюється на кожне зобов'язання
щодо виконання (або вiдокремлений товар або послугу) у сумi, яка вiдображає величину
компенсацiї, на яку Товариство сподiвається отримати право в обмiн на передачу обiцяних
товарiв або послуг клiєнтовi.
Товариство розподiляє цiну операцiї на кожне зобов'язання щодо виконання на основi вiдносних
окремо взятих цiн продажу на вiдокремлений товар або послугу, що лежить в основi кожного
зобов'язання щодо виконання у договорi, пропорцiйно до таких окремо взятих цiн продажу.
Окремо взята цiна продажу - це цiна, за якою Товариство продало би обiцяний товар або
послугу клiєнтовi окремо за подiбних обставинах та подiбним клiєнтам. Зазначена в договорi
цiна або цiна на товар або послугу, вказана у перелiку цiн, визнається окремо взятою цiною

продажу цього товару або послуги.
Метод, що використовується для оцiнки окремо взятої цiни продажу товару або послуги, є
пiдхiд скоригованої оцiнки ринку. Товариство розподiляє знижку пропорцiйно на всi
зобов'язання щодо виконання в договорi та розподiляє змiнну величину (i подальшi змiни такої
величини) повнiстю на зобов'язання щодо виконання або на вiдокремлений товар або послугу,
що є частиною одного зобов'язання щодо виконання.
Товариство визнає додатковi витрати на отримання договору з клiєнтом як актив, якщо воно
сподiвається вiдшкодувати цi витрати.
Коли якась частина договору виконана, Товариство вiдображує договiр у звiтi про фiнансовий
стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення мiж
виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiєнтом.
Товариство вiдображає будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську
заборгованiсть.
Визнання витрат
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами дивiдендiв.
Визначення витрат включає збитки та витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi
Товариства. Витрати, що виникають пiд час звичайної дiяльностi, включають, наприклад,
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, заробiтну плату та амортизацiю. Вони, як правило, мають
форму вибуття або амортизацiї активiв, таких як грошовi кошти та їх еквiваленти, запаси,
основнi засоби.
Збитки вiдображають iншi статтi, якi вiдповiдають визначенню витрат i можуть виникати або не
виникати в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Збитки означають зменшення економiчних
вигiд, що своєю суттю не вiдрiзняються вiд iнших витрат, i включають, наприклад, збитки в
результатi стихiйних лих, таких як пожежа або повiнь, а також тi, що виникають пiсля вибуття
непоточних активiв.
Визначення витрат охоплює також нереалiзованi збитки, наприклад, такi, якi виникають у
результатi зростання обмiнного курсу iноземної валюти щодо позички в цiй валютi. Коли збитки
визнають у звiтi про прибутки та збитки, їх вiдображають окремо, оскiльки iнформацiя про них є
корисною для прийняття економiчних рiшень. Збитки вiдображаються у звiтах без пов'язаного з
ними доходу.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у
звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання
активу. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здiйсненi.
Облiку пiдлягають фактично понесенi витрати (якi мають документальне
пiдтвердження їх здiйснення), або прогнозованi витрати, за бухгалтерською довiдкою,
затвердженою в порядку, встановленому директором.
Витрати класифiкуються згiдно Плану рахункiв. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi
операцiйнi, фiнансовi та iншi витрати вважаються витратами перiоду та вiдображаються в складi
прибуткiв (збиткiв).
Доцiльнiсть витрат, правильнiсть розподiлу їх згiдно з видами витрат пiдтверджується
пiдписами виконавця та затверджується директором.
Витрати майбутнiх перiодiв визнаються шляхом систематичного розподiлу їх
вартостi мiж звiтними перiодами, протягом яких вони будуть забезпечувати одержання

економiчних вигiд.
Транспортно-заготiвельнi, монтажно - налагоджувальнi та iншi витрати,
пов'язанi з придбанням запасiв, необоротних активiв, якi включаються до вартостi придбання,
не включаються до складу витрат, а пiдлягають вiднесенню на вiдповiднi рахунки облiку
необоротних активiв та запасiв.
Витрати за позиками
Товариство з метою складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат
за позиками, вiдображений у МСБО 23.
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати за
позиками, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає у фiнансовiй звiтностi умовнi активи, якi виникають, як правило,
внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження
економiчних вигiд до Товариства ( наприклад, позов, який Товариство порушує через судовi
процеси i результат якого є невизначеним), оскiльки це може спричинити визнання доходу,
який може бути нiколи не отриманим. Проте, коли з'являється цiлковита впевненiсть у
отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є умовним активом i його визнання є
належним. Iнформацiя про умовний актив розкривається у Примiтках до фiнансової звiтностi,
коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi активи оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповiдне вiдображення змiн у
фiнансовiй звiтностi. Якщо з'явилась цiлковита впевненiсть у надходженнi економiчних вигiд,
актив i пов'язаний з ним дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому
вiдбувається змiна.
Товариство не визнає у фiнансовiй звiтностi умовне зобов'язання, а розкриває iнформацiю про
умовне зобов'язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо iснування iснуючого
зобов'язання не є ймовiрним i якщо можливiсть вибуття ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не є вiддаленою.
Прибуток на акцiю
Товариство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцiю щодо своїх
звичайних акцiй керуючись МСБО 33 "Прибуток на акцiю".
Суми базового прибутку на акцiю розраховано шляхом розподiлу чистого прибутку за рiк, що
припадає на власникiв звичайних акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть звичайних
акцiй в обiгу протягом року.
Власний капiтал
Товариство визнає статутний капiтал у складi власного капiталу, сформований у вiдповiдностi зi
Статутом товариства.
Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в
тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється на загальних зборах акцiонерiв.
11. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Товариства зробило певнi професiйнi
судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на

суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть
застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив
на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись
на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової
звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - нижче наведенi ключовi припущення щодо
майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi
мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При
визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови
очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi
привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi,
в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного
судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi
очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього
податкового планування.
Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття кредитних збиткiв та
визначення справедливої вартостi фiнансових активiв, оцiнюваних та облiковуваних за
справедливою вартiстю.
Товариство визнає зменшення корисностi через резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних
збиткiв за фiнансовим активом, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, для позик i
торгової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за орендою, за iншою
поточною дебiторською заборгованiстю, що визнана фiнансовим активом.
Резерв пiд збитки визнається в прибутках/збитках i зменшує балансову вартiсть активу в звiтi
про фiнансовий стан. Товариство визнає сприятливi змiни в очiкуваних кредитних збитках за
весь строк дiї як прибуток вiд зменшення корисностi, навiть якщо розмiр очiкуваних кредитних
збиткiв протягом строку дiї є меншим вiд розмiру очiкуваних кредитних збиткiв, що були
врахованi в оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного визнання.
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами iз застосуванням
принципiв щодо нейтральностi i доступностi iнформацiї, що є основою оцiнки, а також
застосовує методи сценарного аналiзу та дисконтування грошових потокiв, враховуючи часову
вартiсть грошей. Максимальний перiод, який ураховується пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв, - це максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом
якого Товариство є вразливим до кредитного ризику.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення
невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення
суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного
фiнансового перiоду, представленi таким чином:
(тис. грн.)
31.12.2019
31.12.2018
Фiнансовi iнвестицiї 6 101 41

Торговельна дебiторська заборгованiсть 32 425 35 386
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 608
712
12. Виправлення помилок минулих перiодiв
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Товариством не проводились виправлення помилок
минулих перiодiв.
13. Пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн та операцiй з ними належать:
а).
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
б).
асоцiйованi пiдприємства;
в).
спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
г).
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
д).
близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);
е).
пiдприємства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
ж).
програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або
будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
До перелiку пов'язаних сторiн вiднесенi акцiонери та найвищий управлiнський персонал
Товариства. Винагороди найвищому управлiнському персоналу включають заробiтну плату,
премiї, компенсацiйнi виплати, якi врахованi у складi "Адмiнiстративних витрат". До складу
управлiнського персоналу входять члени дирекцiї та члени Наглядової ради (безоплатно).
Найменування юридичної особи
Кiлькiсть акцiй (штук)
видами акцiй

Iдентифiкацiйний код юридичної особи Мiсцезнаходження
Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)
Кiлькiсть за
простi iменнi привiлейованi iменнi

ТОВ "Спiльне
"Хiмопол"
5814292
50.0021
5814292
0
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи*
Кiлькiсть акцiй (шт.) Вiд загальної
акцiй (у вiдсотках) Кiлькiсть за видами акцiй
простi iменнi привiлейованi iменнi
Фiзична особа - не отримана згода на оприлюднення 1744215
15.0 1744215
Фiзична особа - не отримана згода на оприлюднення 1744215
15.0 1744215
Фiзична особа - не отримана згода на оприлюднення 1744215
15.0 1744215
Усього
11046937
95.0021
11046937
0

кiлькостi
0
0
0

За 2019 рiк Товариством виплачено дивiдендiв у сумi 519 тис. грн. (2018: 10 759 тис. грн.).
Протягом 2019 року, Товариством нараховано дивiдендiв у сумi 988 тис. грн. (2018:
20
477 тис. грн.). Залишок до сплати станом на 31.12.2019 р. складає 21 644 тис. грн. (на 31.12.2018:
21 174 тис. грн.)
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, обсяг операцiй з
пов'язаними особами представлений наступним чином:
Стаття 2019 2018
Реалiзацiя
1 146 461,1 1 578 190,7
Закупки
109 085,1
121 207,6
Послуги комiсiонера 51 444,4
180 412,9
Оренднi операцiї
37 844,7
32 738,8

Надана/отримана поворотна фiнансова допомога
Разом 1 496 035,3 1 912 550,0

151 200,0

-

Залишки в розрахунках мiж Товариством та пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi
нижче:
Стаття 31.12.2019
31.12.2018
Оборотнi активи
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 30 597,8
18 930,2
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 39 700,0
Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
961,5 17 387
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
75 196,7
До пов'язаних сторiн, за якими наведенi розкриття вище, вiднесенi: ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ
"ХОРС", ТОВ "КАРБОНТРАНССЕРВIС", ТОВ "СК "ДЕРЕНIВСЬКА КУПIЛЬ".
Загальна сума виплат найвищому управлiнському персоналу за 2019 рiку склала 4 602,2 тис.грн.
(2018: 3 554,8 тис. грн.). Цi витрати вiднесенi до адмiнiстративних витрат.
14. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства були представленi наступним чином: (тис.грн.)
Iншi нематерiальнi активи
31.12.2019
31.12.2018
Первiсна вартiсть:
На початок звiтного перiоду
Надходження 161
178
Переоцiнка Вибуття
На кiнець звiтного перiоду 3 035
Амортизацiя та знецiнення:
На початок звiтного перiоду
Амортизацiя за 2019 рiк
89
Переоцiнка Вибуття
На кiнець звiтного перiоду 2 653
Чиста балансова вартiсть:
На початок звiтного перiоду
На кiнець звiтного перiоду 382

2 874 2 696

2 874
2 564 2 494
70
2 564
310
310

202

15. Основнi засоби
Основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: (тис.грн.)
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi
засоби Iструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби Незавершене
будiвництво
Всього
Амортизацiя станом на 31.12.17р 39 868 54 780 1 735 4 455 2 186 103 024
Балансова вартiсть станом 31.12.17р
16 018 39 969 1 464 1 875 1 368 1 748 62 442
Придбано основних засобiв у 2018 роцi 6 351 31 804 78
2 484 808
8 434 49 959
Перемiщення 59
307
16
-382 Вибуло
1 336 1 766 31
57
3 190
Первiсна вартiсть станом 31.12.18р
60 960 125 094
3 277 8 799 4 305 9 800 212
235

Амортизацiйнi нарахування за перiод (2018рiк) 1 337 4 085 281
496
808
7 007
Вибуло
1 140 1 677 31
57
2 905
Амортизацiя станом на 31.12.18р 40 065 57 188 2 016 4 920 2 937 107 126
Балансова вартiсть станом 31.12.18р
20 895 67 906 1 261 3 879 1 368 9 800 105 109
Придбано основних засобiв за 2019 рiк 1 406 54 491 4 780 1 316 830
8 268 71 091
Перемiщення 4 731 19
- 4 750 Вибуло
6 162 619
13
49
657
7 500
Первiсна вартiсть станом 31.12.19р
56 204 183 697
8 044 10 085 4 478 13 318 275
826
Амортизацiйнi нарахування за 2019р
1 601 8616 349
691
830
12 087
Вибуло
4 697 618
13
47
80
5 455
Амортизацiя станом на 31.12.19р 36 969 65 186 2 352 5 564 3 687 113 758
Балансова вартiсть станом 31.12.19р
19 235 118 511
5 692 4 521 791
13 318 162
068
Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби, призначенi до продажу, вiдсутнi.
В необоротних активах по рядку "Iншi необоротнi активи" Товариством вiдображенi аванси,
сплаченi за придбання обладнання, яке буде оприбутковане як основнi засоби:
тис. грн.
Необоротнi активи 31.12.2019
31.12.2018
Iншi необоротнi активи
1 731 932
16. Запаси, тис.грн.
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
Запаси 31.12.2019
31.12.2018
Сировина i матерiали
177 099
137 923
Запаснi частини
15 012 13 760
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 283
353
Iншi запаси 300
549
Разом виробничi запаси:
192 694
152 585
Незавершене виробництво 849
10 577
Готова продукцiя
44 625 77 565
Товари
401
1 751
Разом: 238 569
242 478
Протягом 2019 року уцiнка вартостi запасiв Товариством не проводилась.
17. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торговельна дебiторська заборгованiсть
була представлена таким чином:
Дебiторська заборгованiсть 31.12.2019
31.12.2018
Торгова дебiторська заборгованiсть
32 425 35 386
Резерв кредитних збиткiв Всього 32 425 35 386
18. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, тис.грн.
Стаття 31.12.2019
31.12.2018
По податку на додану вартiсть
30 682 53 062
З iнших податкiв
958
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом разом 30 682 54 020
19. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, тис.грн.

Стаття 31.12.2019
31.12.2018
Iнша дебiторська заборгованiсть 13 943 14 830
Резерв кредитних збиткiв (13 335)
(14 118)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, балансова вартiсть 608
712
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
35 794 59 111
Поворотна фiнансова допомога
39 700 Витрати майбутнiх перiодiв 267
247
Всього 76 369 60 070
Змiна резервiв кредитних збиткiв представлено нижче ( тис.грн.):
31.12.2019
31.12.2018
Залишок на початок року (14118)
(14118)
Нараховано резерву (0)
(0)
Використано резерву
(783) (0)
Вiдновлено резерву Залишок на кiнець року
(13 335)
(14 118)
Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за
сировину, матерiали та енергоносiї.
20. Грошi та їх еквiваленти, тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року грошовi кошти були представленi
наступним чином:
Грошовi кошти
31.12.2019
31.12.2018
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 1 171 25
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках
1 478 233
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на розподiльчих рахунках Всього 2 649 258
21. Iншi оборотнi активи, тис.грн.
Стаття 31.12.2019
31.12.2018
Нарахованi податковi зобовязання з ПДВ ( рах.643)
Iншi оборотнi активи разом
12 533 18 490

12 533 18 490

22. Фiнансовi iнвестицiї, тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi iнвестицiї становлять в сумi 6 101 тис. грн.,
облiковуються та складаються з:
1) вартостi акцiй ПрАТ "Макiївкокс" - 41 тис.грн.;
2) внеску до Статутного капiталу ТОВ "Об'єднання "Хорс" - 6 060 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2018 року, фiнансовi iнвестицiї становлять в сумi 41 тис. грн.,
облiковуються та складаються з вартостi акцiй ПрАТ "Макiївкокс" - 41,5 тис.грн.;
Враховуючи, що цi акцiї не мають обiгу на вiльному ринку, до дати початку застосування вимог
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", вони облiковувалися за собiвартiстю у вiдповiдностi до
виключень, що мiстилися в МСБО 39. Станом на 01 сiчня 2019 року їх попередня балансова
вартiсть визначена як прийнятна оцiнка справедливої вартостi. Станом на 31 грудня 2019 року
також була вiдсутня актуальна iнформацiя для оцiнки справедливої вартостi цих фiнансових
iнвестицiй, тому цi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в балансi по собiвартостi (номiнальнiй
вартостi акцiй).

23. Власний капiтал, тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року розмiр визначеного статутного капiталу ПрАТ "КЗТВ"
становить 12 209 505 гривень, подiлений на 11 628 100 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна, був сформований та сплачений повнiстю в установлений
законодавством термiн.
Структура власного капiталу Товариства станом на 31.12.2019 року була наступною:
Найменування статтi31.12.2019
31.12.2018
Зареєстрований (пайовий) капiтал 12 210 1 221
Додатковий капiтал 40 981 Емiсiйний дохiд
40 981 Резервний капiтал 1 832 389
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 378 102
312 612
Разом валасний капiтал
433 125
314 222
24. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiденди, тис.грн.
2019 р.
2018 р.
Залишок на 1 сiчня 312 612
290 075
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
67 922 43 014
Дивiденди (989) (20 477)
Перенесення нерозподiленого прибутку до резервного фонду (1443) Залишок на кiнець звiтного перiоду
378 102
312 612
25. Довгостроковi зобов'язання, тис.грн.
31.12.2019
31.12.2018
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Iншi довгостроковi зобов'язання ( випущенi облiгацiї - 1 шт. номiнальною вартiстю 100 тис.грн.)
129
129
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення разом (рядок 1595) 129
129
Iншi довгостроковi зобов'язання включають випущенi облiгацiї - 1 шт. номiнальною вартiстю
100 тис.грн. i нарахованi % до виплати в сумi 29 тис.грн.
26. Поточнi зобов'язання, тис.грн.
31.12.2019
31.12.2018
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними
постачальниками
10 173 37 569
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги перед iноземними
постачальниками
4 784 7 179
Разом торгова кредиторська заборгованiсть (рядок 1615).
14 957 44 748
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 762 667
В тому числi з податку на прибуток
285
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1 622 1 614
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 6 364 6 233
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
75 381 119 924
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 21 644 21 174
Поточнi забезпечення
9 553 6 981
Iншi поточнi зобов'язання разом (рядок 1690). В тому числi: 4 121 7 041
По розрахунках з пiдзвiтними особами 37
10
По внескам до профспiлок, нарахованих алiментах
204
181
По податковому кредиту з ПДВ, нарахованому до моменту поставки товарiв, робiт, послуг 3 880
6 850

27. Чистий дохiд вiд реалiзацiї, тис.грн.
2019 2018
Чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї
Всього 1 336 628
1 818 854

1 336 628

1 818 854

28. Собiвартiсть реалiзацiї, тис.грн.
Стаття 2019 2018
Собiвартiсть готової продукцiї
1 097 897
1 510 245
В тому числi: Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв, енергоносiї 958 933
1 423 492
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
116 963
71 100
Амортизацiя 11 420 6 366
Iншi витрати 10 581 9 287
Собiвартiсть реалiзацiї, разом:
1 097 897
1 091 838
29. Iншi операцiйнi доходи та витрати, розгорнуто, тис.грн.
Стаття 2019 2018
доходи
витрати
доходи
витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 6 586 Визнанi штрафи, пенi, неустойки 19
181
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi
2 782
Резерв сумнiвних боргiв
Iншi доходи/(витрати)
909
24 189 1 233 22 576
Всього 31 877 62 880 102 795
131 648

2 527 8 684

28 186 25 175 97 496 91 508
4 384 4 066 4 900

30. Адмiнiстративнi витрати, тис.грн.
Стаття 2019 2018
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
36 157 26 172
Амортизацiя 647
606
Професiйнi послуги 75
15
Послуги зв'язку
377
268
Транспортнi витрати 1 369 1 319
Страхування майна, фiнансових ризикiв 24
Послуги банку
502
408
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi
1 839 1 416
Витрати на вiдрядження
393
232
Iншi 7 538 5 128
Разом: 48 921 35 564
31. Витрати на збут, тис.грн.
Стаття 2019 2018
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Витрати тари та тарних матерiалiв 854
843
Транспортнi витрати 41 612 33 037
Амортизацiя 25
26
Послуги комiсiонера 42 870 150 344
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя 122
ПММ на збут
80
85
Митнi послуги
286
161

3 969 3 068

249

3 799

Iншi 4 240 1 990
Всього 94 058 189 803
32. Iншi доходи та витрати, тис.грн.
Iншi доходи
Стаття 2019 2018
Доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв
Iншi доходи разом 20 161 1182
Iншi витрати
Стаття 2019 2018
Витрати при лiквiдацiї основних засобiв 15
Витрати вiд реалiзацiї необоротних активiв
Iншi витрати разом (рядок 2270) 2 052 2939

20 011 150

1 182

2 939
2 037 -

33. Податок на прибуток, тис.грн.
У 2019 роцi i за 2018 рiк вiдповiдно з Податковим кодексом України ставка податку на прибуток
встановлена на рiвнi 18%. Сума вiдстроченого податку була розрахована на основi нових ставок,
враховуючи перiод, в якому вiдкладений податок буде реалiзований.
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати:
Стаття 2019 2018
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300)
14 936 9 618
Вiдстрочений податок на прибуток у звiтi про фiнансовий стан:
Стаття 2019 2018
Вiдстроченi податковi активи
5 149 5 639
Вiдстроченi податковi зобов'язання
Чистi вiдстроченi податковi активи / (зобов'язання)
5 149 5 639
Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31
грудня 2019 та 31 грудня 2018 рокiв, були представленi таким чином:
тис.грн.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
31.12.2019
31.12.2018
Вiдстроченi податковi активи, в тому числi:
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам
ВПА, нарахованi на забезпечення закриття кар'єрiв
ВПА, нарахованi на резерв сумнiвних боргiв ( кредитних збиткiв) 2 400 2 541
ВПА, нарахованi на невикористанi в податковому облiку витрати 2015 року
ВПА, нарахованi на рiзницю вартостi основних засобiв 2 749 3 098
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:
ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв ВПЗ, нарахованi на вартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї, вироблених до
01 квiтня 2011 року Разом ВПА та ВПЗ (ВПА) 5 149 5 639
34. Умовнi i контрактнi зобов'язання
Iнвестицiйна програма
Iнвестицiйна програма ПрАТ "КЗТВ" вiдсутня.

Соцiальнi зобов'язання
Первинна профспiлкова органiзацiя ПрАТ "КЗТВ" пiдписала зi своїми працiвниками
колективний договiр. За умовами такого договору Товариство має зобов'язання щодо здiйснення
своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням, сума яких може
змiнюватися з року в рiк. Резерв пiд такi зобов'язання не враховується у фiнансовiй звiтностi,
оскiльки керiвництво не може достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним
забезпеченням.
Страхування
Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту,
поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не
має повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або
виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення
шкоди навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями
Товариства. До тих пiр, поки Товариство не отримає адекватного страхового покриття, iснує
ризик того, що втрата або пошкодження певних активiв може спричинити суттєвий негативний
вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Судовi процеси
У ходi своєї дiяльностi Товариство є стороною великої кiлькостi судових справ. За оцiнкою
управлiнського персоналу, вплив на фiнансовi результати задоволення позовних вимог,
стороною яких є Товариство, є суттєвим, але необхiднiсть створення будь яких забезпечень чи
визнання активiв вiдсутня, в звязку iз не визначенiстю щодо термiнiв прийняття рiшень
судовими iнстанцiями а також iз не можливiстю достовiрно оцiнити їх результати.
У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариствоє об'єктом судових позовiв i претензiй.
Коли ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Товариство вiдповiдним
чином включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Товариства
оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно
оцiнена, Товариство не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання
вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у
майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане можливим.
Станом на 31 грудня 2019 року такi нарахованi умовнi зобов'язання у складi iнших поточних
зобов'язань вiдсутнi (2018: вiдсутнi).
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльнiсть Товариства може завдавати суттєвої шкоди навколишньому
середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi
змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов
застосування законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому
середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема,
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що
склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно
тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву
певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi, ймовiрно, що
Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть
може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд кредитнi збитки щодо
дебiторської заборгованостi, а також на ринковий рiвень цiн на угоди.
В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi
не будуть вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути
власне податки, а також штрафи i пеня та їх розмiри можуть бути суттєвими. У той час як

Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим
законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм, в яких присутня достатня кiлькiсть
спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
Економiчне середовище
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не
обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї
та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом
платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд
полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а
також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в
умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової
економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту,
нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та
посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що
вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi
українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел
капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на
фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї
визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться
пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Валютний ризик
Валютний ризик полягає у ймовiрностi змiни справедливої вартостi майбутнiх грошових
потокiв, пов'язаних iз фiнансовим iнструментом, в результатi змiни валютно-обмiнних курсiв.
Товариство схильне до даного ризику в основному у сферi застосування iноземних валют в
операцiйнiй дiяльностi у взаємовiдносинах iз iноземними контрагентами.
Валютний ризик обумовлено передусiм наступними видами дiяльностi Товариства:
o
експорт виробленої продукцiю до Європейських країн та iнших країн;
o
iмпорт матерiалiв та необоротних активiв з Європейських країн та з iнших країн;
Основним iнструментом управлiння валютним ризиком Товариства є пiдтримання чистої
монетарної позицiї в iноземнiй валютi на прийнятному рiвнi та прогнозування грошових потокiв
в iноземнiй валютi з метою мiнiмiзацiї втрат вiд несприятливих змiн обмiнних курсiв валют.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою
балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення фiнансових активiв шляхом
вiдшкодування їх вартостi Товариству, визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi
наявнi на дату балансу, а саме даних щодо фiнансового стану дебiторiв Товариства. На думку
керiвництва додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи
з наявних обставин та iнформацiї.
Поруки та застави
На звiтну дату у Товариствi вiдсутнi виданi поруки та застави.
35. Розкриття iнформацiї щодо облiкових оцiнок фiнансових iнструментiв. Оцiнки за
справедливою вартiстю та амортизованою собiвартiстю
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти, фiнансовi
iнвестицiї, дебiторську i кредиторську заборгованостi, випущенi борговi цiннi папери (облiгацiї).

Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих
примiток.
В таблицях нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв
Товариства за справедливою вартiстю на 31 грудня 2019 i 31 грудня 2018 рокiв.
Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2019 року,
тис.грн.:
Стаття Разом Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Котирувань на активних ринках
(Рiвень 1)
Значнi спостережуванi вихiднi данi
(Рiвень 2)
Значнi неспостережуванi вихiднi данi
(Рiвень 3)
Фiнансовi активи, справедлива вартiсть яких розкривається :
Фiнансовi iнвестицiї 6 101 6 101
Грошi та їх еквiваленти
2 649 2 649
Разом 8 750 8 750
Iєрархiя джерел оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2018 року,
тис.грн.:
Стаття Разом Оцiнка справедливої вартостi з використанням
Котирувань на активних ринках
(Рiвень 1)
Значнi спостережуванi вихiднi данi
(Рiвень 2)
Значнi неспостережуванi вихiднi данi
(Рiвень 3)
Фiнансовi активи, справедлива вартiсть яких розкривається :
Фiнансовi iнвестицiї 41
41
Грошi та їх еквiваленти
258
258
Разом 299
299
За звiтний перiод переведення мiж Рiвнем 1, Рiвнем 2 та Рiвнем 3 джерел справедливої вартостi
не здiйснювались.
Справедлива вартiсть та амортизована собiвартiсть фiнансових iнструментiв
Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi i амортизованої собiвартостi
фiнансових iнструментiв Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями.
Стаття Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2018
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiї 6 101 41
6 101 41
Грошi та їх еквiваленти
2 649 258
2 649 258
Разом 8 750 299
8 750 299
Керiвництво Товариства вважає, що справедлива вартiсть грошових коштiв дорiвнює їх
справедливiй вартостi. Справедливою вартiстю фiнансових iнвестицiй визнана їх номiнальнв
вартiсть по причинi вiдсутностi ринкових даних та у вiдповiдностi до виключень в МСФЗ 9.
Стаття Балансова вартiсть Амортизована собiвартiсть
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2018
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
Фiнансовi активи
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

32 425 35 386 32 425 35

386
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 608
712
608
712
Разом 33 033 36 098 33 033 36 098
Фiнансовi зобов'язання
Торгова кредиторська заборгованiсть
14 957 44 748 14 957 44 748
Iншi довгостроковi зобов'язання (облiгацiя)
129
129
129
129
Разом 15 086 44 877 15 086 44 877
Амортизована собiвартiсть фiнансових iнструментiв приблизно дорiвнює їх первiснiй вартостi,
бо вплив дисконтування є не суттєвим.
Випущенi борговi цiннi папери - облiгацiї, не погашенi на дату балансу в кiлькостi 1 шт.
номiнальною вартiстю 100 тис.грн., вiдображенi разом iз нарахованими % до сплати в сумi 29
тис.грн.
36. Полiтика управлiння ризиками
Товариство вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi.
Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованiсть та борговi цiннi
папери. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй Товариства для
пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Товариство, є фiнансовi
iнвестицiї, дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти.
Категорiї фiнансових iнструментiв, тис.грн.
31.12.2019
31.12.2018
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiї 6 101 41
Грошi та їх еквiваленти
2 649 258
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 608
712
Разом 41 783 36 397
Фiнансовi зобов'язання
Торгова кредиторська заборгованiсть
14 957 44 748
Iншi довгостроковi зобов'язання (облiгацiя)
129
129
Разом 15 086 44 877

32 425 35 386

Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна
iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариством
використовуються наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
-- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
-- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти вiдповiдно до кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
-- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв упродовж останнiх п'яти рокiв.
Грошовi кошти, як вважається, зазнають найменшого впливу вiд кредитного ризику, у зв'язку з

тим, що вони перебувають у фiнансових установах, якi в даний час демонструють мiнiмальний
ризик дефолту.
З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на рiвень розрахункiв
контрагентiв у Товариствi запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем розрахункiв
дебiторiв за отриману продукцiю, товари та роботи, послуги.
На кожну дату балансу Товариство створює резерв кредитних збиткiв пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi, яка в звiтностi вiдображується за вирахуванням такого резерву.
Керiвництво Товариства вважає, що вплив кредитного ризику належним чином врахований при
нарахуваннi резервiв.
Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю наступних фiнансових
активiв Товариства:
31.12.2019
31.12.2018
Фiнансовi активи
Грошi та їх еквiваленти
2 649 258
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
32 425 35 386
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 608
712
Разом 36 682 36 356
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний та вiдсотковий. Ринковий ризик виникає у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та
валютних курсiв. Товариство наражається на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в фiнансовi
iнструменти.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi
ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному середовищi, яке є
властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв,
розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.
Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально
припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися
боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових
ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть
вiдсоткових фiнансових iнструментiв. Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок
Товариство використовує iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими
депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ. Товариство
визнає, що об?рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних пункти.
Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема
валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових
ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства.Можлива змiна
справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою
розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою ставкою та
дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за кожним фiнансовим
iнструментом.
Продовж 2019 року були вiдсутнi активи, що могли наражатися на вiдсотковi ризики, тому
керiвництво Товариства вважає, що вплив вiдсоткового ризику був несуттєвим. Товариство не
має боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою i на звiтну дату Товариство не має
кредитiв i позик.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
На звiтну дату Товариство має активи та зобов'язання, номiнованi у валюту, вiдмiнну вiд
функцiональної, тому наявний вплив цього ризику на дiяльнiсть Товариства.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв
здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Активи та пасиви номiнованi в iноземнiй валютi
EUR USD EUR USD
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
31 грудня 2019
31 грудня 2019
31 грудня 2018
31 грудня 2018
Фiнансовi активи
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
24 921 5 630 16 642 7 356
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 478
233
Фiнансовi зобов'язання
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
186
8 980
Всього: чиста вартiсть
26 213 5 630 7 895 7 356
Нижче наведено аналiз чутливостi фiнансових iнструментiв Товариства до змiн курсу
української гривнi до вiдповiдних iноземних валют. Вiдсоток, представлений в таблицях, є
рiвнем чутливостi, який Товариство використовує при складаннi внутрiшнiх управлiнських
звiтiв i являє собою оцiнку цiлком можливої змiни валютних курсiв. Аналiз чутливостi включає
лише заборгованiсть по виплатам в iноземнiй валютi деномiнованих монетарних одиниць та
корегування їх залишку на кiнець кожного звiтного перiоду вiдповiдно до змiни курсiв валют.
Додатнi значення показникiв вказують на збiльшення прибутку, якщо українська гривня
укрiплюватиметься по вiдношенню до вiдповiдної iноземної валюти.
З послабленням гривнi по вiдношенню до валют, буде спостерiгатися рiвний або негативний
вплив на прибуток, що вiдображають вiд'ємнi значення показникiв.
Валюта
Стандартне вiдхилення курсу, % (змiни) Потенцiйний вплив на активи Товариства, тис.
грн.
+
Сприятливi змiни
(зростання вартостi) Несприятливi змiни
На 31.12.2019 р.
EUR 10
10
+2 621 -2 621
USD 10
10
+563 -563
Разом
+3 184 -3 184
На 31.12.2018 р.
EUR 10
10
+790 -790
USD 10
10
+736 -736
Разом
+1 523 -1 523
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї
на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Для пом'якшення цiнового
ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в
фiнансовi iнструменти.
Керiвництво Товариства оцiнює, що можливе коливання балансової вартостi фiнансових активiв
Товариства, якi можуть наражатись на iнший цiновий ризик, не є суттєвим в межах фiнансової
звiтностi.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощi в ходi виконання
зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки
грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
Лiквiднiсть Товариства - це його здатнiсть перетворити свої активи в кошти платежу для
погашення короткострокових зобов'язань.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ( коефiцiєнт покриття) - характеризує здатнiсть Товариства
забезпечити свої короткостроковi зобов'язання з найбiльш легко реалiзованої частини активiв оборотних коштiв. Цей коефiцiєнт дає найбiльш загальну оцiнку лiквiдностi активiв. Оскiльки
поточнi зобов'язання Товариства погашаються в основному за рахунок поточних активiв, для
забезпечення нормального рiвня лiквiдностi необхiдно, щоб значення даного коефiцiєнта було
не менше 1.
ПрАТ "КЗТВ" практично не наражається на значнi ризики лiквiдностi, оскiльки його
зобов'язання перед кредиторами забезпеченi наявними активами, якi майже в 2 рази
перевищують поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) на
31.12.2019 року дорiвнює 2,90 а на 01.01.2019 року був 1,97.
Для управлiння ризиком лiквiдностi Товариством контролюються обсяги лiквiдних активiв, якi
можуть бути конвертованi у грошовi кошти упродовж 12 мiсяцiв.
Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення, тис.грн.
31.12.2019
31.12.2018
менше нiж 90 днiв бiльше нiж 90 днiв менше нiж 90 днiв бiльше нiж 90 днiв
Запаси готової продукцiї
44 625
77 565
Фiнансовi iнвестицiї
6 101
41
Грошi та їх еквiваленти
2 649
258
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
32 425
35 386
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
608
712
Усього активiв
35 074 50 726 35 644 78 318
Поточнi зобов'язання
14 597 75 381 44 748 119 924
Розрив (активи мiнус зобов'язання)
-20 117
-24 655
-9 104 -41 606
Змiст полягає у тому, щоб мати можливiсть погашати поточнi зобов'язання за рахунок
наявних поточних активiв, не порушуючи при цьому нормального плину виробничого процесу.
Нижче наведена iнформацiя щодо кредиторської заборгованостi в розрiзi строкiв не
погашення цих зобов'язань:
31.12.2019 Менше
6 мiсяцiв
6 мiсяцiв 1рiк 1 рiк 5 рокiв
Разом
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
14 593 359
Одержанi аванси
184
75 197 75 381
Разом 14 777 75 556 5
90 338

5

14 957

31.12.2018 Менше
6 мiсяцiв
6 мiсяцiв 1рiк 1 рiк 5 рокiв
Разом
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Одержанi аванси
119 924
Разом 164 672
164 672

тис. грн.
44 748 119 924

-

44 748

Ризик концентрацiї бiзнесу
Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї м. Кременчук.
Законодавство, що впливає на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок
цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у
полiтичному i дiловому середовищi.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi
Товариства в осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок
оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства переглядає
структуру капiталу на регулярнiй основi. За результатами даного аналiзу, Товариство вживає
заходiв щодо збалансування структури капiталу шляхом виплати дивiдендiв, формування
резервного фонду та погашення iснуючої кредиторської заборгованостi.
37. Подiї пiсля звiтного перiоду
Вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", подiї пiсля звiтного перiоду це подiї, як
сприятливi, так i несприятливi, що вiдбуваються мiж звiтною датою та датою, коли фiнансова
звiтнiсть затверджена до випуску, потребують розголошення або, можливо, впливають на
визнання та оцiнку у фiнансовiй звiтностi. МСБО 10 визначає два типи подiй.
Подiї пiсля звiтної дати
Визначення Ефекти фiнансової звiтностi
Коригуюча подiя
Тi, якi надають докази умов, якi iснували на звiтну дату Коригування суми,
визнанi у фiнансовiй звiтностi
Некоригуюча подiя Тi, що вказують на умови, що виникли пiсля звiтної дати
Розкриття
характеру подiї та попередньої оцiнки її фiнансового впливу або констатацiя, що така оцiнка
неможлива.
Оголошення Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я про те, що коронавiрус є глобальною
надзвичайною ситуацiєю для здоров'я, було зроблено 30 сiчня 2020 року - тобто пiсля
закiнчення звiтного перiоду 31 грудня 2019 року. Урядом України були вжитi заходи, а саме
постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 року № 211, було запроваджено
карантин на перiод з 12 березня до 24 квiтня 2020 року. ?рунтуючись на iнформацiї про спалах,
яка була доступна станом на 31 грудня 2019 року, та подальше розповсюдження вiрусу та його
iдентифiкацiя як нового коронавiрусу не дає додаткових доказiв щодо ситуацiї станом на 31
грудня 2019 року, тому керiвництво Товариства вважає, що це не коригуюча подiя.
Основним зовнiшнiм ризиком убачається подальше уповiльнення росту свiтової економiки (у
тому числi через поширення коронавiрусу), та вiдповiдне погiршення умов торгiвлi для
українських виробникiв. Багато країн здiйснюють жорсткi заходи щодо стримування поширення
коронавiрусу COVID-19. Цi заходи суттєво вплинули на економiчну активнiсть та настрої,
порушуючи господарськi операцiї компанiй у всьому свiтi - особливо такi, якi:
"
зазнали падiння попиту на їх продукцiю чи послуги, або обмеження, накладенi державою;

"
залежать вiд ланцюгiв поставок або мають виробничi потужностi в країнах, якi значно
постраждали вiд COVID-19; та / або
"
торгiвля з країнами, якi значно постраждали вiд COVID-19.
Товариство наразi здiйснює оцiнку впливу вiд запровадження карантину на дiяльнiсть у 2020
роцi. Так, на квiтень 2020 року, прогнозованi обсяги поставки готової продукцiї за кордон в
порiвнянi з попереднiми мiсяцями зменшиться майже на 45 вiдсоткiв. Пiдвищена невизначенiсть
щодо можливих майбутнiх економiчних сценарiїв та їхнього впливу на очiкуванi кредитнi
втрати, Товариством будуть оцiненi та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за перше пiврiччя
2020 року.
Наразi, Товариство працює у звичному режимi, скорочення обсягiв виробництва не планується,
працiвники працюють в штатному режимi.
Пiсля складання фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року не вiдбувалися
подiї пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з
умовами, що iснували на дату балансу, вимагали б коригування вiдповiдних активiв i
зобов'язань, а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей.

Директор

ПрАТ "КЗТВ"

Головний бухгалтер

Яворський В.В.

Л.В.Соловйова

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

ТОВ "Аудиторська фiрма "АРАМА"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
25409247
м.Київ вул.Турiвська, 32 оф.4
iндекс 04070
1921

з 01.01.19 по 31.12.19
01 - немодифікована
Протягом нашого аудиту Україна та
бiльшiсть країн свiту опинилися
перед свiтовою загрозою
некерованого поширення
коронавiрусної iнфекцiї COVID 19.
Запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв
України карантинних та
обмежувальних заходiв,
спрямованих на протидiю
подальшому поширенню iнфекцiї
зумовили виникнення додаткових
ризикiв дiяльностi суб'єктiв
господарювання.
Товариство, як постачальник
значних обсягiв готової продукцiї за
кордон, може зазнати суттєвого
впливу на господарську дiяльнiсть
та фiнансовi результати через
можливе зменшення обсягiв
поставки.
У зв'язку з такими обставинами,
нами були проведенi додатковi
аудиторськi процедури щодо
виявлення можливого впливу

додаткових ризикiв, пов'язаних з
поширенням коронавiрусної
хвороби i карантинних заходiв та
зробленi додатковi запити
управлiнському персоналу.
Управлiнський персонал вважає, що
цi подiї можуть суттєво вплинути на
подальшу дiяльнiсть Товариства та
його фiнансовi результати в 2020
роцi, але наразi цей вплив
неможливо достовiрно оцiнити.
Ми не модифiкуємо нашу думку з
цього приводу.
10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

номер: 31/03/20-А1, дата: 31.03.20
дата початку: 31.03.20, дата
закінчення: 22.04.20
22.04.20
220 000,00

Власникам i Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ",
Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" (надалi Товариство), що
складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2019, звiту про фiнансовi
результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою та примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо
складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф
Протягом нашого аудиту Україна та бiльшiсть країн свiту опинилися перед свiтовою
загрозою некерованого поширення коронавiрусної iнфекцiї COVID 19. Запровадження
Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на
протидiю подальшому поширенню iнфекцiї зумовили виникнення додаткових ризикiв
дiяльностi суб'єктiв господарювання.
Товариство, як постачальник значних обсягiв готової продукцiї за кордон, може зазнати
суттєвого впливу на господарську дiяльнiсть та фiнансовi результати через можливе
зменшення обсягiв поставки.
У зв'язку з такими обставинами, нами були проведенi додатковi аудиторськi процедури щодо
виявлення можливого впливу додаткових ризикiв, пов'язаних з поширенням коронавiрусної
хвороби i карантинних заходiв та зробленi додатковi запити управлiнському персоналу.
Управлiнський персонал вважає, що цi подiї можуть суттєво вплинути на подальшу дiяльнiсть
Товариства та його фiнансовi результати в 2020 роцi, але наразi цей вплив неможливо
достовiрно оцiнити. Ми не модифiкуємо нашу думку з цього приводу.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми
визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити в
нашому звiтi.
Ключове питання аудиту Як це питання було розглянуто пiд час нашого аудиту
ОСНОВНI ЗАСОБИ
(код рядка 1010), 162 068 тис. грн.
Дивiться Примiтку 10 щодо вiдповiдних облiкових полiтик, а також Примiтку 15 "Основнi
засоби".
Балансова вартiсть основних засобiв становить 29 % вiд загальної суми активiв та є одним з
найвпливовiших показникiв фiнансової звiтностi, якi дають уяву про дiяльнiсть Товариства за
звiтний рiк, тому ми вважаємо, що оцiнка вартостi основних засобiв є ключовим питанням
аудиту.
Нашi аудиторськi процедури щодо цього питання включали наступне:
- спостереження за iнвентаризацiєю основних засобiв, проведеною на вимогу аудиторiв
станом на 01 квiтня 2020 року;
- перевiрка амортизацiї, нарахованої за об'єктами основних засобiв, за якими проведена
iнвентаризацiя, з цiллю визначення балансової вартостi цих об'єктiв основних засобiв станом
на 31 грудня 2019 року;
- вибiркова перевiрка документального оформлення результатiв рiчної iнвентаризацiя
Товариства на рахунок вiдображення розбiжностей в облiку;
- перевiрка повноти i правильностi iнформацiї у Примiтках 10 та 15.
За результатами проведених аудиторами процедур необхiдностi внесення виправлень до
фiнансової звiтностi не виникло.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не є фiнансовою
звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з
Iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж Iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або

чи ця Iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б
включити до звiту.
До дати нашого звiту ми отримали частину Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, а саме:
Звiт керiвництва (Звiт про управлiння) за 2019 рiк (далi - Звiт про управлiння), який був
складений та затверджений Директором Товариства на пiдставi вимог статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 (далi - Закон №
3480-IV). Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на зазначений Звiт про
управлiння i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цього звiту в
цiлому.
Ми не виявили неузгодженостi Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю Товариства за
2019 рiк, ми також не знайшли суттєвої невiдповiдностi Звiту про управлiння вимогам
законодавства щодо порядку його складання та подання. Нами не встановленi суттєвi
викривлення у Звiтi про управлiння.
Що стосується Звiту про корпоративне управлiння, який Товариство включило до складу Звiту
про управлiння, то у вiдповiдностi з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV ми перевiрили
iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 та 5 - 9 частини Звiту про корпоративне управлiння.
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за
обсягом порiвняно з аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
аудиту.
Iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до
вимог пунктiв 5 - 9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена
до складу Рiчного звiту з управлiння Товариства станом на 31.12.2019 року, була пiдготовлена
у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9
частини 3 пункту 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя не мiстить невiдповiдностей з
фiнансовою звiтнiстю Товариства.
Iнформацiя, яку мiстить Звiт про корпоративне управлiння включає всю необхiдну
iнформацiю, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону №
3480-IV.
Параграф з iнших питань
Аудит фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, був
проведений iншим суб'єктом аудиторської дiяльностi - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛИСЕНКО". Аудитором було висловлено
немодифiковану думку про дану звiтнiсть 22 квiтня 2019 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада Товариства, несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi значнi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Роздiл "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв"
Вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 14 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до
аудиторського звiту, наводимо наступну iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог
Мiжнародних стандартiв аудиту.
Iнформацiя про узгодженiсть звiту про управлiння, який складається вiдповiдно до
законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень у
звiтi про управлiння та їх характер

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не розповсюджується на звiт про управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися зi
звiтом про управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва неузгодженiсть мiж звiтом
про управлiння i фiнансовою звiтнiстю Товариства та чи цей звiт про управлiння виглядає
таким, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що iснує суттєва невiдповiднiсть мiж звiтом про управлiння i фiнансовою звiтнiстю
та/або цей звiт про управлiння виглядає таким, що мiстить суттєве неправильне твердження,
ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми ознайомилися зi звiтом про управлiння, за пiдготовку якого несе вiдповiдальнiсть
управлiнський персонал Товариства, та на основi проведеної нами роботи, дiйшли висновку,
що фiнансова та нефiнансова iнформацiя, представлена у звiтi про управлiння, узгоджується з
iнформацiєю, представленою у фiнансовiй звiтностi та не протирiчить одна однiй. В свiтлi
знань i розумiння бiзнесу та внутрiшнього контролю Товариства, отриманих в ходi аудиту, ми
не виявили суттєвих неправильних тверджень у звiтi про управлiння.
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалiсть виконання аудиторського
завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якiм мали мiсце, та повторних
призначень
Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства
рiшенням загальними зборами акцiонерiв 27 березня 2020 року (протокол вiд 27.03.2020)
строком на один рiк. Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання один рiк першого
призначення ТОВ "АФ "АРАМА" для обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.
Продовження повноважень та повторнi призначення не мали мiсця.
Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають
достовiрнiсть вiдображення балансової вартостi основних засобiв у фiнансовiй звiтностi
Товариства. Це питання визначене нами як ключове та зазначене в параграфi "Ключовi
питання аудиту" цього аудиторського звiту.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних
iз шахрайством
В результатi перевiрки системи внутрiшнього контролю, проведеної для цiлей аудиту
фiнансової звiтностi Товариства, нами не виявлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього
контролю Товариства, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Товариства
облiковувати, обробляти, узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi
фiнансовi данi, складати фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки, невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам.
Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства.
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського
комiтету
На основi проведеного аудиту ми склали цей звiт незалежного аудитора та додатковий звiт для
Наглядової ради Товариства, яка виконує функцiї аудиторського комiтету в Товариствi.
Будь-якi неузгодженостi вказаних звiтiв вiдсутнi.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть
ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при
проведеннi аудиту

Ми пiдтверджуємо, що наскiльки ми знаємо i переконанi, ми не надавали Товариству або
контрольованим ним суб'єктам господарювання забороненi законодавством неаудиторськi
послуги, зазначенi у четвертiй частинi статтi 6 Закону 2258.
Нами не було iдентифiковано жодних загроз нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської
фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту та персоналу, задiяному у виконаннi
завдання з аудиту .
Iнформацiя про iншi наданi суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або
контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту,
що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi
Ми не надавали Товариству або контрольованим Товариством суб'єктам господарювання,
нiяких неаудиторських послуг .
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та iнших законодавчих та нормативних актiв.
Iнша iнформацiя, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звiтi за результатами
обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258, наведена в iнших параграфах цього звiту
незалежного аудитора.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"АРАМА";
Код за ЄДРПОУ 25409247
Номер i дата видачi Свiдоцтва про Включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого АПУ: № 1921, 26 сiчня 2001 р.,
ТОВ "АФ "АРАМА" включена до "Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi" за
номером 1921 до роздiлiв: "Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; "Суб'єкти аудиторської
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi"; "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi
пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес".
Мiсцезнаходження:
вул. Турiвська, 32, офiс 4, м. Київ, 04070.
Дата i номер договору на надання аудиторських послуг:
Договору № 31/03/20-А1 вiд 31.03.2020
Дата початку проведення аудиту:
31.03.2020
Дата закiнчення проведення аудиту:
22.04.2020
Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є
_______________________________________________________ Осадчий Вiталiй Васильович
сертифiкат № 006374, дата видачi 13.12.2007р.
Номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та субєктiв аудиторської дiяльностi: № 100471
Адреса аудитора:
вул. Турiвська, 32, офiс 4, м. Київ, 04070
Директор ТОВ "АФ "АРАМА"
________________________________________________________

Антипенко Лiдiя Iванiвна

сертифiкат серiя А № 000760, дата видачi 25.01.1996р.
Номер реєстрацiї аудитора у Реєстрi аудиторiв та субєктiв аудиторської дiяльностi: № 100472
Дата складання звiту: 22 квiтня 2020 року.
Мiсце видачi: м. Київ.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

1
24.04.19
24.04.19

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
26.04.19
26.04.19

24.04.19

26.04.19

24.04.19
24.04.19

26.04.19
11.06.19

24.07.19

25.07.19

24.07.19

25.07.19

23.02.19

04.03.19

23.02.19

04.03.19

24.12.19

26.12.19

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій

