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на оплату зобов'язань з податку на додаrrу
icTb
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фiнансових iнвестицiй
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III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
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оренди

Вrграчання на придбанrrя чаётки в дочiрньому
пiдприемствi
Витрачання на виIтпати неконтрольованим

дочiрнiх пiдприемствах

)
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часткам у
.
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чистий pyx грошових коштiв за звiтний перiод
залишок коштiв на початок
Вгшив змiни валютних KypciB на залишок коштiв
залишок коштiв на кiнець
ВrIчес.цаtl
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Л!4

Код
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прибуток
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капlтал

тий

l

збиток)

Jrтrrшок на початок

з12 612
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,.:: OO--IIKOBOI
- . ..:;iKI]
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]

BJracIrIlt"t каrIiга-,I

PiK

Резер-

i
1

l

Звiг Ilpo

:

] l::Dав.rення помилок

-

. rlriни
Схоригований заJIи-,к на початок
Члсшй прибуток
trбггок) за звiтний

312 6|2

Iншltй сукупний
:,-,riд за звiтний
l

]-lэшнка (учiнка)
зaоооротних активlв
-аоцirпса ýцiнка)

ментlв

Цrастка 1ншою суfiушrою

,IIкоду асоцiйованIr(

i

дохiд

Розподiл прибутку:
]iтrr-rати власникам

JивцеIци
Сгрямуванrrя прибугIry
]о зареестрованого
3r-rрахування до
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2. Iнформацiя про

Товариство

ПРИВДТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРLlС-ГRО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО
<F(.jT'B)) таlабо Товариство) було зареестровано
23.06.1994p., номер запису про включення вiдомостей до еДР - 15851200000001035 (код
еДРПОУ 00152299). Товариство безпосередньо здiйснюс TaKi ocHoBHi види фiнансово-

ВУГЛЕЦЮ" (далi скорочено :- ПрАТ

господарськоТ дiяльностi (за КВЕЩ-20 l 0):
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
35.1 l Виробництво електроенергiТ

Приватне акцiонерне товариство <Кременчуцький завод технiчного вуглецю>

-

найбiльший виробник техвуглецю в YKpaTHi. Традицiйно наша продукцiя використовувалася в
шиннiй промисловостi в якостi наповнювача, додае мiцностiта зносостiйкi характеристики ryMi,
що полiпшуе if експлуатацiйнi параметри. Сьогоднi технiчний вуглець нашого пiдприемства
застосовуеться при виробництвi шин, гумотехнiчних виробiв, пластикiв, пiгментних

високомеханiзоване пiдприемство з широким викоритстанням
контрольно-вимiрювальних приладiв та засобiв автоматики. Основними видами дiяitьностi
ПрАТ "КЗТВ" являються: виробництво та реалiзацiя технiчного вуглецю; виробництво тепловоТ
енергiТ, електроенергiТ, хiмочищеноi води; зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть. Товариство е
одним iз заводiв на YKpaTHi, продукцiя якого сертифiкована у вiдповiдностi з мiжнародною
системою управлiння якiстю.

ПрАТ "КЗТВ"

I

-

Пiдприемство виробляе l3 марок технiчного вуглецю, якi. одержують шляхом
термоокислюв€Iльного розкладання рiдкоТ вуглеводноТ сировини, з них 8 марок
високоактивного техвуглецю, 5 марок - середньоактивного техвуглецю. Пiдсумком i вiнцем
кропiткоТ та творчоТ роботи по вдосконаленню та управлiнню якiстю е вручення Товариству
сертифiкату вiдповiдностi мiжнародного стандарту ISO 9001-2015 та ISO/TS 16949:2009. В 2019
роцi Товариство успiшно пройшло мiжнародний ресертифiкацiйний аудит та отримало
сертифiкат вiдповiдностi. I це дозволяс працювати на ринках закордону: на сьогоднi 80%
продукцiТ Товариства йде на експорт. Географiя поставок ПрАТ кКЗТВ>
це понад 15 краТн, а

-

серед покупцiв, KpiM украТнськоТ (РОСАВИ>>, TaKi поважнi виробники шин для автомобiлiв, як

Michelin (Францiя), Nokian (Фiнляндiя), Gооdуеаr (США).
.Щочiрнiх пiдприемств Товариство не мае.
Мiсцезнаходження: 39609 Полтавська обл., м.Кременчук, Автозаводський р-н, вулиця
Свiштовська, будинок 4.
Станом на 31 грулня 2019 року у ПрАТ "КЗТВ" середня кiлькiсть працiвникiв - 573 осiб.

якому товлриство здйсню€

свою дIяльнIсть
Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в YKpaTHi. Полiтична та економiчна ситуацiя в
YKpaTHi останнiми роками нестабiльна, Тй властивi особливостi ринку, що розвиваеться.
Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в KpaTHi пов'язаFiо з ризиками, нетиповими для iнших

2.1.

ЕкономIчнЕ сЕрЕдовищЕ,

в

краТн.

Военний конфлiкг в деяких районах ЛуганськоТ та ,ЩонецькоТ областей, який розпочався у
TpaBHi 2014 року, не вирiшено, i частина ДонецькоТ та ЛуганськоТ областей залишаеться пiд
контролем самопроголошених республiк, i украТнська влада в даний час не в змозi забезпечити в
повному обсязi дотримання украТнських законiв на цiй територiТ.

Рiзнi заходи у березнi 2014 року призвели до присднання КримськоТ Республiки

до
ФедерацiТ,
яка
не
визнана
РосiйськоТ
була
УкраТною та багатьма iншими краiЪами. IIя подiя
привела до значного погiршення вiдносин мiж УкраТною та Росiйською Федерацiею.

Економiчна ситуацiя в УкраiЪi значно погiршилася з 20|4 року внаслiдок виключення
ykpaTHi. Незважаючи на
торгiвлi з Росiйською Федерацiсю та вiйськовот напруженостi у Схiднiй
те; що нестабiльнiсть продовжилась протягом 2016 2017 poKiB, украТнська eKoHoMiKa
продемонструвала першi ознаки пожвавлення зi стримуванням темпiв iнфляuiт, зниженням
падiння курсу .p""ri щодо основних iноземних в€UIют, зростання мiжнародних резервiв
НацiональнЬго банку УкраТни (нБу) та загЕ}льне пожвавлення активностi бiзнесу.
в 20lб i 2017 рр. НБУ зняв деякi обмеження на операцiТ з обмiну в€UIют, введенi в 20l420l5 рр. Зокрема, було поступово знижено частку надходжень у iноземнiй валютi, ЩО ПiДЛЯГае
обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для експортноiмпортних операцiй у iноземнiй валютi було збiльшено. kpiM того, НБу дозволив украiнським
компанiям виплачувати дивiденди за кордоном в межах певного щомiсячного лiмiту.

i

Банкiвська система залишасться нестабiльною через низький обсяг капiталу та якостi
активiв, а yKpaTHcbKi компанiТ та банки в першу чергу страждають вiд фiнансування з боку
внутрiшнiх та мiжнародних фiнансових ринкiв.

Мiжнародний валютний фонд продовжував надавати пiдтримку украТнськоМУ УРЯДУ В
також було
рамках чотирирiчноТ програми, затвердженоТ в березнi 20l5 року. В ocTaHHi роки
надано значну технiчну пiдтримку iншими мiжнародними фiнансовими установами, щоб
допомогти YKpaTHi реструктуризувати зовнiшнiй борг i розпочати рiзнi реформи (в тому числi
антикорупцiйну, реформу корпоративного права та поступову лiбералiзацiю енергетичного
сектора).

Подальша стабiлiзацiя економiчноТ та полiтичноТ ситуацiТ залежить вiд поДальшОГО
здiйснення структурних реформ та iнших факгорiв.
Нещодавнiй спалах KopoHaBipycy (COVID-l9) створив HoBi виклики для бiЗнессередовища.

CBiToBa пандемiя KopoHaBipycHoТ хвороби (COVID-l9) та запровадження Кабiнетом MiHicTpiB
укратни карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю ij подальшого
поширення в YKpaTHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi Товариства. Цi подiТ
можуть сутт€во вплинути на подальшУ дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi результати, i
наразi цей вплив неможливо достовiрно оцiнити.
Хоча керiвництво приймае вiдповiднi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу
Товариства в сучасниХ умовах, продовжеНня поточнОТ нестабiльноТ ситуацiТ в бiзнес-середовищi
може негативно вплиВати на результати та фiнансову ситуацiю Товариства в тому виглядi, який
на даний момент не може бути визначений.
Щана фiнансова звiтнiсть вiдображае поточну оцiнку керiвництва впливу украiнськОго

бiзнес-середовища на операцiТ та фiнансове становище Товариства. Майбутне бiзнессередовище може вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
3.,Щостовiрне подання та вИповiднiсть

МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е 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.
що закiнчився
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за
(МСФЗ),
включаючи
31грулня 2019 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовсlf звiтностi
(КТМФЗ,
(МСБО)
ПКТ),
виданi
та
Тлумачення
облiку
бухгалтерського
Мiжнароднi стандарти
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 0l
сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи.

piK

та без буль-яких застережень
пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко
змiн, внесених рмсБо, дотримання яких
вiдповiдае BciM вимогu" оr"rr* мсФЗ з враху9анням_
звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ,
забезпечуе достовiрне подання iнформачiТ'" фirr"".овiй
зiставноТ та зрозумiлоТ iнформачiТ,

Функцiональна валюта

4.

гривня,
е
Функчiональною вtIлютою фiнансовоТ звiтностi Товариства украТнська

Припущення про безперервнiсть дiяльностi
безперервностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення
в ходi
вiдбуваеться
до якого iеалiзацiя акгивiв i погашення 3обов'язань
дiяльностi, вiдповiдно 'Фiнансовъ
б
було
звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно
звичайнот дi"п"rоЪri.
подi}льше здiйснення
провести в тому випадку, якби Товариство.. не могло продовжити
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,
фiнансово-господар;*оi oi"n""ocTi
ТовариСтво чИ припинитИ
Управлiнський персонал Товариства не мае HaMipiB лiквiдувати

5.

операцiТ.

Рiшення про затвердясення фiнансовоi звiтностi
(з метою оприлюднення)
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску
Hi акцiонери Товариства, Hi iншi особи не мають
директороМ Товариства 21 квiтня2O2О року.
ii затвердження до випуску,
права вносити змlни до цiеi фiнансовот звiтностi пiсля

б.

7.

Звiтний перiол фiнансовоi звiтностi

8.

основи представлення фiнансовоi звiтностi

календарний piK,
Звiтним перiодом, за якиЙ формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться
тобто перiол з 0l сiчня по 31 грудня 2019 року,

звiтностi
основою надання фiнансовот звiтностi е чиннi мiжнароднi стандарти фiнансовот
стандарТи бухгалтерського облiкУ (мсъо) та тлумачення, розробленi
(мсФз),
"irп"чрод"i
KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi.
(мсФз) з 1 сiчня
Товариство п.р.Иrпо'на Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi
мiжнародних
2012 року'вiдповiдно до положень МсоЗ (IFRS) 1 кПерше використання
звiтним
першим
обрало
.rurдuрri" фiнансовоI звiтностi>>. Керуючись мсФЗ l, Товариство
перiолЬм piK, що закiнчуеться 31 грулня 2013 року,
з цiеi о-, birurcoBa звiтнiсть Товариства складаеться вiдповiдно до вимог МсФз, що
(KoMiTeToM) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
були розробленi
pb.,""".ri KoMiTeTy з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi, а ТаКОЖ ВiДПОВiДНО
'роa'"a"a"" Постiйного Ko"irery з ,ny"a.reHb, Що були затвqрдженi KoMiTeToM з мiжнародного
Ьуr.-r.р.ького облiку та дiяли на дату скJIадання фiнансовоТ звiтностi.
iнше. IJд
Фiнансова звiтнiсть надана у i".""u* украiнських гривень, якщо не вка:}ано
на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi,
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена

йоо

9.

Прийняття нових та переглянутi стандарти

перiодiв, що
Змiни у МСФЗ, якi вступають в дiю для рiчних ( i вiдповiдних промiжних )
починаються 01 сiчня 2019 року та пiсля цiеТ дати:

[ата

набрання

чинностi
перiоди,

(Рiчнi
що

починаються на
вказану дату (або

МСФЗ (IFRS)

01 сiчня

1б кОрен
17 (

0l сiчня 202l
0l сiчня 2019

вил нарахування податку на приOуток)

0l сiчня

Змiни до МСБО (IAS)
спiльнi пiдприсмства>

*-о.rl о
"u
МСОЗ (IFRS) 3 кОб'
"

ф iн

анс

МСБО (lДýЕ3Цq
lvrCbO 1llS1 8 кОблiковi

о

воi

з в

iTH

о

cTi

нансовот звiтность
пБп-i*пц-"поь

,*iни в облiкових оцiнках

помилки)
r О,,ПодЦД9дд_ээЦ!919.

lЬiО""к

з застосування

Змiни
Змiни до

20l9

МСФЗ

4 <До

9 <Фiнансовi i
7 кФiнансовi iнсlрупцgцlи

:.

перiод 2015-2017 роки
Щорiчнi удосконалення МСОЗ ttГRS),

та

р.

2019 р.

01 сiчня 2019
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застосувало Bci HoBi i змiненi стандарти й
при складаннi фiнансовотзвiтностi товариство
до його операцiй, що набрали
iнтерпрсгацiТ, затвеРдженi рм.сБО ,u KMTOi, ii,_,.,]'*u,"
за piK, що закiнчився з1 грудня 2019 року,
чинностi на ДаТу Ei"u".ouoT звiтностi Товариства
змiнИ до облiку з боку оренларя i
16 кОренДо. МСФЗ 16, запроВаджуе icToTHi

мсФЗ

на
права користування>. ,щана модель передбачас, що
вимагас визнання активу на ocgoBl <моделi
здiйснювати оренднi платежi на

зобоu'язання
с
дату початку оренди в орендаря фiнансоuе
за
базовим активом протягом TepMiHy оренди,
користЬ орендодаВця за правО *ор"a,у"u'ня
оренди активiв з невеликою вартiстю, Орендодавець
виключенням короткостроковоТ оренди та
активом на дату початку оренди, яка представляе
передае таке право *ор"arу"uння базовим
актив доступним для використання
собою момент, коли орендодавець робить базовий
залишилися, в основному, без змiн,
орендарем. Вимоги до облiку з боку орендодавця
Товариство визнае активи у формi права
Застосовуючи МСФЗ 16, до договорiв оренди,
(тобто ц1 [&T}l коли актив ста€ доступним для
користування на Дац початку оренди
оцiнювались за теперiшньою вартiстю
користування) та оренднi зобов'язання, якi первiсно

з використанням ставки запозичень орендаря,
майбутнiх орендних платежiв, дисконтованою
орендИ, TepMiH оренди за якими на ДаТу першого
,Щля короТкостроковИх договоРiв
за якими
а також договорiв оренди, базовий актив
застосуванr" aru.o""Tb не бiльше 12 мiсяцiв,
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на прямолiнiйнiй ocHoBi, якi дозволено
мае низьку BapTicтb, Товариство визнае оренлнi витрати

мсФЗ

16.

цi

витрати подаються

у

складi адмiнiстративних витрат

у звiтi

про фiнансовi

результати.

контракти) та пов'язанi з
17 <Щоговори страхування> замiнюе мсФЗ 4 <CTpaxoBi
з l сiчня 2021 року, при
ним iнтерпретачii, i набувае чинностi для перiолiв, якi починаються
застосування також мсФз l5 <доходи вiд
цьому його дострокове прийнятгя дозволено у разi
клiентами>> та МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>. Операцiй, що
реалiзачiт за договорами з
МСФЗ (IFRS) l7 <,Щоговори страхування), Товариство не здiйснюе,

мсФЗ

р".упооr"ся

податку на прибуток>, Ще
ТлумаченНя КТМФЗ 23 <НевизнаЧенiсть при розрахунку
вимогами МСБО 12, якщо icHye
Тлумачення роз'яснюе порядок визнання та оцiнки згiдно з
таких обставин суб'скг
невизначенiсть щодо пiдходiв до податку на прибуток, За
вiдстрочений податковий актив
господарювання повинен визнати та оцiнити свiй поточний або
прибутку
чи зобов'язання шляхом застосування вимог мсБО |2 на ocHoBi оподатковуваного
невикористаних
(податкового збитку), баз оподаткування, невикористаних податкових збиткiв,
Тлумачення,
податкових вигод та ставок оподаткування, визначених iз застосуванням цього
пiдприемствах,
Поправки до МСБО 28: Щовгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних
9 до довгострокових
ПоправкИ уточнююТь, щО суб'екг господарювання застосовуе мсФЗ
не застосовуеться метод
iHTepeciB у асоцiйованому або спiльному пiдприемствi, до якого
в асоцiйоване або спiльне
власного капiталу, але якi, по cyTi, е частиною чистоi iнвестицiт
оскiльки означае, що
пiдприемство (довгострокове) iHTepeciB. Ще роз'яснення е доречним,
таких довгострокових
моделЬ очiкуваниХ кредитниХ втрат У мсФЗ 9 застосовуеться до
iHTepeciB.
не
Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi мсФЗ 9 суб'скт господарювання
а також буль-якi
враховуе буль- якi збиткИ асоцiйоваНоi компанiТ або спiлЬного пiдпРиемства,
чистих
збитки вiд зменшення корисностi в чистих iнвестицiях, визнанi як коригування
застосування мсБо
iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне пiдприемство виникають в результатi
28 <IнвестицiТ в асоцiйованi та спiльнi пiдприсмства)). Поправки повиннi застосовуватися
з l сiчня 2019 року, з дозволом дострокового застосування,
ретроспективно i вступати в силу
стандарг,
при пiдготовцi фiнансовот звiтностi за звiтний перiод Товариством застосовано даний

Поправки до

МСБо

19:

Плановi поправки, скорочення або врегулювання.

скорочення
Поправки до МСБО 19 стосуються бухгалтерського облiку, коли змiна плану,
на те, що, коли змiна
чи погашення вiдбува€ться протягом звiтного перiоду. Поправки вказують
перiоду, суб'ект
плану' скороченН я абО врегулювання вiдбуВаютьсЯ протягоМ рiчногО звiтного
господарювання зобов'язаний:
. Визначити BapTicTb поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля змiни,
використанi для
скорочення або погашення плану, використовуючи aKTyapHi припущення,
переваги,
вiдображае
перъоuiнки чистого зобов'язання з визначенот вигоди (акгиву), що
.unpono"oBaHi за планом, i активи плану пiсля цiеТ подiТ
. Визначити чистий вiдсоток за залишок перiоду пiсля поправки на план, скорочення чи
погашення, використовуючи: чисте зобов'язання з визначеноТ вигоди (активу), що вiдображае
яка
вигоди, aunpono"oBaHi за планом, i акгиви плану пiсля цiет подiт; i ставку дисконту,
визначеноТ виплати (активу).
використоВуетьсЯ длЯ переоцiнкИ чистогО зобов'язаннЯ
витрати
поправки також роз'яснюють, що суб'ект господарювання спочатку визначае бупь-якi

з
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за минулi послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи

вплив
суб'скт
Пiсля
цього
максималЬного обсяГу активiв. Щя сума визнаетьсЯ у прибуткУ або збитку.
або
згортання
змiни,
пiсля
акгивiв
величини
граничноi
вплив
господарювання визначае
чистого
включених
сум,
винятком
до
за
погашення плану. Будь-яка змiна в цьому вiдношеннi,
вiдсотка, визнасться в iншому сукупному доходi.
Товариства.
Щанi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть
Oле лце не набулu чанносmi
ефективна
дата застосування яких наступае з 01 сiчня 2020 року:
Змiни до стандартiв,

мсФ3, якi булu прuйняmi,

.
.
.
.

Концептуальна основа фiнансовот звiтностi - У новiй редакцiт оновлено струкгуру
та
документа, визначення акгивiв i зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки
припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй
звiтностi за МСФЗ;
мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнеСу> - змiнИ запровадЖують переглянуте визначення бiзнесу.
мсБО 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi> та мсБО 8 коблiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки> - змiни уточнюють визначення cyтTeBocTi, пояснення до
цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо
визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ;
мсБО l0 кПодiТ пiслЯ звiтногО перiолу>; мсБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть>;
мсБо 37 кЗабезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>; мсФЗ 2 кПлатiж на
ocHoBi акцiй>; Посiбник з застосування МСФЗ 4 к[оговори страхування); Основи для
висновкiв до МСФЗ 17 <CTpaxoBi контракти) - у Bcix випадках слоВосполученнЯ
<<економiчнi рiшення> замiнено словом <рiшення>, а поняття <корисýвачi> звужено до
((основних користувачiв>

. мсФЗ 9

кФiнансовi iнструменти>; мсФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкритгя
iнформацiТ>; МСБО 39 <ФiнаНсовi iнструменти: визнання та оцiнка> - змiни стосуються
процентних ставок (TaKi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних
;

фiнансових iHcTpyMeHTax: вiд iпотечних кредитiв до похiдних,iнструментiв.
Поправки:
змiнили вимоги до облiку хеджуванняi при облiку хеджування передбачаеться, що
контрольний показник процентноТ ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що
хеджуються i грошовi потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться в результатi
реформи;

якi

безпосередньо впливае реформа

стандарти та iнтерпретацiт, якi були випущенi, ttле не набрали чинностi на дату цiеТ
по
фiнансовоi звiтностi, Товариство мае HaMip використовувати з дати ix вступу в дiю
вiд"оше"пю до операцiй, якi проводяться Товариством в його господарськiй дiяльностi.
10. OcHoBHi

принципи облiковоi полiтики

наказом про облiкову полiтику Товариства були встановленi ocHoBHi положення ведення
бухгалтерського облiкУ та складання фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ. В зв'язку iз прийняттям та
введенняМ в дiю нових стандартiв мсФЗ та внесенням змiн до МСФЗ i мсБо станом на
0l сiчня 2019 року, Товариством було затверджено наказ про облiкову полiтику ПрАТ (КЗТВ)
в новiй редакцiТ.
Аспекти облiковоТ полiтики, якi застосовуються Товариством в 2019 роцi i пiдлягають
розкриттю у примiтках, зазначенi в МСБО l кПодання фiнансових звiтiв> та iнших стандартах.
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для
при чьому враховано характер лiяльностi Товариства та важливiсть такого розкриття
знайшли
подiй,
та
що
операцiй
користуваЧurr'""rодiв вiдображення результатiв

розумiннЯ

вiдображення у фiнансових звiтах.

i

застосуваннi облiкових полiтик Товариство керуетьсЯ вlдповlднимИ
.ru"дuйrи та iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо ix застосування, випущених
Товариство самостiйно
радою з МсФз. За вiдьутностi конкретrr* .rчrдчртiв та iнтерпретацiй,
if застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка
розробляе облiкову nonirr*y та забЁзпечуе
принципам, якiсним характеристикам та
у фiнанiовiй звiтностi вiдповiдала концепцiт,
"uй.r"."
iншим вимогам МсФЗ.

При вЙОЬрi

Вtlзнання mа оцiнка фiнансовtм iнсmруменmiв
iHcTpyMeHTiB
Визнання, оцiнка представлення та розкритгя iнформаuiТ щодо фiнансових
МСБо з2
здiйснюеться У вiдповiдностi до вимоГ з МсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>,
iнформацiТ>,
<<ФiнансоВi iнструмеНти: поданНя>, МСФЗ 7 кФiнансОвi iнструменти: розкриття
Фiнансовuй iнсmруменm - це буль-який контракт, якиЙ приводить до виникнення
та фiнансового 3обов'язання або
фiнансового активу у Ьдrо.о суб'екта господарювання
iHcTpyMeHry капiталу у iншого суб'екта господарювання,
абО
Безумовна дебiторська та кредиторська заборгованiсть визнаетьсЯ яК активИ
набувае
зобов'язання тодi,' коли Товариство стае стороною договору та, внаслiдок цього,
грошовi кошти,
юридичне право одержати грошовl кошти або юридичне зобов'язання сплатити
або продажУ
купiвлi
Фiнансовими iнструментами визнаються також договори
залiку зустрiчних
нефiнансового об'екта, розрахунки за якими можуть бути здiйсненi шляхом
або шляхом
iHcTpyMeHToM,
вимог на нетго-основi iporo"""" коштами або iншим фiнансовим
iнструментами, KpiM
обмiнУ фiнансовиМи iнструментами так, нiби TaKi договори е фiнансовими
',"* до.оъорiв, якi були уйаденi та продовжують утримуватися з метою одержання або поставки
або
об'екта riiд"О з очiкуваНими вимогами Товариства щодо придбання, продажу
".qirurсоuого Щля таких доaо"орi" ix чиста справедлива BapTicTb визнаеться як акгив або
""*орraru"ня.
зобов'язання в дату виникнення твердого зобов'язання,
Фiнансовuй акmuв - це будь-який акгив, що е:
а) грошовими коштами;
б) iHcTpyMeHToM власного капiталу iншого суб'екга господарювання;
в) контракгним правом:

i) оrрй"у"ur'

грошовi кошти або iншиЙ фiнансовий актив вiд iншого суб'скга

господарювання, або
якl е
ii1 обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'ектом господарювання за умов,
потенцiйно сприятливими,
або
г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися
власними iнструментами капiталу суб'скга господарювання та який е:
бути
i) непоiiдним iHcTpyMeHToM, за який суб'скг господарювання зобов'язаний або може
зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iHcTpyMeHTiB капiталу,

lilo no*'orr" iHcTpyMeHToM, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть
нiж обмiном фiксованоi суми грошових коштiв або iншого
здiйснюватися iншим

""пъ",
iHcTpyMeHTiB капiталу.
фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних
Фiнансове зобов'жання - це буль-яке зобов'язання, що е:
а) контракгним зобов'язанням:

ii

надавати грошовi кошти

господарювання
або
i

або iнший фiнансовий актив iншому

суб'ектовi

ii)обмiнюватифiнансовiактиВиабофiнансовiзобов'язаннязiншимсУб'екгом

несприятливими для суб'екта господарювання,
господарювання за умов, якi с потенцtйно
або
або можуть здiйснюватися
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться
е:
який
господарювання та
власними iHcTpyMeHTu-r, *u"i,u"y суб'скта
господарювання зобов'язаний або може бути
i) непохiдним iHcTpyMeHToM, за яким суб'екi
iHcTpyMeHTiB капiталу суб'екта господарювання,
зобов'язаниИ t'uдu"ur" ,"irry кiлькiсть власних
або
або можуть
похiдним iHcTpyMeHToM, розрахунки за _ яким здiйснюватимуться
i)
Ъо"ir' фiксованоi суми грошових коштiв або iншого
здiйснюватися iншим
"i* кiлькiсть власних iHcTpyMeHTiB капiталу суб'екга

фiнансового

ч""й,
u*r""y на фiксовану

господарювання.
який засвiдчуе залишкову частку в
Iнсmруменm капimалу - це будь-який контракг,
Bcix його зобов'язань,
активах суб'екта господарю"u""" пiсля вирахування
вiдносяться:
Що фiнансовuх акmuвiв
еквiваленти,
iх
грошовi кошти та
власного капiталу iншого суб'екта господарювання,
бiнансовi iнвестицiт в iнструменти
iop.o"u дебiторська заборгованiсть,
iз iншою
,uборЙ"u"iсть: наданi позики та заборгованiсть, пов'язана

iнша

дебiт;й;;

послуг,.
реалiзаuiею ToBapiB, робiт,
не вiдносяться:
Що фiнансовuх акmuвiв

'

OcHoBHi

.йб",

запаси;
HeMaTepia-ltbHi акгиви, iнвестицiйна HepyxoMicTb,

Щебiторськазаборгованiсть,погашенняякоТнепередбачаеться91":-Т:::.'"'
немонетарних активiв: аванси виданi ( в
iнструментами, а яка погаша€ться шляхом отримання
з податкiв та зборiв, з П,ЩВ ло
тому числi передплаченi витрати), дебiторська заборгованiсть
вiдшкодування шкоди
працiвниками, з розрахункiв за претензiями
вiдшкодування,
(заборгованiсть не договiрного характеру),
язань вiдноситься:
Що фiнансовuх зо бов'
облiгацiт випущенi;

i

з

Щi фiнансовuх зобов'жань не вiдноситься:

КредrторЙа заборгованiсть, погашення якоТ не

передбачаеться фiнансовими

iнструментами:
активiв), крелиторська
аванси отриманi ( погашаеться шляхом вибутгя немонетарних
заробiтнiй платi, з iншими кредиторами
заборгованiсrь зiодаткiв та зборiв, з розрахункiв по
(заборгованiстьнедоговiрногохарактерУ),створенiзабезпечення.
акцiт та пат (частки) господарських товариств,
що iHcmpyMeHmiB iапimалу Вiдносяться
з використанням
звччайне прudбання або проdаэrc фiнансовllх акmuсfв здiйснюеться
Товариству
акгиву
здiйснення поставки
облiкУ за датоЮ po.pu*y"*iB. Щата розрахункУ - це дата
(а) визнання активу в день його
або ТоваР".r"ой. облiК за датоЮ розрахунку передбачае
активу та визнання будь-якого прибутку
одержання Товариством та (б) припинення визнання
Товариством. Якщо застосовуеться
або збитку вiд вибуття на дату здiйснення його поставки
за амортизованою собiвартiстю,
облiк за датою розрахункУ on" u*r""y, який надалi оцiнюеться
на дату операuiТ.
то актив первiсно йr*u.ri." за його справедливою вартiстю

Класuфiкацiя

ф

iHaHcoBux акmuвiв

:

оцiнюються за амортизованою
бiнансовi активи як TaKi, що надалi
вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю
собiвартiсто,
"й".опr"оrо
через прибуток або збиток, на ocHoBi обох таких критерiТв:
(а) бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами; та
(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим

То"uр".rБ

-

активом.

пЙ*6iф

Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю

в разi

одночасного

дотримання обох зазначених умов:
(а) фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метоЮ якоТ е утриманнЯ
грошових потокiв; i
фiнансовиfактивiв для одержання договiрних
генерують у певнi дати гроШовi потокИ, KoTpi е
активу
б) договiрнi у*о", фi"ч""о"о.о
суто виплатами основноi суми та процентiв на непогашену частку основнот суми.
Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iншиЙ СУКУПНИЙ ЛОХiД У
разi одночасного дотримання обох зазначених умов:
(а) фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, мета якот досягаеться як
шляхом одержання договiрних.рошо"r* потокiв, так i шляхом продажу фiнансових акгивiв, i
б) договiрнi умовrфiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с
суто виплатами осноВноТ сумИ та проценТiв на непогашену частку ocHoBHoi суми.
Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибутоК або збитоК, якщО
BiH не оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд.
Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнаннЯ певниХ
iнвестицiй ь iнсrпруменmч власно2о капimалу iншuх пidпрuемсmв, якi в iншому випадку
оцiнювалися б за iпрu""дп"вою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про
вiдображення подальших змiн справедливоi BapTocTi в iншому сукупному доходi. Також
товариство пiд час первiсного визнання мае право безвiдклично призначити фiнансовий актив
як такий, що оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке
в оцiнцi або визнаннi ( "неузгодженiсть
рiшеннЯ усувае або значнО зменшуе невiдповiднiсть
Ьблiку''), ,Ь 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 BapTicTb фiнансового активу при первiсному визнаннi.
Проценти складаютЬся з компенсацiТ за часовУ BapTicTb грошей, за кредитний ризик, пов'язаний
iз^заборгоВанiстЮ за основнОю сумоЮ протягоМ певного перiодУ, а також за iншi ocHoBHi ри3ики
кредитування та витрати, а також iз маржi прибутку.
Товариство здiйсно. перекласифiкацiю Bcix охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових
активiв тодi й лише тодi, коли воно змiнюе своЮ бiзнес-модель управлiння фiнансовими
активами

-

l

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
товариство здiйснюе класифiкацiю Bcix фiнансових зобов'язань як таких, що в
подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
(а) фiнансовuх зобов'язань, tцо оцiнююmься за справеdлuвою варmiсmю через прuбуmок
або збutmоi. TaKi зобов'язаНня, включаючи похidнi iнсmруменmu, що € зобов'язаннями, якi надалi
оцiнюються за справедливою вартiстю;

зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання
або В разi застосування пiдходу
фiнансовоГо активУ критерiяМ для припИненнЯ визнаннЯ

(б) фiнанiових

l

подальшоТ участi.

Товариство мае право пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове
зобов'язання як таке, що оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо
через одну з
це дозволено або якщо таке рiшення забезпечуе надання бiльш доречнот iнформацiт
ТаКИХ

Ъ;"ХТr"

усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть

в

оцiнцi або

виЗНаННi

(''неузгодженiсть облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi акгивiв або зобов'язань,
або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або
(б) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв фiнансових зобов'язанЬ
перебувае ynpu"nirHi, а fi пок:вники ефекгивностi оцiнюються на ocHoBi справедливоТ BapTocTi
згiднО " документi}льнО оформленоЮ стратегiеЮ управлiннЯ ризиком або стратегiею

i

з

внутрiшнього користування подаеться на цiй
iнвестування, причому iнформацiя про групудля
Товариства,
ocнoвi провiдному управлiнському персон{шу
.*i,,л,,ппотrч опбrrр|qаянь
жодн их ф iнансових зобов, язан ь.
iKauiT
;;;rri rър.йасиф

i:;;й;;; fi;;

ffi#;

: -- - л

-.-. л.,л., л,,,,;

оцiнюються

фiнанс"*::.1"б:"л1_,:::,що не
бути
uбо .б",о*) вumраmч на операцiю, Що можуть
за справедливою вартiстю через np"Oyro*
або випуск фiнансового активу або фiнансового
безпосередньо

fi;;iй;""^-уБr""r.о"оlо uor"y
"iд"Ъ.."i "u'пр"дбu"r"

або

придбання

активу, не

фiнансового
вiдносяться до
зобов'язання. Витрати на операцiю, якi прямо
якi класифiкуються як
активiв,
п.рuЙrШ оцiнцi для фiнансових
включаються до
а визнаються у складi прибутку або збитку,
TaKi, що оцiнюються за справедливою вартiстю,
визнаннi зазвичай е
бi"чп.о"о.о iHcTpyMeHTy при первiсному
Справедли"оrо
"upri.rlo BapTicTb
ОТРИМаНОТ КОМПеНС'"iD:
цiна операцiт (тобто справедлива
"uдu"оi-uбО
спостерlгаються
з тиМ самиМ фiнансовим iHcTpyMeHToM, що

т;й;;;i;р;

lI'_'лТii]j,Т

якоТ можуть бути iншi поточнi угоди
або одержана не за фiнансовий
бупu
на ринку. Водночас, якщо часТина компенсацiТ
"ада"а
BaiTicT" ф,:т::."л::_"лii:тJ"ента, справедлива
iHcTpyMeHT, то товариство оцiнюе справедливу
вреryлювати
можна обмiняти актив або за допомогою 11:] "о*"а
BapTicTb _ ,,.
мiж
добре обiзнаними
"y*u,'"u "*у
на загальних умовах
зобов'язання пiд час здiйснення угоди
Ьпрu"едлива BapTicTb являе собою
непов'язаними сторонами, що дiють "i лЙпо"iльних.засадu*,
та цiну попиту для фiнансових зобов,язань, що
поточну цiну пропЪзицiт для фiнансових активiв
справедливоТ BapTocTi певних фiнансових
котируються на йr""о"у р""*у. Щля визначення
Ъiд.уr", iнформацiя про ринковi цiни " ::"_i:T:]: j}::.,":
iHcTpyMeHTiB, щодо
грошових потокlв, оцlночнl
"*"*
використовуоru.iru*i методики оцiнки, як модель дисконтування
здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, або
моделi, що базуюТься на даниХ npo o"ru""i угоди,
ur-i, фiнансовоТ iнформачiТ про об'екти iнвестування,
визнаннi не вiдповiдае справедливiй
якщо визначено, що цlна on"pur,iT npl{ ,rep"icнoМy
i".rр]y::]облiковусться на цю дату таким чином:
BapTocTi фiнансового iHcTpyMeHTa, тоiакий
пiдтверджуеться цiною котирування
а) за справедливою вартiстю, якщо Taka.BapTicTb
активу або зобов'язання (тобто
(бiржовим курсом) на активНому ринку для iдентичного
методикою оцiнювання, яка у якостi базових даних
вхiдними даними 1 рiвня), або побулована за
Якщо вiдповiдних вiдкритих даних немас, що
використовуе тiльки дu"i "iд*ритих ринкiв.
активу або зобов,язання на Дату оцiнки
передбачасться в ситуацiях коли. дiяльнiсть ринку Для
закритi вхiднi данi для оцiнки справедливоТ
незначна, або if r.ur-i немае, слiд використовувати
визнаннi визнаеться лише у тому випадку, якщо
BapTocTi. Прибуток або збиток при початковому

йiо, справедливою вартiстю та цiною операuiт 1 уголи);
вiдкоригованою з вlдстроченням
(Ф у Bcix iнших випадках, за справедливою вартiстю,
визнаннi та цiною операчii. Пiсля
рiзницi мiж справедливою "uрriЙо--"р,
"..п"l:нй
якприбуток або збиток лише
первiсного визнання Товариство визнае таку вiдстрочену рiзницю
n.""o*y чиннику (в тому числi, в часi), який
в томУ обсязi, в якомУ вона обуМовлена змiною "
при визначеннi цiн_итакого активу чи зобов'язання,
учасники ринку брали б до уваги
заборгованiсть за
при первiсному визнаннi Товариство оцiнюе торговельну лебiторську
мЬоЗ 15), якщо торговельна дебiторська
цiною операчiТ (згiдно з визначен""r, "u".деним у
згiдно з мсФз l5, або якщо на
заборгованiсть не мiстить значного *o"no".rry фiнансування
часом, коли Товариство передае обiцяний
моменТ укладення договорУ oui*yur".", *о п.рйо'мiж
коли клiент платить за такий товар або послугу,

i.iy.
-- J рi.""ц"

товар або послугу клiентовi, та часом,
становитиме не бiльше одного року,

пi*

акгив:
*+"iсного визнання Товариство оцiнюе фiнансовий

(а) за амортизованою собiвартiстю;

11

(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або
(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

товариство застосовуе до фiнансових акгивiв, якi оцiнюються за амортизованою
собiмртiсгю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вимоги щодо зменшення
iоDисн(rcт.

Я*щО фiнансовий iHcTpyMeHT, що був ранiше визнаний як фiнансовий акгив, оцiнюеться
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а його справедлива BapTicTb стае нижчою
з€l нуль, то BiH е фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю.
3.1

Водночас, гiбриднi договори, ocHoBHi договорИ якиХ

оцiнюються як фiнансовi активи.

е

фiнансовими активами, завжди

Iнвесmuцii, ympuwyBaHi dо поzаlаення - це непохiднi фiнансовi активи з
фiксованими
пJатежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим строком погашення,
що ix Товариство мае реальний HaMip та здатнiсть утримувати до погашення, iншi, нiж:
а) Ti, що Тх Товариство пiсля первiсного визнання визначае як оцiненi за справ9дливою
мргiстю з вiдображенням переоцiнки як прибрку або збитку;
б) Ti, що ii Товариство визначае як утримуванi для продажу;
в) Ti, що вiдповiдають визначенню позик та дебiторськот заборгованостi.
товариство не класифiкуе будь-якi фiнансовi активи як утримуванi до погашення, якщо
воно протягом поточного фiнансового року (або двох попереднiх
фiнансових poKiB) продшо або
перекласифiкувало бiльше, нiж незначну кiлькiсть утримуваних до погашення iнвЬстицiй до
дати погашення (бiльша, нiж незначна вiдносно загальнот кiлькостi утримуваних до погашення
iнвестицiй).
Iнвесmuцit, ympuvyqaqi dо поzаuлення, облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз
застосовуванням методу ефективного вiдсотка
Амортизована собiвартiсть - це первiсна BapTicTb iHcTpyMeHTa MiHyc виплати основноТ
суми, плюс (або MiHyc) накопичена амортизацiя будь якот рiзницi мiж цiею первiсною сумою та
сумою погашення та MiHyc буль-яке зменшення корисностi
строк погашення та перiодичнiсть погашення встановлю€ться виходячи з прогнозованих
даних на пiдставi попереднього досвiду.
Позuкu mа dебimорська заборzованiсmь - це непохiднii фiнансовi активи з
фiксованими
платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному
ринку, за винятком тих:
а) що ix Товариство мас HaMip продати негайно або в найближчий час, що ix слiд
класифiкувати як утримуванi для продажу, а також тих, що ix Товариство пiсля первiсного
визнання визначае за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
б) що Тх Товариство пiсля первiсного визнання визначае як доступнi

дlя продажу,
в) щодо яких утримувач може не вiдшкодувати значною частиною всю суму початковот
iнвестицiт, з iнших причин, нiж зменшення кредиту, якi слiд класифiкувати, як
доступнi для
продажу.
частка, придбана у пулi активiв, якi не е позиками або дебiторською заборгованiстю
(наприклад, частка
взаемному фондi або подiбному фондi), також не е позикою або
заборгован
i стю.
дебiторською
позuкu mа dебimорська заборzованiсmь е фiнансовими активами, що утримуються
Товариством за бiзнес-моделлю, метою якоТ е утримання активiв для одержu"""
до.о"iрних
грошових потокiв. Управлiння ними здiйснюеться для реалiзацiт грошових потокiв шляхом
одержання договiрних платежiв протягом строку дiТ iHcTpyMeHTa.
позuкu mа \ебimорська заборzованiсmь пiсля первинного визнання облiковуються за
амортизованою собiвартiстю iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка.

у

t2

Фiнансовuй акmuв

з
фiнансове зобов'язання зq справеdлuвою варmiсmю
прiбу*ку або збumку - це фiнансовuй акmuв або фiнансове

або

вidобраuсеннял| переоцiнкu
"*
зобов'язання, якi заdовольняюmь буdь-яку з mакuх ул4ов:

а) класифiкуються як утримуванi для продажу. Фiнансовий актив або

фiнансове

в

близькому

зобов'язання класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо:

i)

придбанi-або cTBopeHi

майбутньому;

ii)

в

основному

з

метою продажу або викупу

е

частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якими управляють рtвом та щодо яких iснують свiдчення останньоТ фактичноТ

при первiсному визнаннi

схеми отримання короткострокового прибутку,
або
iii) е похiдним iHcTpyMeHToM (за винятком похiдного iHcTpyMeHTa, який с контракгом
iHcTpyMeHToM та iHcTpyMeHToM ефективного хеджування);
фiнансовЪТ гарантiТ або приiначеним
б) пiiля первiсного визнання BiH призначасться Товариством як оцiнений за
справедлиВою вартiстю з вiдображенняМ переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi акmuвu, dосmупнi dля проdаэtсу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як
лоступнi для продажу не класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть; б)
yrp""y"u"i до cipoKy погашення iнвестицiТ або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Фiнансовi akmxlBll, dосmупнi dля проdаэюу, облiковуються за справедливою вартlстю з
визнанняМ змiн ix BapTocTi в iншому сукупному доходi.
i dовzосmроковi
loBzocmpoKoii позllкlt, dовzосmрокова dебimорська заборzованiсmЬ
Товариством в. рамках бiзнесфiнансовi iнвеimuцii е фiнансовими активами, що утримуються
моделi, мета якоi досягаеться як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом
продажу
фiнансових акгивiв.
' Управлiння
ними здiйснюсться як для реалiзацiт грошових потокiв шляхом одержання
договiрниi платежiв протягом строку дiт iHcTpyMeHTa, так i класифiкацiт ii як доступних для
продu*у, в разi якщо iакий продаж забезпечус зменшення збиткiв вiд подальшого знецiнення

i

таких фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Ъй"о мсФЗ

переоцirшовати

l

l

npnii"*

йпrrу

йою

9, яtс.tй дозволяе дш кожною окремою фiнаrrсового iнсгрумекry пРИЙПrЯГИ РiШеННЯ
через iнший суrсупrп.rй дохЦ зап,riсгь прибушсу або збrтгку, Товарисгвом було

таке рiшення на дату першою засюсукш{ня МСФЗ 9

дя

HшIBHID( iнвесгицiй

в iнсгрумекм

дrry первiсного визнан}ш дlя iнвесгицrй, що придбавагIдчfугься в подальшому. I-{e рiшення
не булi перегJuIнуг€ в майбугньому, а 0тже, вiдповiднi iнвесгицiт будrь переоцirшовагися через iнший
Bci iншi
суrсупнии дохiд до ii вибуггя. При uюму давiденди вiд них визнаються в прибугr<у або збшгtсу, а-гrе
змiни справедплвот варюсгi не перносягься до прибугку бо збшгt<у, HaBiTb при вибуггi.
Переочiнr.а iнсгрумекГiв капiтаrry чере iншиЙ сукупниЙ дохiд передбачена лише дш акгивiв, якi
iнсгрумекгiв капiта.гry в мсБО 32 <Фiнансовi iнсгрументи: подання>. На
вiдповiддсrгь
""r"u"."й
пракгицi це означас, що така мохсливiсгь icHye дlя iнвесгицiй в акцiТ прикшних та публiчrшоr акцiонернlоt
.1о*рr*" Украrни. Однак, вона не исrOсовуеься до iнвесгицiй в частки юкlриств з обмеженою
вiдпьвiдаьнiсrю, у{асники яких мtlють право вrйпr з товаристкtта забраги свою часп(у грошrлr,rа, або в
паf iнвесгицiйrих фондiв, якi маюь обмежений сгрок дiяльносгi або збов'язанi викуповукIти свот пат в
та на

оскiльки Taki часгки та пат не с iнсгрумеrrrами капiталу за визначенням
iнвесгорiв,
-,Щовzосmроковi

мсБо

32.

позlлкtl' dовzосmрокова dебimорська заборzованiсmЬ i dовzосmроковi
за справедливою вартiстю з
фiнансоlвi iнвеъmuцii' пiсля первинного визнання облiковуються
визнанням змiн ix BapTocTi в iншому сукупному доходi.
товарuсmво зdiйснюе класuфiкацiю Bcix фiнансовuх зобов'язань як таких, що в
подi}льшому очiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
(а) фiнансовuх зобов'язань, lцо оцiнююmься за справеdлuвою варmiсmю через прuбуmок
або збumiк. Taki зобов'язання, включ аючи похidнi iнсmруменmu, що е зобов'язаннями, надалi
оцiнюються за справедливою вартiстю.

1з

фiнансового активу
подальшоТ участi.

у

разi
зобов'язань, що виникають
критерiям для припинення визнання або

(б) фiнансових

невiдповiдностi передавання
в разi застосування пiдходу

(в) d о zo вор iB ф iH ан с о во i zаранmii,
(г) зобов'язчri iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринковоТ,
Зменuлення Kopucшocmi фiнансовuх iнсmруменmiв :

ТоваристВо
р.rЁр" пiд збитки дляочiкуванuх креdumнuх збumкiвза фiнансовим
"r.ru.
вартiстю через
активом, щъ оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю та за справедливою
заборгованостi,
iнший сукупний дохiд, дп" nor"*, фiнансових iнвесiицiй i торговоТ дебiторськоТ
заборгованiстю,
що
поточною
iншою
дебiторською
дебiторськоТ заборгованостi за ореrдою, за
за
або
15,
мсФЗ
згiдно
визнаним
фiнансовим активом, заdоzовiрнl)м акmuвом,
"ra"u"u
якого застосовуються
зобов'язанням iз кредитування, i за договором фiнансовот гарантiт, до
вимоги щодо зменшення корисностl.
собiвартiстю,
Резерв пiд збитки ,u бi"ч".овим активоМ, Що оцiнюеться за амортизованою
звiтi про фiнансовий
визнаеться в прибутках/збитках i зменшус балансову BapTicTb активу в
вартiстю
справедливою
за
стан. Резерв пИ aб"r*, за фiнансовими акгивами, що оцiнюються
й не зменшус балансовоТ
череЗ iншиЙ сукупниЙ дохiд, визнаетьсЯ в iншомУ сукупному доходi
стан.
про фiнансовий
фiнансового активу, зазначенот у звiтi
"apTocTiТовариство оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
за весь сmрок dii
iHcTpyMeHToM У розмiрi' що дорiвнюе очiкуванuм креdumнuм збumкам
за такиМ фiнансовИм iHcTpyMeHToM значно зрiс
фiнансовоzо iнсmруменmу, якщО кредитниЙ ризиК
iз моменту первiсного визнання.
Мета встановлення вимог щодо зм9ншення корисностi полягае у визнаннi очiкуваних
ia якими вiдбулося
кредитних збиткiв за весь строк дiТ за Bciмa фiнансовими iнструментами,
(незалежно вiд того, чи BiH
значне зростання кредитноГо ризикУ з моментУ первiсного визнання
оцiнюетiся на iндивiдуальнй, чи на груповiй ocHoBi) з урахуванням ycieT, обгрунтовано
необхiдноТ та пiдтверджуваноТ iнформацiТ, вкJIючаючи прогнозну iнформацiю.
якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав
пiд збитки за
значного зростання з моменту первlсного визнання, то, Товариство оцiнюе рe3ерв
креdumнuм
такиМ фiнансовиМ iHcTpyMeHToM у розМiрi, щО дорiвнюс ]2-мiсячнuм очiкуванuм
збumкал,t.

якот
випадку зобов'язань iз кредитування та договорiв фiнансовот гарантiт дата, з
визнання
первiсного
вважаеться
датою
товариство стае стороною безвiдкличного зобов'язання,

у

в цiлях застосування вимог щодо зменшення корисностi,

Якщо Товариство оцiнило у попередньому звiтному перiодi резерв пiд збитки за
очiкуваним кредитним збиткам за весь строк
фiнансовим iHcTpyMeHToM у розмiрi, Що дорiвнюе
з'ясувало, що кредитний ризик
oiT бirч".о"о.о i".rpyMeнTy, tlле станом на поточну звiтну дату
.u 1u*"" фiнансовЙ iHcTpyMeHToM зменшився, то Товариство оцiнюе резерв пiд збитки в
звiтну
кредитним збиткам станом на поточну
розмiрi, щЬ дорiвнюе l2-мiсячним очiкуваним
дату.

Товариство визнае суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснюе вiдновлення
корисностi), що с необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до
*ua бути визнана згiдно переочiнки кредитного ризику, якпрuбуmок або збumок Bid
.у"",
"*u
зменurcння корuсносmi в прибутку або збитку,
вuзначення значноzо зро сmання креdumноzо рuзuку

:

станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi

фiнансовим

суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну
протягом очiкуваного строку дiт
ризику настання дефолry (невиконання зобов'язань)

такоТ оцiнки Товариство замiсть змiнЙ

t4

l

настання
виконання такоТ оцiнки Товариство порiвню€ ризик
фiнансового iHcTpyMeHTa. Щля
з
iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату ризиком
дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим
на дiIту первiсного визнання, i враховуе
настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом
Що € доступною без
при цьому обrрунто"ано необхiдrу- Ъu пiдтверджувану iнформачiю,
кредитного ризику з моменту
надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання

визнання'
- pI,tзик за фiнансовим
кредитнии
иr.rwIIIення ппо те_
Товариство може зробити припущення про те, що
моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано,
iHcTpyMeHToM не зазнаВ значногО зростання з
piBeHb кредитно_го ризику станом на звiтну дату,
що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький
прогнознот
за можливостi одержання обгруrrо"ч"о необхiднот та пiдтверлжуванот
iнформачiю
на
не може спиратись лише
iнформачiт О". ,uд"iрr"J""rр- або зусЙль Товариство
кредитний
ризик значного зростання з
про просmроченняпри визначеннi того, чи зазнав
мае бiльш прогнозний харакгер,
моменту первiсного визнання. Водночас, якщо iнформачiю, що
irлr*iдуальнiй, чи т на груповiй ocHoBi),
1чи то
нiж iнформацiя про прострочення
'без"u
надмiрних витрат або зусиль, то товариство_ Yл,__,ili:"
неможливо одержати
первlсного
,"*ор".rоrуr*' iнформаuiЮ про прострочення для з'ясування того, чи з моменту
Незважаючи на спосiб, яким
визнання вiдбулося значне зростання кредитного ризику,
iнформачiт ).оцiнюе значне зростання
товариство ( в залежностi вiд доступностi прогнознот
бiльш нiж на 30 днiв приймаеться
кредитного ризику, у разi простроченr" до.о"iрних платежiв
за фiнансовим активом з,}знав значного
спростовне припущення пр9 те, що кредитний ризик
тiльки якщо в
-iнформацiя, спростову€ться
зростаннЯ з моментУ первlсногО ,"йu""r. I]e припущення
ЩО МОЖе бУТИ ОДеРЖаНа беЗ
та пiдтверджувана
наявностi розумно
"еоо*iд"а
iз моменту первiсного
надмiрних витрат або зусиль, котра показуе, що кредитний ризик
те, що договiрнi платежi прострочено бiльш
визнання не зазнав значного зростання HaBiTb попри
значно зрiс ло того, як договiрнi
нiж на 30 днiв. Якщо Товариство з'о.уе, що пр.д"rний ризик
припущення не застосовуеться,
платежi було прострочено бiп"ш нiж на 30 днiв, то спростовне

первiсногО

Мо duф iKo BaHi ф

iH ан с о

Bi акmuвu

:

за

абО
фiнансовим активом зазналИ переглядУ
мало
чи
не було, то Товариство оцiнюе,
модифiкацiт, а визнання фiнансового активу припинене
iHcTpyMeHToM шляхом порiвняння:
мiсце значне зростання кредитного ризику au фiru".овим
на звiтну дату (на ocHoBi
(а) ризикУ настаннЯ дефолтУ 1"."r*о"u"ня зобов'яЗu"i; .ru"oM
модифiкованих договiрних умов); i
\ _____л_
первlсного
(б) ризикУ l{uirur"я дефолтУ (невиконання зобов'язань) станом на дату

Якщо дого"iрнi грошовi потоки

не зzвн€lли
визнання (на ocHoBi первiсних договiрних умов, що

модифiкачii),

прudбанuмu або
станом на зuirну дату Товариство визнае як резерв пiд збитки за
лише кумулятив,i
сmворенuмч креdumно_знецiненr*ч фi"оrсовufulч .акm.uвамч
:11:"_1ry:"ioi
активу з моменту первlсного
строк
весь
дii
за
збиткiв
фiнансового
кредитних
очiкуваних
визнання'

l,r визнас
пиQняF станом
станом Iна кожну звiтну дату змlну розмlру очiкуваних кредитних
товариство
корисностi в прибутку або
збиткiв за весь .rро* дiТ як прибуток або збиток вiд зменшення
кредитних збитках за весь строк дiТ як
збитку. Товариство визна€ сприятливi змiни в очiкуваних
кредитних збиткiв протягом
прибуток вiд зменше""" *op"."ocTi, HaBiTb якщо розмiр очiкуваних
були BpaxoBaHi в оцiнцi
строку дiТ е меншим вiд розмiру очiкуваних *р.д"""r* збиткiв, що
грошових потокiв пiд час первiсного визнання,

iHcTpyMeHToM у спосiб, що
Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки , за фiнансовим
вiдображае:
(а) об'ективну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного
дiапазону можливих результатiв;
(б) часову BapTicTb грошей; i
,
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подiт, поточнi
(в) обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про м_инулi
що може бути одержана без надмiрних витрат
умови та прогнози майбутнiх економiчних умов,
або зусиль станом на звiтну дату.
Bcl можливl
При оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв Товариство може не визначати
настання кредитних збиткiв
сченарiт. Водночас, воно мае врахувати ризик або_ ймовiрнiсть
ненастання кредитного
можливостi
та
шляхом розгляду можливостi настання кредитного збитку
збитку, HaBiTb якщо можливiсть настання кредитного збитку с малоймовiрною,
кредитних збиткiв, МаксималЬний перiоД, який урчrо"уur"ся пiД час оцiнки очiкуваних
про пролонгацiю), протягом якого
це максимальний договфний перiод (з урахуванням умов
HaBiTb якщо застосування
ТовариствО с вразливИм до кредИтногО ризику, але не довший перiод,

вiдповiдного довшого перiоду вiдповiдае дiловiй практицi,
З
Я*що фiнансовi iнструменти мiстять у собi як позику, так i невикористане зобов'язання
та
погашення
кредитування, а передбачена договором спроможнiсть Товариства вимагати
збиткiв
кредитних
вразливостi
його
до
скасовуват, ,a"r*ористане зобов'язання не Ъб"a*уa
(i
таких
випадку
У
самим лише перiодьм подання вiдповiдного повiдомлення за договором.
збитки за перiод,
лише таких) фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi
не можуть
збитки
кредитнi
протягом якого воно с вразливим до кредитного ризику, а очiкуванi
якщо такий
бути зменшенi за рахунок вжиття заходiв iз управлiння кредитним ризиком, HaBiTb
пЪрiол е довшим за максимаJIьний договiрний перiод,
прuпuнення вuзнання фiнансовuх акmuвiв mа зобов'жань:
ТЪвариство припиняе визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
активу;
(а) сплива..rро* дii договiрr"i npa" на грошовi потоки вiд такого фiнансового

абО

вlдпо вiдае критерiям
,
lрfiрпя, lЪiнянсовий
актив ii таке передавання
(б) воно передае
фiнансовий актив

лля

припинення визнання.
товариство передас фiнансовий актив тодi й лише тодi, коли воно,або:
(а) передас дЬrо"iр"i права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
активу; або
(б) зберiгае за собою договiрнi права на одержання грошових потокlв вlд такого
але бере на оебе договiрне зобов'язання виплачувати
фiнансового активу ("первiсний акгив"),
або кiльком одержувачам за угодою ("KiHueBi одержувачi"), коли

iрошовi потоки

Й"Ь"i

виконуються Bci три наведенi нижче умови.

(D Товариство не зобов'язане виплачувати суми кiнцевим одержувачам, якщо вiд
аванси з правом
первiсного активу йому не надiйшли еквiвалентнi суми. KopoTKocTpoKoBi

ставками, цю
повного вiдшкодування наданоТ суми з процентами, нарахованими за ринковими
умову не порушують.
(ii) Положення договору про передавання активiв забороняють ТоварИству продаватИ
одержувачам на
первiсний актив або надаватй йо.о в заставу, kpiM його надання кiнцевим
забезпечення свого зобов'язання виплачувати iM грошовi потоки,
(iii) ТоваРиствО зобов'язаН. п.р.**Увати Bci грошовi потоки, що були зiбранi ним вiд
права повторно
iMeHi кiнцевих одержувачiв, без сутгевот затримки. kpiM того, воно не мае

та ik
iнвестувати Taki iрошо"i потоки' за винятком iнвестицiй грошовими коштами
коштiв до дати
еквiвалентами упродовж короткого розрахункового перiолу вiд дати одержання
одержаних вiд
процентiв,
обов'язкового ix перекаi}у *i"ц.u"" o!.p*yru"aM iз передаванням

таких iнвестицiй, на користь кiнцевих одержувачiв,
ним
товариство пiд час передавання нйм фiнансового активу оцiнюс, в якому обсязi за
залишаються ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, При цьому:
(а) якщо Товариство в основному передае Bci ризики та вигоДи вiд володiння фiнансовим
активи або
активом, то воно припиняе визнання фiнансового активу та окремо визнае як
зобов'язання Bci права та обов'язки, cTBopeHi або збереженi при передаваннi.
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(б) якщо Товариство в основному зберiгае за собою Bci ризики та вигоди вiд володiння
актив.
фiнансовим активом, то воно продовжуе визнавати фiнансовий
(в) якщо Товариство в основному не передае й не зберiгае за собою Bcix ризиКiв та вигоД
вiд володiння фiнансовим активом, то воно з'ясовуе, чи заJIишився за ним контроль над
фiнансовим активом. При цьому:
(i) якщо контроль за Товариством не залишився, то воно припиняе визнання фiнансовогО
активу та окремо визнае як активи або зобов'язання Bci права та обов'язки, cTBopeHi або
збереженi при передаваннi.
(ii)
*o"rpon" заJIишився, то воно продовжуе визнавати фiнансовиЙ актиВ
"*що
своеТ подальшоТ участi у фiнансовому активi.

у обсязi

Якщо Товариство передае фiнансовий актив у рамках передавання, яке вiдповiдае
критерiям для припинення визнання, в цiлому та зберiгае за собою право на обслуговування
або зобов'язання з
фiнанiового активу за плату, то воно визнае або актив з обслуговування
об.пу.оrу"ання за таким договором про обслуговування. Якщо не очiкусться, що отримувана
плата являтиме собою адекватну винагороду за обслуговування, то щодо обов'язку з

обслуговування визнаеться зобов'язання з обслуговування за його справедливою вартiстю. Якщо
очiкуеться, що отримувана плата перевищуватиме адекватну винагороду за обслуговування, то
за правом на обслуговування визнаеться актив з обслуговування в розмiрi, визначеному на
ocHoBi розподiлу балансовоТ BapTocTi бiльшого фiнансового активу.
якщо внаслiдок передавання вiдбуваеться припинення визнання фiнансового активу в
цiлому, Е}ле 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 визнае новий фiнансовий акгив, 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 компенсацiеЮ (включаюЧи Bci одеРжанi HoBi активи MiHyc yci прийнятi
HoBi зобов'язання),

визнаеться в прибутку чи збитку.

Товариство виключае фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi
свого звiry про фiнансовий стан тодi й лише тодi, коли воно погашаеться: тобто тодi, коли
зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив TepMiH його
.

виконання.

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язанНя), яке було погашене абО передане iншiй cTopoHi, та виплаченою компенсацiею,
включаючи буль-якi переданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визнаеться в
прибутку або збитку.
Зzорmання фiнансовuх акmuвiв mа зобов'язань:
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортасться i чиста сума подаеться в звiтi пРо
фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо Товариство:
а) на теперiшнiй час мае юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
б) мас HaMip або погасити зобов'язання на HeTTo-ocHoBi, або продати актив Й одночасно
погасити зобов'язання.
В разi передачi фiнансового активу, яка не вiдповiдае вимогам щодо припинення
визнання, переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання не згортаються. ПодiбниМ ЧинОМ
Товариство не згортае буль-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 чистоТ суми вiдрiзняються вiд припинення визнання фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання. Хоча згортання не веде до визнання прибутку або збитку, припинення
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звiry
спричиняе вибуття ранiше визнаноТ статгi зi
визнаннЯ фiнансовоГо iHcTpyMeHTy не лише
профiнансовийстаноайможеприВесТиДоВиЗнанняприбУткУабозбиткУ. юридичне право дебiтора
iншим чином
Право згортання - це визнач"r"-й"rрuктом абЪ
частину суми) до сплати кредиторовi шляхом
погашати чи iнакше вилучати всю суму 1або
*р,д"'ора, За деяких обставин дебiтор може мати
зарахування цiсТ суми В суму до orpr"u"" "iд
вiд третьот сторони в суму до сплати
юридичне право зараховувати суму до отримання
сторонаМи, у якiй чiтко встановлено право
кредитороВi за умой, що i."y. угода мiж ipboMa
визначають
на згоргання с юридичним правом, умови, якi
дебiтора на згортання. оскiльки право
якi закони потрiбно застосовувати до
право, *о*уrо буr" рiзними слiд визначати,

i

це

взаемовiдносин мiж сторонами,

згортання фiнансового активу та
активом та
впливас на права та зъ.бов'язанняо пов'язанi з фiнансовим
фiнансового зобов'язання
лiквiдностi,
на piBeHb кредитного ризику та ризику
i може
фiнансовиМ зобов'язаНням,
"пп"Ъ-"
згортання. За вiдсутностi HaMipy
Сама собою наявнiсть права не € достатньою основою для
сума та чiс майбутнiх грошових потокiв
використати право або зд-iйснити одночасне погашення,
Haмip використати право або
Товариства залишаються незмiнними. Якщо Товарисr"о "u,
подання активу та зобов'язання на нетгоздiйснити одночасне погашення, то воно здiйснюе
майбутнiх гроtпових потокiв, а також
ocHoBi, яке точнiше вiдображае суми та час очiкуваних
наражаються. HaMip однiеi абО КiЛЬКО- :':|Тл:::1'i*
ризики, на якi цi грошовi потоки
без юридичного права здiйснювати це, не е достатнlм для
зобов'язанн"
пов'язанi з окремим фiнансовим
"u ""r-ro-ocHoBi
обrрунтування згортання, оскiльки npu"u та зобов'язання,

наявнiсть bp"o"uro забезпеченого права

l
I

незмiнними.
u*йоIvr та фiнансоъим зобов'язанням, залишаються

t

Грошовi

коuл mu mл Ы

еквiваленmu

Грошовi кошти складаються
:

на

з

коштiв на поточних рахунках

у

банках та

в

Kaci

Товариства.

високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTKocTpoKoBi,
яким притаманний незначний ризик змiни
конвертуються у вiдомi суми грошоu"* *ob,iB i
еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
BapTocTi. IнвестицiЯ визначасться зазвичаЙ як
з дати придбання,
не бiльше
короткого строку погашення, наприклад, протягом
:iт
lрj::ядi
а операцiт з ними проводитися в
Грошовi кошти та ii еквiвuле"r" можуть утримуватися,

^

грошовi кошти та

ii

еквiваленти визнаються за умови вlдповlдностl

активами'

,i"", гппrrl^Dтiy
та ik
iх eKBiBa
еквiвалентiв здtйснюеты эя за справедливою
коштiв та
грошових rrпrтrтiп
Первiсна оцiнка
вартiстю, Ъка дорi внюе ix номiнальнiй BapTocTi,
критерiю договiрних грошових потокiв, що мlстять лише
щ,епозити, якi вiдповiдають
пiсл" первiсного визнання облiковуються за
погашення оa"о"rь.о Ооргу та вiдсоткiв на нього,
амортизованою вартiстю.

коштiв на поточних paxyнkElx в у банках
разi обмеження права використання
ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрачi) чi
(наприклад, у випадку призначення Нъу в банкiвськiй
акгивiв. У випадку прийнятгя НБУ
активи можутЬ бути класифiкованi у складi не поточних

у

ЙмовiрнОСТi ПОВеРНеННЯ ГРОШОВИХ
npo пi*"iлацiю банкiвськот установи та. вiдсутностi
вiдображаеться у складi збиткiв
коштiв, визнання ik як активУ прrп""".rься i ix BapTicTb
звiтного перiоду.
гривнях за офiцiйним курсом
операцii в iноземнiй валюmi облiковуються в украiъських
операцiй.
обмiну НЙiонального банку Украrни на дату проведення
"
валютах, перераховуються в
iноземних
в
MoHeTapHi акгивИ та зобов'язання, вираженi
HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу,
за курсом на дату
йi"ооr".я за iсторичною Йiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються
в
вартiстю iноземнiй валютi,
операцiТ, HeMoHeTapHi статгi, якi оцiнюються за справедливою

;i;;;""
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вi:обрахсаються за курсом на дату визначення справедливоТ BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що
вl{ниli.,lи при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiолi, у якому вони виникають.
Товарисгво використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2018
31.12.2019
Гривня/1 долар CIIIA
2,7,688264
2з,6862
Гривня/1 евро

,Щбittюрська заб орzм анiсmъ

Визнання, подання, класифiкацiя

31,714138

та

26,422

розкриття iнформацii щодо

дебiторськоТ

заборгованостi здiйснюеться вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти), МСФЗ 7
,tФiнансовi iнструменти: розкриття)), МСФЗ l5 <Дохiд вiд договорiв з клiентами)) та МСБО l
< Подання
фiнансових звiтiв>.
Щебiторська заборгованiсть подiляеться на поточну (TepMiH погашення протягом |2
rtiсяцiв з дати фiнансовоТ звiтностi) та непоточну (TepMiH погашення бiльше l2 мiсяцiв з дати
фiнансовоТ звiтностi). Товариство здiйснюе переведення частини непоточноТ (довгостроковоi)
:ебiторськоТ заборгованостi до складу поточноТ (KopoTKocTpoKoBoi), коли за умовами договору
Jo погашення частини суми заборгованостi залишаеться менше 365 днiв.
Товариство з метою облiку та складання фiнансовоТ звiтностi видiляе види дебiторськоТ
заборгованостi, якi:
а) Вiдносяться до фiнансовuх акmuвiв:
торгова дебiторська заборгованiсть,
iнша дебiторська заборгованiсть: наданi позики та заборгованiсть, пов'язана iз
реалiзацiею ToBapiB, робiт, послуг.
б) не вiдносяться до фiнансовuх акmuвiв:
передбачаеться фiнансовими
,Щебiторська заборгованiсть, погашення якоТ
iнструментами, а яка погашаеться шляхом отримання немонетарних активiв: аванси виданi ( в
тому числi передплаченi витрати), лебiторська заборгованiсть з податкiв та зборiв, з Пдв до
вiдшкодування,
працiвниками, з розрахункiв за претензiями
вiдшкодування шкоди
(заборгованiсть не договiрного характеру).
Позuкu mа iHula dебimорська заборzованiсmь, якi е фiнансовими активами, утримуються
Товариством за бiзнес-моделлю, метою якоТ е утримання активiв для одержання договiрних
Грошових потокiв. Управлiння ними здiЙснюеться для реалiзацiТ грошових потокiв шляхом
ОдерЖання договiрних платежiв протягом строку дiТ iHcTpyMeHTa. йозuкu mа dебimорська
заборzованiсmь - це непохiднi фiнансовi акгиви з фiксованими платежами або платежами, якi
пiдлягають визначенню та не мають котирування на акгивному ринку,
За винятком торговельноТ дебiторськоТ заборгованостi, Товариство пiд час первiсного
визнання оцiнюе потuкu mа iншу dебimорську заборzованiсmь, якi е фiнансовttfutч акmuвамl], за
ik справеdлuвою варmiсmю плюс вumраmu на операцiю, що можуть бути безпосередньо
вiднесенi на придбання або випуск цього фiнансового активу. Витрати за операцiею
- цеi
додатковi витрати, що безпосередньо нЕIлежать до придбання або вибуття фiнансового активу
включають, kpiM iншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, бiржам, а також
невiдшкодованi податки та збори.
Справедливою вартiстю при первiсному визнаннi зазвичай е цiна операцiТ (тобто
справедлива BapTicTb наданоТ або отриманоТ компенсацii), пiдтвердженням якоТ можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iHcTpyMeHToM, що спостерiгаються на ринку.
Рiзниця мiж справедливою вартiстю дебiторськоТ заборгованостi при первiсному визнаннi
та iT дисконтованою вартiстю на дату виникнення заборгованостi, в разi ii наявностi списуеться
на збиток вiд первiсного визнання активу, з подilльшою амортизацiею цiеТ рiзницi протягом

не

з

i

перiоду погашення. Якщо дебiторська заборгованiсть погашаеться достроково, То
неамортизОваний залишок рiзницi вiдображаеться у звiтi про сукупний дохiд того перiоду, в

якому вiдбулося дострокове погашення.
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При первiсному визнаннi справедлива BapTicTb довгостроковоТ позики або довгостроковоТ
дебiторськот заборгованостi, на яку не нараховуються проценти, оцiнюеться за теперiшньою
вартiстю BcieT майбутньоТ грошовоТ виручки, дисконтованоТ за переважною ринковою ставкою
(ставками) вiдсотка для подiбНого iHcTpyMeHTa (подiбногО з точкИ зору валЮти, строку, типу
ставки вiдсотка й iнших чинникiв) iз аналогiчним кредитним рейтингом. Будь-яка додаткова
сума, надана в кредит, е витратою або зменшуе дохiд, якщо вона не вiдповiдае критерiям для
визнання як акtив якогось iншого типу.
,Щовzосmроковi позuкu mа dовzосmрокова dебimорська заборzованiсmь е фiнансовими
активами, що утримуються Товариством в рамках бiзнес-моделi, мета якоi досягаеться як
шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових акгивiв.
Управлiння ними здiйснюеться як для реалiзацiТ грошових потокiв шляхом одержання
договiрних платежiв протягом строку дiТ iHcTpyMeHTa, так i класифiкацii iх як доступних для
продажу, в разi якщо такий продаж забезпечуе зменшення збиткiв вiд подальшого знецiнення
таких фiнансових iHcTpyMeHTiB.
loBzocmpoKoBi позuкч mа dовzосmрокова dебimорська заборzованiсmь пiсля первинного
визнання облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням змiн ix BapTocTi в iншомУ
сукупному доходi.
Торzова dебimорська заборzованiсmь - це безумовнi права на коJйпенсацiю вiд клiента У
cyMi, яка безпосередньо вiдповiдае BapTocTi для клiснта зобов'язання Товариства поставити
продукцiю, товари, роботи чи послуги, виконаного Товариством на сьогоднiшнiй день i на яку
Товариство вuзнало doxid. Тореова dебimорська заборzованiсmь - це фiнансовий актив, який
являе собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого
суб' скга господарювання.
Рахунки, якi Товариство виставляе покупцям чи замовникам нtr}ивають рахунками до
отримання (грошових коштiв чи ix еквiвалентiв). Рахунки до отримання являють собою сУми
грошових коштiв, що не були сплаченi i с заборгованiстю клiентiв за тOвари, роботи чи послуги,
що були реалiзованi, виконанi чи наданi в ходi одного звичайного операцiйного циклу. OKpeMi
сальдо paxyHKiB до отримання з кредитовим сztльдо (в залежностi вiд переплати чи попередньоТ
оплати) визнаються зобов'язаннями. I_{i кредитовi сальдо не включаються до дебiторськоТ
заборгованостi.
При первiсному визнаннi Товариство оцiнюе mор2овельну dебimорську заборzованiсmь за
цiною операцii' (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ l5), якщо торговельна дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування, або якщо на момент укладення
договору очiкуеться, що перiод мiж часом, коли Товариство передае обiцяний товар або послугу
клiентовi, та часом, коли клiент платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше
одного року.
Позuкu mа \ебimорська заборzованiсmь, пiсля первuнноzо вuзнання облiковуються за
амортизованою собiвартiстю iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка. Ефективна ставка
вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтуе очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв вiд
строку погашення до поточноТ чистоТ балансовоТ BapTocTi фiнансового активу.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттевим.
Амортизована собiвартiсть - це первiсна BapTicTb iHcTpyMeHTa MiHyc виплати основноТ
суми, плюс (або MiHyc) накопичена амортизацiя будь якоТ рiзницi мiж цiею первiсною сумою та

сумою погашення та MiHyc буль-яке зменшення корисностi. Строк погашення та перiодичнiсть
погашення встановлюеться виходячи з прогнозованих даних на пiдставi попереднього досвiду.
Товариство визнае зменшення корисностi через резерв пiд збитки дляочiкуванuх
креdumнuх збumкiв за фiнансовим активом, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, для
позик i торговоТ дебiторськоi заборгованостi, дебiторськоТ заборгованостi за орендою, за iншою
поточною дебiторською заборгованiстю, що визнана фiнансовим активом.

_-------
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резерв пiд збитки визнасться в прибутках/збитках i зменшуе балансову BapTicTb аюиву
звiтi про фiнансовий стан. Товариство оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки

(або здiйснюе
дляочiкуванuх креdumнuх збumiiв i визнае суму очiкуваних кредитних збиткiв
вiдновлення корисностi) що е необхiдною для кориryвання резерву пiд збитки станом на звiтну
якпрuбуmок або
дату, до суми, яка мае бути визнана згiдно переоцiнки кредитного ризику,
змiни в
сприятливi
визна€
збumок Bid зменшення корuсносmiв прибутку або збитку. Товариство
очiкуваних кредитних збиrках за весь строк дiт як прибуток вiд зменшення корисностi, HaBiTb
por"ip Ьчiкуваних кредитних збиткiв протягом строку дiТ е меншим вiд розмiру очiкуваних
"*щЬ
*р.д"ir"*,б"rпi", що були BpaxoBaHi в оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного визнання.
Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами iз застосуванняМ
принципiв щодо нейтральностi i доступнстi iнформацiт, що е основою оцiнки, а також
застосовуе методи сценарного аналlзу та дисконтування грошових потокiв, враховуючи часову
BapTicTb грошей. Максимальний перiод, який ураховуеться пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збйткiв, - це максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом
якого Товариство е вразливим до кредитного ризику.
На дебiторську заборгованiсть, яка не вidносяmься dо фiнансовltх aчmulic, i погашення
якот не передбачаеться фiнансовими iнструментами, а яка погашаеться шляхом отримання
немонетаРних актиВiв (аЪансИ виданi ( в тому числi передплаченi витрати), дебiторська
заборгованiсть з податкiв та зборiв, з Пдв до вiдшкодування, з працiвниками, з розрахункiв за
претънзiями i вiдшкодування шкоди), тобто, заборгованiсть не договiрного характеру, резерв
корисностi ( знецiнення ) не нараховуеться. Така заборгованiсть
збиткiв
"*
в балансi за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс it'номiнальнiй BapTocTi.
вiдображуеться
БеЬнадiйною визнаеться заборгованiсть, щодо якоТ не icHye вiрогiдностi if
погашення з урахуванням вимог пку. ,Щаний факт затверджуеться керiЁником Товариства.
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть, яка не е фiнансовим активом, списусться на витрати без
застосування рахунку резерву
Щля подаНня iнфорМацi щодО дебiторсьКоТ заборгОваностi в Примiтках до фiнансовоТ
звiтностi, складенот за МсФз, дебiторську заборгованiсть класифiкують окремо як поточну та
не поточну ( довгострокову). ,щебiторську заборгованiсть також деталiзують з видiленням сум до
orp"*un"" вiд торгоЬих клiснтiв, до отримання вiд пов'язаних cTopiH, aBaHciB виданих та iнших
сум.
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OcHoBHi засобu

OcHoBHi засоби Товариства враховуються i вiдображуються
Товариства вiдповiдно до МСБО lб KOcHoBHi засоби>.

у

фiнансовiй звiтностi

основними засобамИ визнаються матерiальнi акгиви Товариства, очiкуваний TepMiH
корисногО використаНня якиХ бiльше за одиН piK та BapTicTb перевищус 6000 грн., якi

використовуються в прочесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для
здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
OcHoBHi засъб" Товариства враховУються по об'ектах. об'екти основних засобiв
класифiкуються по окремих класах.
готовi до експлуатацiт об'екти, якi плануються до використання у складl основних
засобiв, до моменту початку експлуатацiТ враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в
експлуатацiю ocHoBHi засоби.
Придбанi ocHoBHi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включае BapTicTb придбання i
витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'екгу до стану, придатного для експлуатацiТ.
Виготовленi власними силами об'скти основних засобiв оцiнюються за фактичнимИ

момент введення в експлуатацiю ix BapTicTb
пЬрiвнюсгься з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБо 36 кЗнецiнення активiв>.
пiсля первiсного визнання активом, об'ект основних засобiв облiковусться за його
собiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд

прямими витратами на Тх створення.

У
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зменшення корисностi.
Собiвартiстю об'екгiв основних засобiв, що надходять на баланс Товариства на протязi
року, визнаеться ii первiсна BapTicTb, що дорiвнюе собiвартостi придбання, визначеною ЗгiДНО

мсБо lб.

законодавства Укратни земля, на якiй Товариство здiйснюе свою
дiяльнiсть, е власнiстЮ держави, в балансi Товариства не вiдображуеться. У подальшому, в разi
придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
ocHoBHi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання,
облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5.

вiдповiдно

до

Подальшi витрати
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на
витрати перiодУ у Mipy ix виникнення. BapTicTb суттевих оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзуеться. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'екгiв основних
засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до
балансовоТ BapTocTi складного об'екту, а операцiя по замiнi розглядаеться як реалiзацiя (вибутгя)
старого компонента.

Амортизацiя основних засобiв

Суму активу, що амортизуеться, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйноТ

це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкуе отримати за
актив при його вибутгi пiсля закiнчення TepMiHy його корисного використання, за вирахуванняМ
витраТ на йогО вибутгя. У випадкУ якщО лiквiдацiйНу BapTicTb об'ектiВ основних засобiв оцiнити
неможливо, або вона не сутт€ва по cyмulx, лiквiдацiйна BapTicTb не встановлrЬеться.
Лiквiдацiйна BapTicTb, строки корисного використання i метод нарахування амортизацiТ
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив буль-яких змiн, що виникаЮть ВiД
оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, ураховуеться як змiна облiковоТ оцiнки.
TepMiH корисного використання об'екгiв основних засобiв, отриманих в лiЗинг,
встановлюеться рiвним TepMiHy дii договору лiзингу (TepMiHy сплати лiзингових платежiв).
Дмортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним для використання, тобто коли
BiH доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому BiH придатниЙ До
експлуатацiТу спосiб, визначений управлiнським персонztлом.
Дмортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з
якоТ актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйноi групи,
яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якоТ
припиняють визнання активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актиВ не
використовують або BiH вибува€ з активного використання, доки актив не буле амортизованиЙ
повнiстю.
Нарахування амортизацiТ здiйснюеться протягом строку корисного використання об'еюiв
за прямолiнiйним методом iз застосуванням наступних cTpoKiB корисного використання:

BapTocTi. Лiквiдацiйна BapTicTb

-

Групи основних засобiв
Будiвлi
Споруди
Машини та обладнання
офiсне обладнання
транспортнi засоби
Виробничий i господарчий iHBeHTap
Iншi

TepMiH корисного

використання
l0 - 30 рок в
l0 - 30 рок в
5 - 15 poKiB
3 - 8 poKiB
5 - 15 poKiB
l - 5 poKiB
l - l0 poKiB
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нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно МСБО 38 кНематерiальнi активи).
Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством HeMoHeTapHi активи,
якi не мають матерiальнот форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i
перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва,
використовуються
"продо"ж
торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.
об'екти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах.
програмне забезпечення, яке е невiд'смним i необхiдним для забезпечення роботи
основних засобiв, враховуеться у складi цих об'ектiв.
Нематерiалr"i а*и"и оцiнюЮться за собiвартiсТю, яка вкJIючае BapTicTb придбання i
витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнl до
експлуатацiт, за вирахуванням буль-якот накопиченот амортизацiт та будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складаеться iз Bctx витрат на
створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науководослiднi роботи) визнаються витратами в перiолi Тх виникнення.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального
активу, якщо:

цi витрати призведуть до генерування активоМ
його спочатку оцiнений piBeHb ефективностi;
перевищать
майбутнiх економiчних вигод, якi
цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдногО актиВУ.
icHye вiрогiднiсть того, що

якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку

оцiненоТ ефекгивностi активу, вони визнаються витратами перiоду.

{
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Дмортизацiя нематерiальних активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного
методУ впродовЖ очiкуваноГо строкУ ix викориСтання, але не бiльше 20 poKiB.
нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.
ОчiкуванИй TepMiH корисногО використаНня нематерiальних активiв ви3начаеться при ik
постановцi на облiк постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiсю, виходячи 3:
очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно TepMiHiB
використання або iнших чинникiв;
TepMiHiB використання подiбних активiв, затверджених комiсiею Товариства.
Дмортизацiя починаgгься нараховуватися з перiоду, коли цей актив стае придатниМ ДО
використаНня, тобтО коли BiH доставленИй до мiсцЯ розташування та приведений у стан, у
якому BiH придатний дО експлуатацiТу спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Дмортизацiя припиняться на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на датУ, з яКОТ
актив класифiкуеться як утримуваний для продажу (або включаеться до лiквiдацiйнОТ ГРУПИ)
вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якоТ припиняеться визнання цього активУ.
3менtаення KopucHocmi основнuх засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу
може зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкУВанОГО
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансовоТ BapTocTi. Таке зменшення негайно визнасться в прибутках чи збитках. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком ryдвiлу) в попереднiх перiодах,
Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення
суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя
основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоТ
2з

балансовоТ BapTocTi необоротНого активУ на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного
використання.

3апасu

облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюсться вiдповiдно до

мсБо

2.

Товариство визнае запасами активи, якi:

l
l
I

утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
перебуваютьу прочесi виробництвадлятакого продажу;
iснують
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;
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паливо;
тара i TapHi матерiали;

матерiали переданi у виробництво ( незавершене виробництво);
будiвельнiматерiали;
iншi матерiали;
готова продукцiя;
малоцiннi швидкозношуванi предмети
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiЁартiсть та чиста BapTicTb
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реа;liзацiТ.

Собiвартiсть запасiв включае Bci витрати на придбання, ритрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до ik теперiшнього мiсцезнаходження та привед9ння
ix у- теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших
податкiв (oKpiM тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням готовот продукцiт, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi
подiбнi iм статгi 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 вкJIючають
систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають
при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
ПЬсТiйнi виробничi накЛаднi витрати - це Ti непрямi витрати на виробництво, якi
залишаютЬся порiвнЯно незмiнНими незаЛежно вiД обсягУ виробницТва, TaKi як амортизацiя,
утриманнябудiвельiобладнання,атакож витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати.
Змiннi виробничi накладнi витрати - це TaKi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються
прямо ( або майже прямо ) пропорчiйно обсяry виробництва, TaKi як витрати на допомiжнi
матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Як база розподiлу змiнних постiйних розподiлених загЕ}льновиробничих витрат
застосовуеться основна заробiтна плата (без доплат i надбавок) виробничих робiтникiв.
Нерозполiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якомУ ВОни
перiоди надзвичайно високого рiвня виробництва сума постiйних накладних
понесенi.
витрат, розподiлених на кожну одиницю виробництва, зменшуеться так, щоб запаси не
оцiнювалися вище собiвартостi.
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якою вони були
Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiсю мiрою,
та приведення в теперiшнiй
понесенi при доставцi запасiв до ik теперiшнього мiсцезнаходження
стан.

як витрати перlоду, в
Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються
якому вони понесенi, е TaKi:
або iншi виробничi
понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату прачi

а).

витрати;

процесом i е
витрати на зберiгання, KpiM тих витраъ якi зумовленi виробничим
необхiдними для пiдгоrо"*" до наступного етапу виробницгва;

б).

адмiнiстративнi накладнi витрати' "е пов'язанi з доставкою запасiв
стан;
теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй
г). витрати напродаж.

в).

I

до iх

продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) включаються:
Дiо виробничоТ собiвартостi

l
витрати.

]

i

собiвартостi
нерозподiленi загальновиробничi витрати включаються до складу
(робiт, послуг) у перiолi ix виникнення,
реа-гriзованот продукцii
або iншому
Товариство здiйснюе оцiнку вибуття запасiв при вiдпуску у виробничтво
вибутгю:

готовот продукцii;
за методом середньозваженот собiвартостi -сировини i

заметодомiдентифiкованоТсобiвартостi-iншiЗапаси.
Чиста BapTicTb реалiзацiТ - ц. *о*лива цiна реалiзачiТ в ходi звичайноТ дiяльностi
товариства за вирахуванням розрахункових витрат при продажу
полlпшення
кориснi i-".*", що утворюються в результатi здiйсненнi ремонту,
активiв,
необоротних
(модернiзацiТ, добудови, реконструкчiТ ,ощоj. _ ,u лiквiдацiТ
при наявностi ix на балансi,
оприбутковуються ,ь.*uд Товариства за цiною подiбних запасiв
OpeHda

l
I

<Оренла> замiнив мсБо
Товариство вперше застосовуе мсФЗ 16 кОрендо. МСФЗ 16
принципи визнання, оцiнки, представлення
17 коренда) та ряд роз'яснень. Стандарт встановлюе
,u роr*р"rr" iнформачiт про оренду та вимагае, щоб орендатори вiдображали бiльшiсть
облiку в балансi.
доrо"орi" орендиъ використанням единот моделi
16 використанням модифiкованого
Товариство вперше застосувало
з датою первинного застосування 1 сiчня 2019 року,
ретроспективного методу переходу
з кумулятивним ефекгом
Вiдповiдно до цього методу стандарт застосовуеться ретроспективно
застосування i без перерахунку
вiд першого застосування стандарту, визнаного на дату першого

мсФЗ

з

порiвняльноТ iнформацii.

перехlд на
дктиви в формi права користування та зобов'язання по орендi тотожнl, тож
новий мсФЗ lб <<Оренда)) не вплинув на власний капiтал Товариства.
оренди майна та земельнот
що прийняrr" мсоз lб Товариство класифiкувало договора
а оренднi платежi
капiталiзувалось,
не
дiлянки як операцiйну оренду. Орендоване *uй"о
TepMiHy оренди,
вiдображалися у складi витiат Тъвариства як витрати по орендi протягом
передбаченi
КерiвничТво ТоварИства приЙняло рiшення викоРистовувати звiльнення,
мсФЗ lб щодо у*пuд.п"i догоuорi" оренди майна та земельноi дiлянки TepMiH оренди за якими
на дату першого застосування становить не бiльше 12 мiсяцiв.
вiдсутнi,
Укладених договорiв оренди з TepMiH оренди бiльше 12 мiсяцiв у Товариства
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Буль-якi передплаченi i HapaxoBaHi оренднi платежi визнавались як попереднi оплати та
у
сюrадi торговот та iншот кредиторськот заборгованостi.
Поdаmкu на прuбуmок
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкi" rtа-r,рибуток,
що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) ,u ,"ir"йИ перiод.
Поточнi витрати
Пiдприемства за податками розраховуються з використанням податкових ставок,
чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань
та являе
собою податковi акгиви або зобов'язання, що виникають
тимчасових
у результатi
рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ж пъдатковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило,
щодо Bcix 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 пiдлягаоr,
Балаксова
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кожну ""рu*уванню.
дату й зменшуеться в тiй
Mipi, у якiй бiльше не icHye ймовiрностi тою, що буде отриманий оподаткований
прибуток,
достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю
або частково.

ВiдстрочеНий податОк розрахОвуеться за податковими ставками, якi, як
очiкуеться,
булутЬ застосовуВатисЯ в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань.
Товфиство
визна€ поточнi та вiдстроченi податки як витрати або
дохiд i включае в прибуток або збиток за
звiтний перiод, okpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй
або'поjiй, якi визнаються
прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.
товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки капiталi, якщо податок належить
у
до
статей, якi вiдображено безпОсередньО
у власному капiталiв тому самому чи в iншому перiодi.
3абезпечення
Забезпечення визнаеться. якщо

:

а) Товариство мае iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне)
внаслiдок минулоТ

б) ймовiрно'

що вибуття pecypciB' якi втiлюють У собi економiчнi вигоди, бУд.
необхiдним для виконання зобов'язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Минула подiя, яка спричиняс появу iснуючого зобов'язання, нtвиваеться подiею,
яка
створюе зобов'язання. Щоб подiя була такою, що створюе зобов'я.u""r,
треба, щоб Товар"ar"о
не мало реальнот альтернативи виконанню зобов'язання, створеного подiaо.
Це вiдбуваеться
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
дiею Товариства)
створюе обrрунтоване очiкування в iнших cTopiH,
що ТЬвариство виконае свое зобов'язання.
Вuплаmu працiвнuKattt
Товариство визнае KopoTКocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати
та як зобов'язання

пiсля вирахування будь-якоТ ,же сплаченоТ .у"". Т;r;;;"","ri..'
iKyBaHy
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть
""i
Bi
як забезпечення вiдпусток
-

BapTicTb

надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права на
майбутнi виплати вi!пускних.

пй

час

Вiдповiдно до колективного договору виплачуеться однорчвова допомога при виходi на
пенсiю за BiKoM, що мае не сутт€вий вплив на витрати Товариства.

пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Товариство нарахову€ внески на заробiтну
плату працiвникiв до .Щержавного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як

процентнi нарахування на поточнi нарахування заробiтноТ платио.такi витрати вiдображаються у
перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають IM право на одержання BHecKiB,
та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.

Товариство мае юридичнi зобов'язання компенсувати Пенсiйному фоrду УкраТни
фактичнi витрати на виплату та доставку пенсiй деяким категорiям працiвникiв, якi мають право
на пенсiю за BiKoM на пiльгових умовах.
,Щохоdu mа ваmраmu

Товариство застосовуе МСФЗ 15 кДохiд вiд договорiв з клiентами> тiльки якщо
контрагентом за цим договором с клiент. Клiенm - це сторона, яка укJIала з Товариством договiр
про отримання ToBapiB чи послуг, якi е результатом звичайноТ дiяльностi Товариства в обмiн на
компенсацiю. Конmраzенm за dozoBopoM не е клiенmолr, 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 е результатом такоТ
дiяльностi або процесу (наприклад, розробка акгиву в угодi про спiвпрацю), а не з метою
отримати результати звичайноТ дiяльностi Товариства.

l

Товариство застосовуе МСФЗ l5 до Bcix договорiв з клiснтами, за винятком таких:
а) угод про оренду1'
б) страхових KoHTpaKTiB;
в) фiнансових iHcTpyMeHTiB та iнших контрактних прав чи зобов'язань, що належать до
сфери застосування МСФЗ 9, l0, ] 1, МСБО 27 mа 28;та
г) негрошових обмiнiв мiж суб'екгами господарювання у тiй самiй лiнiТ бiзнесу з метою
спрощення здiйснення продажiв клiентам або потенцiйним клiентам.
Товариство визнае дохiд унаслiдок передачi обiцяних ToBapiB або послуг клiентам у cyMi,
що вiдображае компенсацiю, на яку Товариство очiкуе мати право в обмiн на цi товари або
послуги у вiдповiдностi до МСФЗ-l5 кЩохiд вiд договорiв з клiентами>.
Вuручка вiд передавання передбачених контрактом ToBapiB або послуг клiентам
вuзнаеmься у cyMi, яка вiOобраэюае очiкувану в обмiн на maKi mоварu чu послуzu вuнаzороdу.
Тобто, визнання виручки вiдображае передачу ToBapiB i послуг. Застосування такого принципу
заJIежатиме вiд фактiв та обставин, передбачених контракгом iз клiентом. Щей принцип
реалiзуеться через п'ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до Bcix контракгiв iз
клiентами, i включае TaKi етапи: l. Iдентифiкацiя контракту з клiентом. 2. Визначення
зобов'язань за контрактом. 3. Визначення цiни угоди. 4. Iдентифiкацiя цiни угоди для виконання
зобов'язань за контракгом. 5. Визнання виручки пiд час виконання зобов'язань.
Виручка ( лохiд1 вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд
продажу активу (визначаеться за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд продажу товару
(надання послуг), яка буле визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, на суму
видiленого компонента.
На момент укладення договору Товариство оцiнюе товари або послуги, обiцянi в договорi
з клiентом, та визначае як зобов'язання щодо виконання кожну обiцянку передати клiентовi або
(а) товар чи послугу (або сукупнiсть ToBapiB чи послуг), якi е вiдокремленими;
або
(б) серiю вiдокремлених ToBapiB або послуг, якi по cyTi е однаковими та передаються
клiентовi за однiею i тiею самою схемою
27
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ТоваР або послуГа, обiцянi клiентовi, е вidокремленuJйlJ) якщо виконуються обидва

TaKi критерiТ:

(а) клiент може мати вигоду вiд товару або послуги або саму по собi, або
разом з iншими

ресурсами, якi клiенТ може легкО отриматИ (тобтО цей товар або послугЪ здатна бути
вiдокремленою); та
(б) обiцяНку ТоварИства передати товар або послугу клiентовi можна вiдокремити вiд
iнших обiцянок у даному логоворi (тобто товар або послуга е вiдокремленою
у *o"reKcri даного
логовору).
ТоваристВо вuзнае doxid, коли (абО у Mipy того, як) воно задовольняе зобов'язання
щодо
виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться,
коли (абоу мiрутого, як) клiент оmрuмуеконmроль надтаким активом.
контроль над активом означае здатнiсть керувати використанням активу та отримувати
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включае в себе спроможнiсть заборониiи iншим
суб'ектам господарювання керувати використанням активу та отримувати ви.оди вiд нього.
вигоди вiд акгиву - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя
грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано.
Товариство передае контроль над товаром або послугою з плином
i, отже,
"uby, один з
задовольняе зобов'язання щодо виконання та вuзнае doxid з часом, якulо виконуеться
таких критерiТв:
(а) клiент одночасно отримуе та споживае вигоди, що надаються внаслiдок виконання
Товариством у процесi виконання;
(б) виконання Товариством створюе або вдосконалюе актив (наприклад, незавершене
виробництво), який контролюеться клiентом у процесi створення або вдоско"uп.""" акгиву;
або
(в) виконання Товариством не створюе активу з чrльтернативним використанням
для
товариства воно мае юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання,
завершене до сьогоднi.
оцiнка того, чи мае актив альтернативне використання для Товариства здiйснюсгься на
момент укJIадення договору.
щоб визначити моменm часу, у який клiент отримус контроль над обiцяним активом, а
товариство задовольняе зобов'язання щодо виконання, Товариство
розглядае вимоги щодо
КОНТРОЛЮ. KPiM ТОГО, ТОВаРИСТВО
розглядае показники передачi no"rponto, серед яких, зокрема,

i

TaKi:

l

(а) Товариство мае поточне право на оплату за акгив - якщо клiент
у даний час
зобов'язаний заплатити за акгив, тодi це може означати, що клiент отримав можливiсть
спрямовуВати використання, i отримав практично Bci iншi вигоди вiд активу,
отриманого в
обмiн на оплату.
(б) Клiент мае право власностi на актив - право власностi може вкtвувати на
те, яка
сторона ДоговорУ спроможна направляти використання активУ та отримаТи практично
Bci iншi
вигоди вiд нього, або обмежити доступ iнших суб'екгiв господарювання
до циквигiд.
(в) Товариство передало фiзичне володiння активом ( крlм
угод про продаж з подальшим
викупом, про зберiгання та продаж, а також деяких
про
поставку
товару, в яких клiент
у
угодах
чи покупеЦь може фiзичнО володiтИ активом, контроль над яким здiйснюепродавець).
(г) КлiенТ мае icToTHi ризикИ та винагоРоди, пов'яЗанi з володiнням
чй"rо";
(г) Клiент прийняв актив.
,Щля кожного зобов'язання щодо виконання Товариство визначае на момент
укJIадення
договору, чи 3адовольнить воно це зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи ж воно
задовольнить це зобов'язання щодо виконання певний момент часу.
у
ДЛЯ КОЖНОГО ЗОбОВ'ЯЗаННЯ ЩОдо виконання, що заdовольняеmься з плuном часу,
Товариство BlBHae doxid проmя?ом певноZо часу, оцiнюючи прогрес на
шляху до повного
задоволенНя такогО зобов'язанняМ щодО виконаннЯ, викориСтовуючи меmоО
оцiнювання
проzресу 3а ре?ульmаmаJvru. Методи оцiнки за
результатом передбачають визнання доходу на
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ocgoBi прямих оцiнок BapтocTi для клiента ToBapiB або послуг, переданих на сьогоднiшнiй день,
по вiдношенню до решти ToBapiB чи послуг, обiцяних за договором. Що 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 мае право на компенсацiю вiд клiента у cyMi, яка безпосередньо
вiдповiдае BapTocTi для клiента зобов'язання, виконаного Товариством на сьогоднiшнiй день,
Товариство може вuзнаваmu doxid у cyMi, на яку воно Jйае право вuсmавumu рахунок.
Коли (або як тiльки) зобов'язання щодо виконання задоволене, Товариство визнае як
величину
дохiд
цiнu операцii' (яка не включае оцiнок змiнноТ компенсацiТ, що е обмеженими ),
яка вiднесена на це зобов'язання щодо виконання. Щоб визначити цiну операцiТ, Товариство
розглядае умови договору та свою звичну практику бiзнесу. Цiна операцii - це величина
компенсацiТ, яку Товариство очiкуе отримати право в обмiн на передачу клiентовi обiцяних
ToBapiB або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iMeHi TpeTix осiб (наприклад, деяких податкiв
на продаж).
Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiентом, може включати фiксованi суми, змiннi суми
або i Ti й Ti суми. Визначаючи цiну операцiТ, Товариство враховуе:
(а) змiнну компенсацiю;
(б) обмежувальнi оцiнки змiнноi компенсацiТ;
(в) наявнiсть у договорi сутгевого компоненту фiнансування;
(г) не грошову компенсацiю; та
(r) компенсацiю, що мае бути сплачена клiентовi.
Для цiлей визначення цiни операцiТ припускаеться, що товари або послуги булуть
переданi клiентовi, як обiцяно вiдповiдно до чинного договору, i що договiр не буле скасовано,
оновлено або змiнено.
Якщо компенсацiя, обiцяна в договорi, включае змiнну величину, то Товариство оцiнюе
суму компенсацiТ, на яку воно матиме право в обмiн на передачу обiцяних ToBapiB або послуг
клiснтовi, використовуючи меmоd HaйiMoBipHiuloi велuчuнu. Найiмовiрнiша велuчuна це одне,
найiмовiрнiше значення у лiапазонi можливих величин компенсацiТ (тобто один найiмовiрнiший
результат договору). Цей метод застосовуеться протягом всього TepMiHy дiТ договору.
Iнформачiя, яку Товариство використовуе для визначення величини змiнноТ компенсацiТ, це
iнформацiя, яку керiвництво Товариства використовуе у процесi подання заявок i пропозицiТ для
участi у торгах, а також при встановленнi цiн на обiцянi товари або послуги.
Товариство включае в цiну операцiТ частину або всю величину змiнноТ компенсацiТ лише
змiнною
якщо icHye висока ймовiрнiсть того, що коли невизначенiсть, пов'язана
основному вирiшена, iстотного сторнування суми визнаного
компенсацiею, буле
кумулятивного доходу не вiдбудеться.
Товариство не зdiйснюе обов'язково2о корu2ування обiцяноТ суми компенсацiТ з метою

в

зi

урахування iстотного компонента фiнансування, якIцо воно очiкуе, на момент укJIадення
договору, що перiод мiж часом, коли Товариство передае обiцяний товар або послугу клiентовi,
та часом, коли клiент платить за такий товар або послуry, становитиме не бiльше оdноzо року.
,Щля визначення цiни операцiТ для договорiв, у яких клiент обiцяе компенсацiю в iншiй
формi, нiж грошовими коштами, Товариство оцiнюе компенсацiю негрошовими коштами (або

обiцянку негрошовоТ компенсацii) за справедливою вартiстю.
Зобов'язання щодо вiдшколування оцiнюеться за величиною отриманоТ компенсацiТ (або
дебiторськоТ заборгованостi), на яку, як передбачае Товариство, воно не матиме права (тобто
суми, не включенi в цiну операцii). Зобов'язання щодо вiдшкодування (та вiдповiдна змiна цiни
операцiI i, отже, зобов 'жання за dоzоворои) оновлюеться в кiнцi кожного звiтного перiоду з
метою вiдображення змiни обставин.
Сумою, яка б компенсувала Товариству виконання, завершене на сьогоднiшнiй день, буде
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СУМа, ЩО ПРИбЛИЗНО ДОРiВНЮе ЦiНi ПРОДажу ToBapiB 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 оновлюе оцiнку
цiни операцiТ (зокрема,
оновлюе свою оцiнку того, чи е попередня оцiнка змiннот поrп.""uцiт
обмежйою)'з йо19
достовiрного вiдображення обставин, що скл{lлися на кiнець звiтного перiоду, та
змiни обставин
протягом звiтного перiоду. Товариство облiковуе змiнч
операцii'iк
зменutення dохоdу в
цiнч
mому перiоdi, у якому вidбулася змiна цiнu doeoBopy,

на зобов'язання щодо виконання здiйснюеться на кожне
цiни
зобов'язання щодо виконання (або вiдокремлений товар або послуry)
у cyMi, яка вiдобража€
величину компенсацiТ, на яку Товариство сподiваеться отримати
право в- обмiн
п.рЪдu"у
обiцяних ToBapiB або послуг клiентовi.
"u
Товариство розподiляс цiну операцiТ на кожне зобов'язання
щодо виконання на ocHoBi
вidноснuх окремо взяmuх цiн проdаuсу ia вidокремленuй mовар
або послуzу. що лежить в ocHoBi
кожного зобов'язання щодо виконання
у договорi, пропорчiйно до .u*й* окремо взятих цiн
продажу, Окремо взяmg uiна проdаuqv - це
Товариство прода'iIо бЙ обiцяний товар
цiна, .а
"*оro
або послугу клiентовi окремо за подiбних обставинах
та подiбним клiентам. Зазначена в
договорi цiна або цiна на товар або послугу, вк:}зана перелiку
у
цiн, визнаеться окремо взятою
цiною продажу цього товару або послуги.
Меmоd, u|о вuкорuсmовуеmься dля оцiнкч окремо взяmоt
цiнч проdаuсу mовару або
послуzu, е пidхid cKopuzoBaHot оцiнкu
Товаристъо
рuнку.
розподiл". ,rr*ф пропорцiйно на Bci
зобов'язання щодо виконання в договорi ,u pornoiin". a*i""Y
величинУ (i подальшi змiни такоТ
величини) повнiстю на зобов'язання щодо виконання або на
вiдо*р."п"""й товар або послугу,
що е частиною одного зобов'язання щодо виконання.
товариство визнае додатковi витрати на отримання
договору з клiентом як актив, якщо
воно сподiваеться вiдшкодувати цi витрати.
Коли якась частина договору виконана, Товари_ство вiдображуе
договiр у звiтi про
фiнансовий стан як контрактний акгйв або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення
мiж виконанням Товариством свого зобов'язаннr.ч
до.оrоро" ,u опйЬо, .дiИ."еною клiентом.
тов_арuсmво вidобраэюае буdь-якi безумовнi права tia компенсацiю
окремо як dебimорсьlу
заборzованiсmь.
розподiл

операцiт

Вазнання вumраm

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового
перiоду у виглядi
вибутгя чи амортизацiТ акгивiв або
у виглядi "rr"*"a""я зобов'язань, результатом чого е
зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами
дивiдендiв.

визначення витрат включае збитки та витрати, якi виникають
пiд час звичайнот
дiяльностi Товариства. Витрати, Що виникають пц час звичайнот
дiяльностi, включають,
наприкJIад, собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ, заробiтну
плату та амортизацiю. Вони, як
правило, мають форму вибуття або амортизацiТ u*r"ri", ,uпй*
як грошовi кошти та ik

еквiваленти, запаси, ocHoBHi засоби.

збитки вiдображають iншi статгi, якi вiдповiдають визначенню
витрат i можуть виникати
в ходi звичайноТ дiяльностi Touup".""u. Збитки означають зменшення
економiчних вигiд, що своею суттю не вiдрiзняються вiд iнших витрат,
i
наприклад,
збитки в результатi стихiйних лих, таких як пожежа або повiнь,
"йо.ruоть,
u,ЬпЙ Ti,
що виникають пiсля
вибуття непоточних активiв.
визначення витрат охоплюе також нереалiзованi збитки, наприклад,
Taki, якi виникають у
РеЗУЛЬТаТi ЗРОСТаННЯ ОбМ_iННОГО КУрсу iноземноТ в:Iлюти щодо позички в
цiй валютi. коли збитки
визнають у звiтi про прибутки та збитки,'lх вiдображають
окремо, оскiльки iнформацiя npo

або не виникати

""*.
з0

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 тiею 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 факгично понесенi витрати (якi мають документ€rльне
здiйснення), або прогнозованi витрати, за бухгалтерською
пiдтвердження
затвердженою в порядку, встановленому директором.
Витрати класифiкуються згiдно Плану paxyHKiB. Адмiнiстративнi витрати, витрати на
збут, iншi операчiйнi, фiнансовi та iншi витрати вважаються витратами перiолу та
вiдображаються в складi прибуткiв (збиткiв).
Щоцiльнiсть витрат, правильнiсть розподiлу ix згiдно з видами витрат пiдтверджуеться
пiдписами виконавця та затверджу€ться директором.
Витрати майбутнiх перiолiв визнаються шляхом систематичного розподiлу
BapTocTi мiж звiтними перiодами, протягом яких вони булуть забезпечувати одержання
економiчних вигiд.
Транспортно-заготiвельнi, монтажно - налагоджувальнi та iншi витрати,
пов'язанi з придбанням запасiв, необоротних активiв, якi включаються до BapTocTi придбання,
не вкJIючаються до складу витрат, а пiдлягають вiднесенню на
рахунки
необоротних акгивiв та запасiв.

ix

ii

Вumраmu за позuкалlu
Товариство з метою скJIадання фiнансовоТ звiтностi застосовуе базовий пiдхiд до облiку
витрат за позиками, вiдображений у МСБО 23.

Витрати за позиками, якi не е часткою фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати за
позиками, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
улtовнi зобов'язання mа акmuва

Товариство не визнае у фiнансовiй звiтностi yMoBHi активи, якi виникають, як правило,
внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження
економiчних вигiд до Товариства ( наприклад, позов, який Товариство порушуе через су,шовi
процеси i результат якого е невизначеним), оскiльки це може спричинити визнання доходу,
який може бути нiколи не отриманим. Проте, коли з'являеться цiлковита впевненiсть у
отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не е умовним активом i його визнання е
належним. Iнформацiя про умовний акгив розкриваеться у Примiтках до фiнансовоТ звiтностi,
коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.
YMoBHi активи оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповiдне вiдображення змiн у
фiнансовiй звiтностi. Якщо з'явилась цiлковита впевненiсть у надходженнi економiчних вигiд,
актив пов'язаний з ним дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому
вiдбуваеться змiна.
Товариство не визнае
фiнансовiй звiтностi умовне зобов'язання,
розкривае
iнформацiю про умовне зобов'язання в Примiтках до фiнансовоТ звiтностi, якщо iснування

i

у

а
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вибутгя pecypciB, що втiлюють у собi
iснуючого зобов'язання не с ймовiрним i якщо можливiсть
економiчнi вигоди, не е вiддаленою,

Прuбуmок на акцiю

прибутку на акцiю щодо
товариство представляе показники базисного та розбавленого
на акцiю>.
cBoix звичайrr* ч*цiй керуючись мсБО 33 кПрибуток
чистого прибутку за
суми базового прибутку на акцiю розраховано шляхом розподiлу
кiлькiсть
piK, що припада€ на власникiв звичайних акцiй Товариства, на середньозважену
звичайних акцiй в обiгу протягом року,

власнuй капimал

сформований у
Товариство визнае стаryтний капiтал у складi власного капiталу,
вiдповiдностi зi Стаryтом товариства.
зобов'язання на звlтну дату
товариство нараховуе дивiденди учасникам, i визнае Тх як
лише в тому

"".,uдпу, "кщо

вони були оголошенi до звiтноТ дати включно,

ПорядоК розподiлУ накопиченого прибутку встановлюеться

l

на

загальних зборах

акцiонерiв.

11. IcToTHi судженнЯ i дясерела невизначеностi у ouiHKax

l

IcmomHi суduсення в процесi засmосування облiковоi полimuкu.

l
l
I

l
I
;

t

I

l

певнi
процесi застосування облiковот полiтики керiвництво Товариства зробило
оцiнок, якi мають найбiльш
професiйнi судження, okpiM тих, якi вимагають використання
iеред iншого, включають
iстотний вплив на суми, йзнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судлсення,

у

свою дiяльнiсть на безперервнiй
правомiрнiсть застосУваннЯ припущенНя щодО здатностi вести
ocHoBi.
якi мають
при пiдготовцi фiнан.о".. звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення,
перiоду,
звiтного
та витрат
вплив на визначення сум активlв та зобов'язань, визначення доходiв
на дату пiдготовки фiнансовот звiтностi, грунтуючись
розкритгя умовних айивiв та зобов'язань
з тлумачень мiЖНаРОЛНОТ фiНаНСОВОТ
на мсФз, мсБо та тлумаченнях, розроблених KoMiTsToM
звiтностi. Фаюичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
припущення щодо
ocHoBHi duсерела невuзначеносmi оцiнок - нижче наведенi ключовi
кiнець звiтного перiоду, якi
майбутньО.о, u,u*6* ocHoBHi джерела невизначеностi оцiнок на
балансовоТ BapTocTi
маютЬ iстотниЙ ризиК статИ причиноЮ внесеннЯ суттевих кориryвань до
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
сmрокч корuсно 2о вuкорuсmання основнuх засобiв
вiд
Оцiнка cTpoKiB *ор"i"о.о використання об'ектiв основних засобiв залежить
*"рi"r"цrва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами,
професiйноrо
"уд*""r"
умови
При'вrзна"a""i cTpoKiB *ор".rо.о використання акгивiв керiвництво бере до уваги будуть
в
яких
працi,
i
знос
знос,
умови
u*rr"iB, моралiНий
фiзичниЙ
очiкуваноГо
""*орЙur""
оцiнок може в результатi
або
з
будь-якогО
цих
Змiна
актиВи.
умов
експлуатуВатисЯ данi
привести до коригування майбутнiх норм амортизачiТ,
В idсmроченi поd аmковi акmuвu
збиткiв в
Вiдстроченi податковi акгиви визнаються для Bcix невикористаних податкових
'- якогО можливо буде
тlй Mlpl, в якlи иtчroBipHo отримання
-Вiд оподатковуваного прибутку, за рахунок
керiвництва вимагаеться прийнятгя iстотного професiЙного
р.*iфr*" данi збитки.
можна визнати, на ocHoBi
судження при визнаЧеннi суми вiдЪтрочених податкових активiв, якi
зz

очiкуваного TepMiHy i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiТ майбутнього
податкового планування.
Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються рверву на покрummя креdumнuх
збumкiв mа вuзначення справеdлuвоt варmосmi фiнансовuх акmuвiв, оцiнюванuх mа облiковуванuх
за справеdлuвою варmiсmю.

Товариство визнае зменшення корисностi через резерв пiд збитки дляочiкуванllх
креdumнuх збumкiв за фiнансовим активом, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, для
позик i торговоТ дебiторськоТ заборгованостi, дебiторськоТ заборгованостi за орендою, за iншою

поточною дебiторською заборгованiстю, що визнана фiнансовим активом.
Резерв пiд збитки визнаеться в прибутках/збитках i зменшус балансову BapTicTb акtиву в
звiтi про фiнансовий стан. Товариство визнае сприятливi змiни в очiкуваних кредитних збитках
за весь строк дiТ як прибуток вiд зменшення корисностi, HaBiTb якщо розмiр очiкуваних
кредитних збиткiв протягом строку дiТ е меншим вiд розмiру очiкуваних кредитних збиткiв, що
були BpaxoBaHi в оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного визнання.
Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами iз застосуванням
принципiв щодо нейтральностi доступностi iнформацiТ, що е основою оцiнки, а також
застосовуе методи сценарного аналiзу та дисконтування грошових потокiв, враховуючи часову
BapTicTb грошей. Максимальний перiод, який ураховуеться пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв, - це максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом
якого Товариство е вразливим до кредитного ризику.
OcHoBHi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення
невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення
суттевих коригувань у балансову BapTicTb активiв та зобов'язань протягом наступного
фiнансового перiоду, представленi таким чином:
(тис. грн.)
31.12.2018
31.12.2,019
4|
6 l0l
Фiнансовi iнвестицiТ
425
35
38б
з2
заборгованiсть
Торговельна дебiторська
712
608
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

i

12.

Виправлення помилок минулих перiодiв

За piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року, Товариством не проводились виправлення
помилок минулих перiодiв.
13.

Пов'язанi сторони
,Що

пов'язаних cTopiH та операцiй з ними належать:

а).

пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
асоцiйованi пiдприемства;
спiльнi пiдприемства, у яких Товариство е контролюючим учасником;
членипровiдногоуправлiнськогоперсоналуТовариства;
близькi родичi особи, зазначеноТ в а) або г);
пiдприемства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттевий вплив, або
мають сутгевий вiдсоток голосiв у Товариствi;
програми виплат по закiнченнi труловоТ дiяльностi працiвникiв Товариства або
iншого
суб'екта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства.
будь-якого
,Що перелiку пов'язаних cTopiH вiднесенi акцiонери та найвищий управлiнський персонал
Товариства. Винагороди найвищому управлiнському персонztлу вкJIючають заробiтну плату,

б).
в).
г).
д).
е).
ж).

l
l

витрат", Що склалу
BpaxoBaHi y.:*"1i
_Адмiнiстративних
(безоплатно),
входять члени дирекчiТ та члени НаглядовоТ ради
управлiнського персоналу
премiТ, компенсацiйнi виплати,

якi

---т - --
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l

Найменування j IаентrrФiкацiilнllГt
юриличноТ i код юрllдllчноl

особи |

кiлькiсть

Вiд

l
l

Мiсцезнаходження

особи

аКЦlИ

зt ВИДаМИ

--..--l

загальноi

кiлькiсть

кiлькостi

акцiй
(шryк)

акчiй (у
вiдсотках)
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кiлькiсгь за видами акцiй

вiд

l

кiлькiсгь
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи*

акцiй
(шт.)

загальноi
кiлькоgгi
акцiй (у
вiдсотках)

простl

привiлейованi

iMeHHi

iMeHHi

Фiзична особа - не отримана згода на оприJIюднення

|,7 4421^5

l 5.0

|1442|5

0

Фiзична особа - Ее отримана згода на оприлюднення

|,744215

l5.0

1,144215

0

Фiзична особа - не отримана згода на оприлюднення

1,144215

l5.0

1,144215

0

Усього

l l046937

95.002l

l 1046937

0

5l9тис. грн. (2018: 10759тис,
За 2019 piK Товариством виплачено дивiдендiв у cyмi
cy,Mi 988 тис, грн, (2018:
грн.). Протягом 2019 року, Товариством нараховано дивiдендiв у
тис, грн, (на
2о 477тис. грн.). Залишок до сплати ."u"o" gа зl.|2.2019 р. складае 2| 644
31.12.20l8z

2l

|7 4

тис. грн.)

3l

грудня 2019 року та
пов'язаними особами представлений насryпним чином:

За piK, що закiнчився

3l

Стаття

грудня 2018 року, обсяг операuiй з

l

реалiзацiя

146 461,1

l09 085,1

1

578 190,7
|2| 207,6

l80 4l2,9
ана поворотна фiнансова допомога

37 844,7
151 200,0

Разом
на звiтну дату представленi
залишки в розрахунках мiж Товариством та пов'язаними сторонами
жче:
нижчЕ;
Ст.ят-гя

31.12.2019

оборотнi активи
дбirорaо*а заборгованiсть за товари, роботи, послуги
i--- -л.лr..я пебiтопська забопгованiсть
тI

31.12.2018

30 597,8
39 700,0

18 930,2

96l,5

1,7 з8,7

лпбпп'qтяння

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

34

l

75 |96"|

l

съкд купIлъ ),
Щ'опов,язанихсторiн'.u]l1чlнавеДенiрозкритгяВиЩ9,вiДнесенi:ТоВ(оБ'еДндннЯ
(
4 602,2
тов ккдрiiiЁтр дйс сЕрвЁ;, тьвъIt дЕрЕнIв
'КЛаЛа
пqlrDllЧ""rjui"'"ioreceHi
у"!i:j:::т:yi*,#:Я*;:Yr#i
BиllJr'al най_вищо"у
сума виплат
витрат,
Загальна
загальна СУМа
до адмiнiстративних
(ZO18: 3 j54,8 тис, грн,), Цi ви
""...рr.
(тис.грн.)
14. нематерiальНi аКТИВИ
представленl наст]упним чином:

(хор

l
l

с ),

ir.""rbpi-iHi

активи Товариства були

Iншi нематерiальнi активи

t

31.12.2018

з1.12.2019

l

На початок звiтц9I9

п9Jд

Надходження
I

IIа кiнець звiтного
цiя та знJцЦgggд
на початок звiтного

l

,t29ЦДý

l

Б-орr"ruцi"

l

IIа кiнець звiтного

t

На початок зjц!9I9 ц

l

Чиста балансова BapTicTb:
На кiнець звiтного
э. OcHoBHi засоби
пби ТоваDиства були
Будинки,

споруди та
передавальнi
пристроi

l
Амортизацiя

ном: (тис.грн.

н1

Машинп та
обладнання

Транспо
pTHi

засоби

Iструменти,
прилади,

Iншi
ocHoBHi

iHBeHTap

засобtл

39 868

54 780

1 735

4 455

2 186

16 0r8

39 9б9

l

464

1 875

1

основних
засобiв у 20l8

6 351

31 804

78

2 484

Перемiщення

59

307

336

|,166

станом на

31.12.17р _
Балансова
BapTicTb

станом

[Iезавершене

будiвництво

Всього

103 024

зб8

1 748

62 442

808

8 4з4

49 959

31.12.17ц
Придбано
ооцi

Вибуло

l

Первiсна

60 960

BapTicTb

l25 094

-з82

16

3211

зl

51

8 799

4 305

з l90
9 800

2|2235
з5

станом
31.12.18р

Амортизаuiйнi

нарахування за
перiоп
(2018piK)

Вибуло

Амортизацiя
станом на

| зз7

4 085

l

l6,7,7

l40

28l

496

808

1 007

зl

57

2905
107 126

40 065

57 188

2 0|6

4 920

2 931

20 895

67 906

l 26l

3 879

1

54

4 780

l 316

31.12.18р

Балансова
BapTicTb

станом

зб8

9 800

830

8 268

105 109

31.12.18р

Прилбано
основних
засобiв за 2019
oiK

l

406

491,

6 |62

619

lз

49

657

5б 204

183 697

8 044

10 085

4 478

нарахування за
2019р

1 601

86lб

з49

69l

8з0

Вибуло

4 69,7

618

lз

4,7

80

36 969

б5 18б

2352

5 5б4

3 б87

19 235

118 511

5 692

4 52|

ъ;l

Вибуло

Первiсна
BapTicтb

станом

091

- 4,750

19

4 7з|

Перемiщення

,7\

7 500

13

зl8

215826

31.12.19р

Амортизаuiйнi

Амортизаuiя
станом на

l2

087

5 455

113 758

31.12.19p

Балансова
BapTicTb станом

13

зl8

162 0б8

31.12.19p

ffiя2019poкyocнoB"iЗu.oбцпpиЗнaЧенiдoпpoдaжy,вiдcyтнi.
акгиви> Товариством вiдображенi аванси,
необоротних активах по рядку кIншi необоротнi
як ocHoBHi засоби:
сплаченi за придбання обладнання, яке буле оприбутковане

В

31.12.2019

ЕfллКппптцi

1

Iншi необоротнi активи
1б. Запаси,

тис.грн.

?япяси

2-

г,
?л
-л,,i,,,,i то ITl pl, пrланrrIIIvRан l ПпепМети
'л
lншl 5altcrvl,!
Dл-л,, пп,ппБu,
L[опопапrrrд-о оr,rппбниt lтRо

г,

т
Разом:

73l

чином:

31.12.2019
|,77 099

t5 012
28з

31.12.2018

9з2

31.12.2018

|з7 92з

lз

760
353

300

549

192 694

152 585

849

|0 577

44 625

7,7 565

401

238 5б9

1

75l

242 478
зб

Протягом 2019 року уцiнка BapTocTi запасiв Товариством не проводилась.

17. Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, тис.грн.
Станом на 3l грудня 2019 року та 3l грудня 2018 року торговельна дебiторська
влена таким чином
сть була п
31.12.2018
з1.12.2019
дебiтопська заборгованiсть
35 386
32 425
Торгова дебiторська заборгованiсть
резерв кредитних збиткiв
35 38б
32 425
Всього

18. Щебiторська

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, тис.грн.

Стаття
По податку на додану BapTicTb
З iнших податкiв
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом разом
19.

31.12.2019
30 682

31.12.2018

30 б82

54 020

5з 062
958

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, тис.грн.

Стаття
Iнша дебiторська заборгованiсть
резерв кредитних збиткiв
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть,
балансова BapTicTb
Дебiтооська заборгованiсть за виданими авансами

повоDотна фiнансова допомога
Витрати майбутнiх перiодiв

Всього

31.12.2019
lз 943
(lз 335)
608
35 794
39 700
267
76 369

змiна резервiв кредитних збиткiв представлено нижче ( тис.
31.12.2019
141 1 8)
Залишок на початок року
(0)
Нараховано резерву
(78з)
використано резерву
Вiдновлено резерву
(13 335)
Залишок на кiнець року

31.12.2018
l4 830
14 l l8)

7|2
59

l1l

247
б0 070

31.12.2018

(14l l8)
(0)
(0)

(14 118)

Передплати, зробленi TpeTiM сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за
сировину, матерiали та енергоносii'.

20.

Грошi та ix еквiваленти, тис.грн.

Станом на 31 грудня 2019 року та
наступним чином:

3l

грудня 2018 року грошовi кошти були

грошовi кошти
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних
рахунках

31.12.2019

31.12.2018

l |7l

25
з7

валютi
Грошовi кошти в нацiональнiй

на

l 478

23з

2 649

258

тис.грн
(/ 2\

пооu,*о"i,обо"",urt"" , ",*о t чол,"-,,
оборотнi активи разом

EБ-"u"i
Бшi

31.12.2019
|2 5зз
12 533

31.12.201q
18 490
18 490

_

тис,грн,
22. Фiнансовi iнвестицif,

l

б 101 тис, грн,,
iнвестицii становлять в cyMi
2019
фiнансовi
року,
Станом на 31 грудня
з:
скJIадаються
та
облiковуються
KMaKiTBKoKc> - 41 тис,грн,;
1) BapTocTi акцiй ПрАТ

l

l
l

2)внескУдоСтаryтногокапiталУТоВ<об'сднання<<Хорс>>-6060тис.грн.

Станомна3lгрУДня2018рокУ,фЧlТо?iiн.вестиЦiiстановлятЬВсУмi4lтис.грн.'
прдт кмакiъкокс)) _ 41,5 тисlгрн,]
та склалають." .

облiковуються

"upno"ii'uioiи
вiдповiдностi
ВраховУючи'щоцiакцiiнемаютЬобiгУнавiльномУринку'до}lтипочаткУзастосУВання
oOni*o"vJu-i"., за собiвартiстю у
iHcTpyM.;;,
<ФiнанСовi
вимоГ мсФЗ 9
"о""
!"", 2019 року i.x попередня балансова
мсБi;;:'9;т:Ijr:л9r
мiстили.ся
що
на 31 грудня 2019 року
до виключgнь,
"
справедливоr BapTocTi. Станом
прийнятна.офнка
як
фiНаНСОВИХ
BapTicTb визначена
очi"*" ЪПРаВеДЛИЬОТ BaPTocTi ЦИХ(номiнальнiй
irфop;li]i;J"j
uйуuп""u.
вiдсуr""
була
також
no собiвартостi
iнвестицii вiдображ"i,'"-оlпuйi
iнвестицiй, тому цi фiнансовi
варгостi акцiй).
23.

Власний капiтал, тис,грн,

акцiй
Станомна3lгрУдня2019рокУрозмiрВизначеногостатУтногокапiталУПрАТкКЗТВ>
на lt628100 штук npo.rri iменних
;;ой;;
гривень,
12209505
становить
ru.ппu"."ий повнiстю в усгановлений
1,05 ,р". *о",й, був сформо"u""Й
номiнальною вартiстю
законодаВством TePMiH,
Струкгура власного капiталу

То"Ф"*"u

Нuй"."уuuння cTaTTi

Фслр"ЙЙЪайовий)

кап iтал

з1.12.2019 року була наступною:
,
31.12.2018
31.12.2019

"u"оI "u,

|2210

| 221'

40 981

40 981
1 832

389

378 102

3|2 6|2

433 125

314 222

з8

24.

тис,грн,
нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiленди,
3|2 6|2

залишок на 1 сiчня
к (збиток) за звiтний
подiленого прцqу]цу_дq

4з 0|4

3|26|2

Залишок на кiнець звiтного
25. .Щовгостроковi зобов'язання, тис,грн,

31.12.2018

31.12.2019

!эgццд
( випущенi
зобов'язання
до".осrроко"i
l00
вартiстю
номiнальною
шт.
1
облiгацii eHi податковi зобрq

b.i

ffiocTpoKoBi зобов'язання

i

забезпечення

м (рядок 1595
Iншi довгостроковi зобов'язання включають випущенi облiгацiТ
29 тис.грн.
100 тис.грн. i нарахова]нiО/о до виплати в cyMi
26.

-

номiнальною вартiстю

Поточнi зобов'язання, тис,грн,

Поточна кредиторська iаборгованiсть за товари, роботи,

поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками
d,л -л,,мпrr

31.12.2019

31.12.2018

10 173

з7 569

4 784

7 |79

14 957

44 748

l762

667

285

пъrо"пu кредиторська заборгованiсть за розрахунками зl

l

622

l бl4

поточrа кредиторська заборгованiсть за розрахунками

6 з64

62зз

стDахування
оплати

працi

.

Поточна кредиторська

заборгованiсть

за

одержаними

авансами

з

-

п
l"rllt
,,,,л -;

i асбеапецення
.

"**"Гr"Oовlязання

з

разом (рядок 1690),

В

тому

По po.pu"yнKax з пiдзвiтццшrц э99ýgтпrg
лпrъп
няпяхоRаних алlментах
т-Iл
по податковому кредиту з Пщв, нарахованому до моменту
поставки ToBapiB, робiт, послуг

75

38l

21 644

1|9 924
2| |74

9 553

6

98l

4 12|

7

04l

з7
204

18l

3 880

6 850

10

39

L

I

l
l
l
I

l
I

l

27.Чистпй дохiд вiд реалiзацii, тис.грн.
чистий дохiд вiд реалiзацiт готовот продукцiт
Всього

2018

1

8l8

854

1 818 854

28. Собiвартiсть реалiзачiii тис.грн.

Стаття
Собiвартiсть готовоТ продукцii
в тому числi:

29.

2019
097 897

l

Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв, енергоносiТ
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Амортизацiя
Iншi витрати
собiвартiсть реалiзацiь разом:

2018
1 510 245

958 933
l lб 963

| 42з 492
71 l00

4z0
10 58l

6 з66
9 287
1 091 838

|l

1 097 897

Iншi операцiйнi доходи та витрати, розгорнуто, тис.грн.

Статгя

l

2019
1 336 628
1 33б 628

2019
доходи

2018

витрати

доходи

витрати

Щоходи (витрати) вiд купiвлi-продажу
iноземнот валюти

2 527

з 799

I

Доходи (витрати) вiд операчiйноТ
оренди

6 586

8 684

l

Визнанi штрафи, пенi, неустойки

l9

l8l

I

оборотних активiв
,Щоходи (витрати) вiд операцiйноТ
курсовот рiзницi

l

Щоходи (витрати) вiд реалiзацiТ iнших

28 l86

25 |75

97 496

91 508

2782

4 384

4 06б

4 900

909

24 l89

| 2зз

22 576

3| 877

б2 880

l02795

131 б48

Резерв сумнiвних боргiв

lншi доходи/(витрати)

l

Всього

i

30.

Адмiнiстративнi витрати, тис.грн.

Стаття

2019

2018

l

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Амортизацiя

зб l57
647

26 l72
606

l

професiйнi послуги
Послуги зв'язку
Транспортнi витрати

75

l5

з77

268

369

l з19

l

Страхування майна, фiнансових ризикiв
Послуги банку

Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi
Витрати на вiдрядження

l

24

l

502

408

839

l 4lб

з9з

232
40

l

l

1

2019

Стаття
Б-лл^ь-

ппппiпнi напахчвання

т

l

дмортизацiя
Послуги KoMicioHepe
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацh
пмм на збут
Митнi послуги
Iншi
Всього

l

32.Iншi доходи та витрати, тис.грн.
Iншi доходи

l

Стаття

3 969
854

3 068
843

4| 6|2

33 037
26
l50 344

25

42 870
|22

lншl ви
Стаття

Витрати при лiквiдацiТ основних засобiв

Iншi витрати разом (рядок22ZQ)

249

80

85

286
4240

lб1
1 990

94 058

189 803

2019

2018

l50

20 161

1 l82
1182

2019

2018

200ll

Iншi доходи разом

2018

l5

2939

2 037
2 052

2939

Податок на прибуток, тис.грн.
у 2019 роцi i за 2018 piK вiдповiдно з Податковим кодексом УкраiЪи ставка податку на
на ocHoBi
прибуток встановлена на piBHi 18%. Сума вiдстроченого податку була розрахована

33.

нових ставок, враховуючи перiод, в якому вiдкладений податок буде реалiзований,

податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати:

Статгя

2019
14 93б

Riпстпочений податок на прибуток у звiтi про фiнQцýqццД_gIзн:
2019
Стаття
5 l49
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi зобрд!эqццд

5 149

3l

2018
9 618

2018
5 639
5 б39

OcHoBHi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за piK, що закiнчився
грудня 2019 та 31 грулня 2018 poKiB, були представленi таким чином:

4t

L

t

I

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання

31.12.2019

31.12.2018

2 400

2 54l

2 149

3 098

5 149

5 б39

Вiдстроченi податковi активи, в тому числi:

ВПА, HapaxoBaHi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам

I

t

ВПА,
ВПА,
ВПА,

HapaxoBaHi на забезпечення закритгя Kap'epiB
HapaxoBaHi на резерв сумнiвних боргiв ( кредитних збиткiв)

HapaxoBaHi на невикористанi в податковому облiку витрати
2015 року

ВПА, HapaxoBaHi на рiзницю BapTocTi основних засобiв
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:
ВПЗ, HapaxoBaHi на BapTicTb основних засобiв
ВПЗ, HapaxoBaHi на BapTicTb незавершеного виробництва та
готовоI продукцii, вироблених до 01 квiтня 2011 року
Разом ВПА та ВПЗ (ВПА)
34. YMoBHi i KoHTpaKTHi зобов'язання

Iнвесmuцiйна проzрама
Iнвестицiйна програма ПрАТ (КЗТВ) вiдсутня.
Со цiаль н i з о б о в' яз ан ня
Первинна профспiлкова органiзацiя ПрАТ (КЗТВ) пiдписала зi своiми працiвниками
колективний договiр. За умовами такого договору Товариство мае зобов'язання щодо здiйснення
cBoiM працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням, сума яких може
змiнюватися з року в piK. Резерв пiд TaKi зобов'язання не враховуеться у фiнансовiй звiтностi,
оскiльки керiвництво не може достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним
забезпеченням.

Сmраryвання
Страхова галузь в Украiнi знаходиться у стадiТ розвитку, тому багато форм страхового
захисту, поширених в iнших краТнах, в УкраiЪi, як правило, що не е загальнодоступними.
Товариство не мае 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, повlязаних з майном або
операцiями Товариства. До тих пiр, поки Товариство не отримае адекватного страхового
покриття, icHye ризик того, що втрата або пошкодження певних активiв може спричинити
сутгевий негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Суdовi процесu
У ходi своеТ дiяльностi Товариство е стороною великоТ кiлькостi судових справ. За
оцiнкою управлiнського персоншу, вплив на фiнансовi результати задоволення позовних вимог,
стороною яких е Товариство, е сутгевим, EuIe необхiднiсть створення буль яких забезпечень чи
визнання акгивiв вiдсутня, в звязку iз не визначенiстю щодо TepMiHiB прийнятгя рiшень
судовими iнстанцiями а також iз не можливiстю достовiрно оцiнити ix результати.
У ходi звичайноТ господарськоТ дiяльностi Товариствое об'ектом судових позовiв i
претензiй. Коли ризик вибутгя pecypciB, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями,
ввzuкався iмовiрним та сума такого вибутгя могла бути достовiрно оцiнена, Товариство
вiдповiдним чином включала TaKi вибутгя до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво
Товариства оцiнюе ризик вибутгя pecypciB як iмовiрний або сума такого вибутгя не може бути
достовiрно оцiнена, Товариство не створюе резерву пiд yMoBHi зобов'язання. TaKi yMoBHi
зобов'язання вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Щi yMoBHi зобов'язання можуть
реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття pecypciB стане можливим.
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yMoBHi зобов'язання
Станом на з1 грудня 2019 року TaKi HapaxoBaHi
поточних зобов'язань вiдсутнi (2018: вiдсутнi),

у

складi iнших

Пumання охоронu навколuланьоzо сереdовutца
сутгевот шкоди
звичайна господарська дtяльнiсть Товариства може завдавати
охорони навколишнього середовища
навколишньому середовищу. Нормативнi положення щодо
вважае, що за iснуючих умов
в YKpaTHi змiнююiься та постiйно переглядаються. Керiвничтво
завдання шкоди навколишньому
застосування законодавства не icHyc суттевих зобов'язань щодо

."р"оо"r*у, якi мають бути ,upu*o"uri у фiнансовiй звiтностi згiдно

з

МСФЗ,

Опоdаmкування
й податковому зокрема,
внаслiдок наявностi в укратнському комерчiйному законодавствi,
через практику, що
також
а
тлумачення,
положень, якi дозволяють бiлiш нiж один BapiaHT
середовищi, за якоi податковi органи довiль.но
склалася в загалом нестабiльному економiчному
податковi ограни пiддадуть cyMHiBy
тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у iазi,'якщо
економiчнОi ДiЯЛЬНОСТi, ЙМОВiРНО, ЩО
певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвниuтва
штрафи та пенi, Така невизначенiсть
товариство змушене буде сплатити додат*оъi подчrки,
втрати та резерви пiд кредитнi збитки щодо
може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB,
piBeHb цiн на угоди.
дебiторськоi заборгованостi, а також на ринковий
виявленi додатковi

пЁревiрок можуть бути
результатi майбутнiх под-*о"r*
Ьуоуr" Ьiдповiдати податковiй звiтностi Товариства, Такими зобов'язанНЯмИ
зобов'язанн",
"*i ".
i пеня та Тх розмiри можуть бути сутгевими, У той
-вiдобразило
можуть бути власне податки, а також штрафи
Bci операцiт у вiдповiдностi з чинним
час як Товариство вважае, що воно

В

норм, в яких присутня достатня
податковиМ законодавСтвом, icHye велИка кiлькiсТь податкоВих
сформульованi,
кiлькiсть спiрних MoMeHTiB, якi не завжди чiтко i однозначно
Економiчне сереdов utце
вона продовжус
Незважаючи на Т€, що eKoHoMiKa УкраТни визнана ринковOю,
особливостi
Taki
перехiднiй економiцi,
демонструвати деякi особливостi, притаманнi
на ринках капiталу,
характеризуоr""", аJIе не обмежуються, низьким piBHeM лiквiдностi
контролю,
що не дозволяе
piBHeM iнфлячiТ та наявнiстЮ валютногО
вiдноснО
межами Укратни, Стабiльнiсть
"".о*""
нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за
та дiй уряду, спрямованих на
економiки Украiни в значнiй Mipi залежатиме вiд полiтики
та правовоТ систем, а також економiки в цiлому, Внаслiдок
реформування адмiнiстративноТ
яких не icHye в умовах бiльш ро3винених ринкiв,
цього дiяльностi u V*pui"i властивi р"r"*",
украiъська eKoHoMiKa схильна до впливу ринкового спаду i зниження:,y::л:,",::,:,*у
зниження валового внутрlшнього
свiтовоI економiки. CBiToBa фiнансова криза призвела до
лiквiдностi в банкiвському
продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотно.го погiршення
Незважаючи на стабiлiзацiйнi
ceKTopi та посилення умоВ кредитування всерединi Украrни.
банкiвського сектора i забезпечення
заходи, що вживаються урядо" V*puT"" з мgтою пiдтримки
можливостi доступу ло
лiквiдностi украiнських-6анкiв i къмпанiй, icHye невизначенiсть щодо
Товариства та його контрагентiв, що може
джерел капiталу, а також BapTocTi капiталу для
перспективи Товариства,
на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi
повернення та
"nnr"yr,
керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi
зобов'язань, Однак Товариство ще
класифiкаЧiТ визнанИх активiв, а такоЖ повноти визнаних
вказанот вище.
досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi,
Валюmнuй ршuк
майбутнiх грошових потокiв,
ВалютниЙ ризиК полягае у ймовiрнОстi змiнИ справедлиВоТ BapTocTi
KypciB. Товариство схильне
пов'язаних iз бiнансовим iHcTpyMeHToM, в результатi змiни.валютно-обмiнних
iноземних валют в операчiйнiй дiяльностi у
до даного ризику в основному у сйрi .ч.rо.уrч""я
взаемовiдносинах iз iноземними контрагентами,
Товариства:
Валютний ризик обумовлено передусiм наступними видами дiяльностi
краТн;
iнших
та
краТн
експорт вЙробленоТ пролукчiю до европейських

.

4з

.

i

KpaiH та з iнших краiЪ;
iмпорТ матерiалiВ та необороТних активiВ з европейсЬких

товариства, ,и.г!1у:lня чистоi монетарнот
основним iHcTpyMeHToM управлiння в€UIютн"" р"."*о"
piBHi iu про.rозування грошових потокiв в iноземнiй валютi з
позицiт в iноземнiй валютi на прийнятному
kypciB ваJIют,
метою мiнiмiзацiт втрат вiд несприятливих змiн обмiнних
akmaBiB
сmупiнь повернення dебimорсько'i заборzованосmi mа iншuх фiнансовuх
як результат економiчнот
внаслiдок ситуацiт, яка склалась в еко;омiцi Украiни, а також
бути реалiзованi за iхньою
нестабiльностi, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть
балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Товариства.
ефекгивностi заходiв, якi
Ступiнь повернення цих uоrЙ у значнiй Mipi залежить вiд
повернення фiнансових аюивiв шляхом
знаходяться поза.оrоо контролю Товарйства, Ступiнь
обставин та iнформацiТ, якi
вiдшкодування ix BapTocTi Товариству, визначаеться на пiдставi
Товариства, На думку
наявнi на дату балансу, а саме даних ,цодо фiнансового стану дебiторiв
не потрiбен, виходячи
керiвництвч доочr*о"rй р...р" пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день
обставин та iнформачiТ.
з
"а""rrх
Порукu mа засmавu
Ha_iBiTHy дату у Товариствi вiдсутнi виданi поруки та застави.
iHcTpyMeHTiB, оцiнки за
З5. Розкриття iнформацii щодо облiкових оцiнок фiнансових
справедливою вартiстю та амортизованою собiвартiстю

грошовi кошти, фiнансовi
Фiнансовi активИ i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять
борговi.цiннi папери (облiгацii),
iнвестицiТ, дебiторсьКу i кредитОрськУ заборгованостi, випущенi
оцiнки розкривасться у вiдпов.iдних роздiлах цих
облiкова полiтика щодо Тхнього
"rйu"""-rа
ппимiток.
--Г--^--ивоТ BapTocTi активiв
iепапхiя джеDе
джерел оцiнок справедл
представлена iерархiя
нижче rтпеп.тя*пена
в таблицяхй uliчuё
грулня 20l8,poKiB,
Товариства за справедп""оо вартiстю на 31 грулня 2019 i 31
на 31 грудня 2019 року,
Iерархiя джерел оцiнок a*rrriu за справедливою вартiстю станом
Оцiнка справедливоi BapTocTi
використанням
Значнi
спостережуванi
на акгивних
впхiднi данi
ринках
Котирувань

Разом

Статгя

(PiBeHb 1)

Фiнансовi активи,
поптiо.гк

(PiBeHb 2)

з

Значнi

неспостережуванi
BtlxiдHi данi
(PiBeHb 3)

справедлива

gкl{y позкпиВа€ться

:

Фiнансовi iнвестицiт
грошi та iх еквiваленти
Разом

6 101
2 649
8 750

6 101

z

649
8 750

грудня 201,8 року,
Iсрархiя джерел оцiнок активiв за справедлIIвою вартiстю станом на 31
тис.грн.:
Оцiнка справедливоi BapTocTi з

використаннящ_

Статгя

Разом

Котпрувань

Значнi

ринках

вихiднi данi

на активних спостереясуванi

(PiBeHb 1)

(PiBeHb 2)

Значнi

неспостережуванi

вихИнi данi
(PiBeHb 3)

Фiнансовi активи,

справедлива
BapTicTb яких розкрид49IцýL i__
Фiнансовi iнвестицiТ
грошi та iх еквiваленти
Разом

4l
258
299

4l
258
299
44

За звiтниЙ перiод переведення мiж PiBHeM 1, PiBHeM 2 та PiBHeM 3 джерел справедливоi

BapTocTi не здiйснювЕlлись.

Справедлива BapTicTb та амортизована собiвартiсть фiнансових iHcTpyMeHTiB
Нижче наведене порiвняння балансовоТ та справедливоТ BapTocTi i амортизованоТ
собiвартостi фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства, вiдображених
у фiнансовiй звiтностi, за
@rwl \

ми.

Стаття
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiТ
Грошi та ix еквiваленти
Разом

Балансова BapTicTb
31.12.2019
31.12.2018
muс. zp$.
muс, zрн.
б l0l
2 649

Справедлива BaDTicTb
31.12.2019
muс. zpH.

4|
258
299

8 750

6

31.12.2018
muс. zрн.

l0l

4|
258
299

2 649
8 750

Керiвництво Товариства вважа€, Що справедлива BapTicTb грошових коштiв
дорiвнюе ix
справедливiй BapTocTi. Справедливою вартiстю фiнансових iнвесiицiй визнана ii номiнальнв
BaPTicTb ПО ПРИЧИНi вiдсУтностi ринкових даних та вiдповiдностi
до виключень в мсФз 9.
у

Стаття
Фiнансовi активи

!ебiторська заборгованiсть

за
продукцiю, товари, роботи. послуги
Iнша
поточна дебiторська
заборгованiсть
Разом

Балансова BapTicTb
31.12.2019
31.12.2018
muс. zрн.
muс. ?рн.

Iншi

31.12.2019
muс. ZDн.

31.12.2018

mас. zDн.

з2 425

35 з86

з2

608
33 033

712
зб 098

608
33 033

зб 098

14 957

44 748

14 957

44 748

Фiнансовi зобов'язан ня
Торгова кредиторська заборгованiсть
довгостроковi зобов'язання
(облiгацiя)
Разом

Амортизована собiвартiсть

425

35 386
712

l29

l29

|29

15 08б

44 877

l29

15 08б

44 877

Амортизована собiвартiсть фiнансових iHcTpyMeHTiB приблизно дорiвнюе ix первiснiй
BapTocTi, бо вплив дисконтування е не суттевим.
випущенi борговi цiннi папери - облiгацiт, не погашенi на Дату балансу в кiлькостi l шт.
номiнальнОю вартiстЮ l00 тис.гРн., вiдображенi
разоМ iз нарахов*r""" Yо До сплати в cyMi
29 тис.грн.
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3б. Полiтика управлiння
ризиками

товариство вiдстежуе i управляе
фiнансовими ризиками, якi виникtlють в ходi iT
дiяльно_стi, Ifими ризиками € кредитний
ризик, р""*о"rй ризик та ризик лiквiдностi.
Фiнансовi зобов'язаНня ТоварИ.r"u
кредиторську заборгованiсть та борговi
папери,
цiннi
основною метою даних "*пЬчаютЬ
фiнансових зобов'язань е фiнансування операцiй
Товариства для пiдтримки iT дiяльностi. Фйансов"r"
u*rrrами, якими володiе Товариство,
е

фiнансовi iнвестицiт, дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти.
I

31.12.2019
ицll

г. рчщ|

r

Ф tл чNDlEl(Ultlt

6

lИ

31.12.2018

l0l

2 649
з2 425
608
41 783

д

чр. vDg l\Pwлrr rvPvDl\cl J<rUUJrl UBaHlcTb

|4 957
\29
15 08б

Разом

41

258
35 38б
712
36 397
44 748

|29
44 877

Кредитний ризнк

Кредитний ризик - ризик того, Iцо одна сторона
контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не
зможе виконатИ зобов'язаНня
це буде приЧ""оЮ виникненн, фi"u".ового збитку iншоТ
сторони, Кредитний ризик притаманний_ тъким
фiнансовим i".riyГ."ru", як поточнi та
депозитнi рахунки в банках, облiгацiт та дебiторська заборгованiсть.
основним методом оцiнки кредитних
ризикiв Товариства е оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чо|о використовуються кредитнi
.peir"n."
будь-яка iнша доступна
iНфОРМаЦiЯ ЩОДО
'бор.о"i та
СПРОМОЖноЪтi
.ooo"irurr".
товариством
використовуються насryпнi методи
"r*ory"ur,
управлiння кредитними ризиками :
- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед Ьд""" контрагентом
(або асоцiйованою
групою);

i

ik

-

лiмiти Щодо вкладень у фiнансовi iнструменти
вiдповiдно до кредитних
рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
лiмiти Щодо розмiщення депозитiв. банках з
у
рiзними рейтингами та випадки дефолry
та неповеРненнЯ депозитiВ
упродовЖ ocTaHHix п'яти po*ir.
ГРОШОВi КОШТИ, ЯК ВВаЖаеТЬСЯ, Зазнають
найменцого впливу вiд кредитного
ризику, у
зв'язкУ з тим, що вонИ перебуваЮть
у
фiнансових y.ru"oru*, якi в дu""й час демонструють
мiнiмальний ризик дефолту.

-

-

i"n::y {::::j:::i:r_"j:11,:.r.:jy

та оперативного впливу на piBeHb
розрахункiв

;Ж'#:Т""*#::1':":,,::|л"":::::.9::,1;"r;;;;;;r;;;;;#ffi#;:;ffi

fi Xi;

,Ы; кредитних збиткiв пiд знецiнення
;l1#ъх-r*
ft:Нх'"?i":;:Тн:"#"",:;::"'"лi"::::-::тr*"й;,;;;'й";"#'ff
;й
;"
#;iЖ;}
]iXili.liT17;
наDахчваннi пезеппiп
HapaxyBaHHi
,Т:"::тул::,б::,".l

]"_""оi.,ство'створЦ

резервiв.

Максимальна сума кредитного
ризику представлена балансовою вартiстю наступних
фiнансових активiв ТоваристЪа:
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зt.l2.2019

Фiнансовiактиви
фошiта ix еквiваленти

2 649
з2 425

4"olTopcbкa заооргованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги

608

36 682

Ринковий ризик

З_ll:::О

РИЗИК

-

258
35 з8б
712

зб 35б

це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

Товариство наражаеться на ринковi
ризики

11,:i::1т-1_Iу_
_.,_1
фiнансовi iнструменти.

31.12.2018

у

,;^;;;;;;;;#;;;

зв'язку

з

ilнвестицlями

в

Вidсоmковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb
або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн
ринкових вiдсоткових ставок.
керiвництво Товариства усвiдомлюе, що
ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
"iдсоrповi
як на доходи Товариства, так i на справедливу
BapTicTb чистих акгивiв. Усвiдомлюючи значнi
ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному середовищi, яке
е
властивиМ для фiнанСовоТ системи УкраТНи, керiвниЦтво ТоварИсrru
*о"rролюе частку активiв,
розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з
фiксова"ооъiо.оrковою ставкою.
керiвництво Товариства здiйснюе монiторинг вiдсоткових
ризйкiв та контролюе ik максимально
припустиМий розмiр. У разi зростання вiдсоткових
ризикЬ Товариство п,tu. HaMip позбуватися
боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з
фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових
ризикiВ здiйснюетЬся шляхоМ оцiнкИ впливУ можливих змiн вiдсотковllх ставок на BapTicTb
вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB. .Щля оцiнки можливих
коливанЁ вiдсоткових ставок
товариство використовуе iсторичну волатильнiсть вiдсоткових
ставок за строковими
депозитами (ло року) за ocTaHHi 5 poKiB за оприлюдненою iнформацiею
НБУ. Товариство
визнае, що обгрунтовано можливим с коливання
ставок
*4
на
процентних пункги.
ринкових
ПроведенИй аналiЗ чутливосТi заснований на прйпущ.""i,
Що ..i
параметри, зокрема
-показуе
валютний курс, залишатимуться незмiнними, i
можливий вплив змiни вiдсоткових
ставок на
процентних пункти на BapTicTb
акгивiв Товариства.Можлива змiна
""arй*
СПРаВеДЛИВОТ BaPTocTi бОРГОВИХ
фiНаНСОвих iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою
розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за
дiючою ставкою та
дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсотковоТ ставки за
кожним фiнансовим
lHcTpyMeHToM.

l

i"ri

4

Продовж 20l9 року були вiдсутнi активи,
Що могли наражатися на вiдсотковi ризики,
тому керiвництво Товариства вважае, що вплив вiдсоткового
ризику був несутт€вим. Товариство
не мае боргових зобов'язань з плаваючою процентною
ставкою i на звiтну дату Товариство не
мае кредитiв i позик.
Валюmнuй оuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb
або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок
змiн валют"r* ny|.i".
На звiтнУ дату ТоваРиствО мае активИ та зобов'яЗання, HoMiHoBaHi
у вt}люту, вiдмiнну вiд
функцiональноТ, тому наявний вплив цього ризику на дiяльнiсr, To"upr.ruu.
,щля мiнiмiзацiт та контролю за валютними
ризиками Товариство контролюе частку
активiв, номiнованих в iноземнiй валютi,.у загальному
обсягу активiв.
здiйснюеться на ocнoBi аналiзу чутливостi.

Оцir*rr,-i;;;;о;;l"
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Активи та паспви HoMiHoBaHi в
iноземнiй валютi

EUR

USD

EUR

USD

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

31 грулня

31 грудня
2018

31 грулня

2019

31 грулня
2019

24 92|

5 бз0

16 642

7 356

2018

Фiнансовi активи
Торгова та iнша дебiторська
заборгованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти

l

478

2зз

Фiнансовi зобов'язання
Торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть

Всього: чиста BapTicTb

l86

8 980

26 2|3

5 б30

7 895

7 35б

Нижче наведено аналiз чутливостi фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства
до змiн курсу
украiЪськОТ гривнi до вiдповiдних iноземниХ валют. Вiдсоток, представлений в таблицях, е
piBHeM чутливостi, який Товарисгво використовуе при складаннi внутрiшнiх
управлiнських
звiтiв i являе собою оцiнку цiлком можливоТ змiни вЕlлютних KypciB. дналiз чутливостi включае
лише заборгованiсть по виплатам в iноземнiй валютi деномiнованих монетарних одиниць та
корегування ix залишку на кiнець кожного звiтного перiоду вiдповi,дно
до змiни KypciB валют.
додатнi значення показникiв вказують на збiльшення прибутку, якщо украiъська гривня

укрiплюватиметься по вiдношенню до вiдповiднот iноземнот валюти.

з послабленням гривнi по вiдношенню до вЕuIют, буде спостерiгатися
рiвний або негативний
вплив на прибуток, що вiдобрa)кають вiд'смнi значення показникiв.
Потенцiйний вплив на актшви Товариства,
тис. грн.

Сприятливi змiни
На 31.12.2019 р.

На 31.12.2018 р.

Несприятливi змiни

Iншuй uiновuй рuзuк

-

це ризик того, що справецлива BapTicTb або майбутнi
грошов
r"i,
(oKpiM'r*,
рrr"О"и,. цi"
*,
виникаютЬ унаслiдок вiдсоткового
ризикУ чи в.лютного ризику), ,езалежно вiд
.r]
спричиненi вони чинниками, характерними
"о.о,ио]
для окреМого фiнансЬ"о.о iHcTpyMeHTu uOo
eMiTeHTa, чи чинниками, Що впливають
на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, ,
здiйснюються операцiТ
потокИ вiд фiнанСовогО iHcTpyMeHTb коливатИмутьсЯ
внаслiдоК

на ринку.

"*""i

основним методом оцiнки цiнового
,якшення
ризику е аналiз чутливостi. Для пом'якшеннl
цiнового ризику Товариство використовуе ливерсфiкацiю
акгивiв та дотримання лiмiтiв
liMiTiB на
Hr
вкладення в
iнструменти.

фiнансовi
Керiвництво ТовариСтва оцiнюе,
що можливе коливання балансовоТ BapTocTi нансових
фiнансови>
ЯКi МОЖУТЬ НаРаЖаТись на iнший
цiновий рr.;; ;;'с суттевим в межа}
межах
еЖ:"ofl!illi,i]Ёi;

Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того,
що суб'ект господарювання матиме труднощi1 в ходi
виконання зобов'язань, пов'язаних iз
фiна"aЬ""*" зобов'язаннями, що погашаються шляхом
.ur"*о,r]
поставки грошових коштiв або iншого
фiнансового акгиву.
лiквiднiсть Товариства - це його здатнiсть перыорити
свот активи в кошти платежу

погашення короткострокових зобов'язань.

для

(

КоефiцiенТ загальноi лiквiдностi
коефiцiент покритгя)
харакгеризуе здатнiсть
lcTb.
Товариства забезпечити своТ KopoTкocтpoKoBi
зобов'язання з найбiльш
.легко
реалiзованоi
частини активiв - оборотних коштiв.
ЩеЙ коефiцiент
найбiльш загальну оцiнку лiквiдностi
активiв, оскiльки поточнi зобов'язання Товариства дае
погашаються в основному за
поточних активiв, для забезпечення нормального
рахунок
рiвня лiквiдностi необхiдно, щоб значення
даного коефiцiента було не менше l.
ПрАТ (КЗТВ)) практично не наражаеться на значнi
ризики лiквiдностi, оскiльки його
зобов'язання перед кредиторами забЬзпеченi
наявними активами, якi майже в 2
перевищують поточнi зобов'язання. Коефiцiент
рази
загальноi лiквiдн";;i (-;;Ьiцiент покриття)
на
I
З1.12.20|9 року дорiвнюе 2,90 а на 0l .01.2Ъ
l9 р"-у Оу"
,Щля управлiння ризиком лiквiдностi'ТоruрЙrrо"
контролюються обсяги лiквiдних
активiв, якi можуть бути KoHBepToBaHi
у грошовi кошти Упродовж l2 мiсяцiв.

-

i,bZ.

Аналiз активiв та зобовrязань за
31.12.2019

менше нiж
90 днiв
уUлукцt

чlHaнcoBl lнвестицii
l рошiта ix еквiваленти
.Щебiторська

заборговЙБББ

продукцiю, товари, роботи,

послуги

Iнцrа

бiльше нiж
90 днiв
44 625

2 649

31.12.2018

менше нiж
90 днiв

77 565

6 101

258

з2 425

поrо.rй-lйffiБЙ

иборгованiсть
}'сього активiв
. lоточнi зобов'язання
rозрив (активи MiHyc
зобов'язання)

ik погашенн

35 386
608

35 074
14 597

-20ll7

4l

50 726
75

38l

-24 655

712

35 644
44 74R

ll9

-9 104

-41 бOб

78 318

924
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змiст поляга€ у тому, щоб мати можливiсть погашати поточнi зобов'язання за
рахунок
наявних поточних акгивiв, не порушуючи при цьому нормального плину виробничо.о
прЪц.aу.
Нижче наведена iнформацiя щодо кредиторськоТ заборгованоЪтi Ь
розрiзi фокiв-не
погашення цих зобов'язань:

31.12.2019

Торгова та

заборгованiсть
Одержанi аванси
Разом

iнша

та iнша

заборгованiсть
Одержанi аванси
Разом

б мiсяцiв

muс. ZpH.

muс. ?рн.

l4 593
l84

з59
75 l97
75 55б

1piK

piK

5 poKiB

muс. ?рн.

кредиторська

14 777

31.12.2018

Торгова

- 1

Менше
б мiсяцiв

кредиторська

Менше
б мiсяцiв

б мiсяцiв

muс. zDн.

mас. zDн.

1piK

5

э

- 1

piK

5 poKiB

muс. zрн.

Разом
muс. zpш.

|4 957
75 381
90 338

Разом
muс. zpw.

44 748

44 748

||9 924

ll9

164 672

924
164 672

Ризик концентрацii бiзнесу
основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на Територiт м. Кременчук.
Законодавство, що впливае на дiяльнiсть компанiй в YKpЙi, схильне,до .,чarй* змiн. Ьнаслiдок
цього акгиви i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику
у разi негативних змiн у
полiтичному i дiловому середовищi.

Управлiння капiталом
Товариство здiйснюе управлiння капiталом для забезпечення безперервноТ
дiяльностi
товариства в осяжному майбутньому i одночаснот максимiзацiт прибуr*у u*чiо"ерiв
за рахунок
оптимiзацiт спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiьництво Torup".rBa
переглядае

структурУ капiталУ на регуляРнiй ocHoBi. За
результатами даного аналiзу, Товариство вживае заходiв
щодо збалансування структури капiталу шляхом виплати дивiдендiв'
погашення iснуючот кредиторськоi заборгованостi.
37. ПодiТ пiсля

фоjфва"ня резервного фонду та

звiтного перiоду

Вiдповiдно до МСБО l0 кПодiТ пiсля звiтного перiоду>, подiТ пiсля звiтного
перiоду це
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 l0 визначас два типи подiй.
подiт, як сприятливi, так

50

Подiт

визначення

BiTHoT дати

Коригуюча

Ti, якi

докази умов,
на звiтну дату

Некоригуюча

якi

ЕсРекти фi нансовоТ звiтнос,l,i

надають
iснували

'[i. що вказуют ь tla
умови, що виникли пiс.ця
звiтноТ дати

Коригування суми, визнанi у
фiнансовiй звiтнос,гi
Рсl:зкри,l"t,я харак,геру

llолiТ

r,a

гItlпередньоТ оцiнки lT фiнанссlвсlгtl
впливу або констатацiя, що така
оцiнка неможJIива.

Оголошення BcecBir Hboto орI,анiзаltiскl охорони злоров'я пр() ,ге. що KopcrHaBipyc tl
ьною надзвичайно}tl ситуацiс:кl;1.1я з!ороl]'я. бч:tt,l зроб"пегtсl З0 сiчня 2020 року - r-об,гсl
закiнчення:звiтногt,l lrepio.ry 3l гру;_tня 20l9 року, Урrлс,пц УкраТни буrlи вiки,l,i заходи. а
постановою Кабiне,гу b,riHicTpiB УкраТни вiд l l березня 2020 року JФ 2l l, було
роваджено карантин на перiод з 12 березня до 24 квir,ня 2020 року, Грунтуючись на
цiТ про cl,Ia.,Iax. яка була доступна станом на Зl грудня 20l9 року, ,га подальше
юдження Bipy,c1 r,а

ситуацiТ стано]\4 на
игуюча подiя.

Гtcl1,o

Зl

i:tентифiкаltiя як HoBot,o KopclHaBipycy не да(] додаткових доказiв
l9 poKr. ,|,tlц5 керiвtlиt_t,t,всl'l'сlварис,гl]а вважа€" що це не

l,р1,:tня 20

Основним зовнiшнirt ризикоNI уба.tас:т,ься подальше уlIовi.ltьtlення рос,|,у

cBiTtlBoT

iки (у тому числi через поширення KopoHaBipycy), та вiдповiдне гlогiршення умов торгiвлi
украТнських виробникiв. Баt,а I,tl краТн здiйснюють rttopcтKi заходи щодо сl,римування
ирення KopoHaBipyc}, COVlD-l9 Цi заходи су,гт€во I]плинvjlи на економiчну активнiсть та
порушуючи господарськi операцiТ компанiЙ у всьому cBiTi - особливо TaKi, якi:
за]нали падiння llопиту на Тх прtlдукцiю чи tlocny.", або обмеження.

накладенi державою:
.
залежать вiд ланцюгiв поставок або MatoTb виробничi поту}кностi в краТнах,
якi значrlсl постражда"lи вiл COVID-l9; ,га / або
тtlргiв-rя з краТнапли. якi зHa.tt-ttl постраж,ца:tи tliд COVID-l9.
'ГОвариство
наразi з;iiГлснк-lс: tlttittкl,вп-llиt]\,tli;1 запрtltза.I1iliення карантину на дiяльнiс,гь у
роui. Так, на KBiTeHb 2020 poKv. IlроI,tlозованi обсяt,и llосl,авки готовсlТ l,rpoлyKrriT за кордон ts

iвнянi з попереднiми мiсяцями зменшиться майже на 45 вiдсоткiв. Пiдвищена невизначенiсть
можливих майбl,тнiх еконошli.lгlих clleHapiTB та Тхнього впливу на cl.tiKyBaHi крелитнi
и. Товариством бу;t1,ть tll-tiHeHi ,t,a вiдображенi 1, фiнансовiй звi,гнос,гi за перше лiврiччя
року,
НаРаЗi. ТОВариство праLllос у звиLl Ho\,I\, реrкимi. скороtlення обсягiв виробницr,ва не
нусться, праuiвники tlраtllоюl,ь в tl]Tal,Hoмv режи,лti.
Пiсля складання фiнансових звi,гiв за piK. що закiн.tився 3l грудня 20l9 року не
iдбУвалися подiТ пiс-,lя.]ати ба-rансу. якi надавали б додаткову iнформачilо прсl ви:tнаLIення сум.
'яЗаних з умоваrvlи. що icHr,Ba.rи на дату балансу. вимагали б коригування вiдповiдних ак,гивiв
зобов'язань, а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей.

Щиректор ПрАТ

Яворськrtii

Головний бухга

Л.В.Соловйова

ts.В.
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