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І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності компанії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі – Компанія), що 

складається з звіту про фінансовий стан (балансу) на 31 грудня 2019 року, звіту про сукупний 

дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 

зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик.  

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питаннь, описаних в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та ії 

фінансові результати і грошові потокі за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки із застереженням  

Компанія є стороною у справах щодо повернення заборгованості за кредитними договорами 

на загальну суму 874 048 670,32 доларів США, 4 315 759,83 Євро, та 114 379 119,89 грн. 

(Примітки 19). 

Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума заборгованості за кредитами складала 30 222 165 

тисяч гривень, включаючи непогашені відсотки у сумі 15 519 898 тисяч гривень, як зазначено у 

Примітці (12). 

Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартість чистих активів складала «-» 24 488 727 тис. 

грн. Цей показник показує недотримання вимог чинного законодавства України щодо рівня 

власного капіталу. Вартість чистих активів Компанії не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного 

кодексу України. 

За 2019 рік показники дiяльностi Компанії покращились у порівнянні з 2018 роком. 

Фінансовим результом діяльності Компанії у 2019 році є прибуток у сумі 2 936 500 тис. грн., але 

цього ще недостатньо, щоб вирiшити фiнансовi проблеми Компанії в цілому. Отже станом на 

31.12.2019 року в Балансі Компанії відображений непокритий збиток на суму 24 622 269 тис. грн. 

Слід зазначити, що зобов’язання за проблемними кредитами більше ніж валюта Балансу в 

3,8 рази та на 23 504 668 тис. грн. перевищують загальну величину оборотних активів Компанії. 

Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд сумнiв 

здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не 

розкриває належно iнформацiю про це питання. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно 

з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(«Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

 

Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в цьому 

звіті незалежного аудитора.  

 

ІІ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

 

Інформація щодо річних звітних даних 

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в: 
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- Річній інформації емітента за 2019 рік (окрім фінансової звітності Компанії та цього Звіту 

незалежного аудитора), що складається та подається відповідно до вимог ст. 40 та ст. 401 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, із змінами (далі - 

Закон № 3480-ІV).  

- Звіті про управління, що складається та подається відповідно до вимог ст. 6,11 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 

996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018 р.). 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам іншої 

інформації за 2019 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора (окрім Звіту про 

корпоративне управління). Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу 

інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації 

(окрім Звіту про корпоративне управління). 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією, зазначеною вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення.  

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 – 4 частини 3 ст. 40-1 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-ІV, із змінами, що міститься у 

Звіті про корпоративне управління ПРАТ «ДМЗ» за 2019 рік. Нашу увагу не привернув будь-який 

факт, який би свідчив про наявність суттєвої невідповідності між цією інформацією, та 

інформацією, що міститься у внутрішніх документах Компанії, або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту.  

Ми ознайомилися зі Звітом про управління ПРАТ «ДМЗ», що складається відповідно до 

вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 

1999 року № 996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018 р.). Звіт керівництва 

(звіт про управління) ПРАТ «ДМЗ» за 2019 рік узгоджений з фінансовою звітністю ПРАТ «ДМЗ» 

за 2019 рік. Нашу увагу не привернули будь-які факти та обставини, які б свідчили про наявність 

суттєвих викривлень у Звіті керівництва (звіті про управління) ПРАТ «ДМЗ» за 2019 рік. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями за фінансову звітність 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли 

управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

Метою аудиту було отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту 

аудитора, що містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  
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Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь 

на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 

інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 

дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити 

Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що було 

покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо 

тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час 

проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-

які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту;  

 ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 

також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, 

інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили 

ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, 

які є ключовими питаннями аудиту. 

 

ІІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Статутний капітал 

Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок внесків її засновників і становить 77988 

тис. грн. Формування статутного капіталу відповідало нормам, встановленим у Господарському 

та Цивільному кодексах України. 

 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства», мінімальний розмір 

статутного капіталу акціонерного товариства не може бути меншим від 1250 мінімальних 

заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення 

(реєстрації) акціонерного товариства. Отже, статутний капітал Компанії був сформований з 

дотриманням Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Вартість чистих активів 

Вартість чистих активів Компанії не відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу 

України, недотримання вимог до рівня капіталу.Станом на 31.12.2019 р. розрахункова вартість 
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чистих активів, що розрахована за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485), складала 

(24 488 727) тис. грн. 
 

Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства 

Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансовій звітності 

Компанії внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 

стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». На нашу думку, такі ризики 

контролюються Компанією та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому. 

 

Дотримання Ліцензійних умов 

Свою господарську діяльність Компанія здійснює за основним видом діяльності з 

урахуванням вимог, які встановлені в спеціальних дозволах на право здійснення певних операцій 

діяльності. 

Нами були проведені процедури щодо дотримання Компанією вимог спеціальних дозволів. 

У результаті проведених процедур нами не було встановлено порушень порядку виконання умов 

спеціальних дозволів. 

 

Вимоги статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р.  
 

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на 

проведення обов’язкового аудиту 

У відповідності до протоколу № 1 від 13.02.2020 р. ПРАТ «ДМЗ» було призначено 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ 

ГРАНД» (ідентифікаційний код - 35449775) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ДМЗ» за 2019 рік вперше. 

 

Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали 

місце, та повторних призначень 

На проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік сторонами було укладено Договір від 

15.02.2020 р. № 34676ДС. 

 

Відповідність стану управління у Компанії 

Компанія є юридичною особою приватного права відповідно до чинного законодавства 

України, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної 

вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 

У звітному році змін щодо процедур злиття, поділу, приєднання, виділу, перетворення у 

Компанії не відбувалося. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам 

Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.  

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями 

Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів проводились у терміни, визначеними Законом 

України «Про акціонерні товариства».  

 

Вищим органом Компанії є Загальні збори акціонерів. У Загальних зборах акціонерів 

Компанії можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку 

участь, або їх уповноважені представники. Виконавчим органом Компанії, що здійснює 

управління його поточною діяльністю, є Генеральний Директор Салєєв Ільдар Азізюляєвич. 

Підставою для призначення на посаду Генерального директора Компанії є протокол засідання 

Наглядової ради № 3 від 09 жовтня 2018 року. 
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Протягом звітного року виконавчий орган – Генеральний директор здійснював поточне 

управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено 

Статутом Компанії.  

Змін напрямків діяльності Компанії, нових видiв діяльності, нових видiв продукції, нових 

видiв надання послуг, діяльності на закордонному ринку протягом звiтного періоду не 

відбувалося. 

За результатами перевірки стану управління Компанії можна зробити висновок: 

 прийнята та функціонуюча система управління Компанії у повній мірі відповідає 

вимогам Статуту та чинного законодавства. 

 

Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій 

звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння Компанії та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає 

МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання 

інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства. Аудиторам були надані усні пояснення управлінського персоналу, які на 

думку аудитора, мають інформацію, що допомагають ідентифікувати ризики суттєвого 

викривлення в наслідок шахрайства або помилки.  

ПРАТ «ДМЗ» надало інформацію про те, що протягом 2019 року в Компанії не було 

зафіксовано випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло б спричинити негативний 

вплив на ПРАТ «ДМЗ». 

Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в 

результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності Компанії, структуру його 

власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, 

цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Загальну стратегію управління ризиками Компанії та загальне керівництво управлінням 

ризиками виконує Генеральний директор.  

Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли привернути 

нашу увагу. 

На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський 

персонал Компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. 

 

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для 

Наглядової ради 

Ми підтверджуємо, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом функції якого 

покладено на постійний комітет Наглядової ради з питань аудиту. 

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність 

ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при 

проведенні аудиту 

Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 

4 Закону України «Про аудит фінансовій звітності та аудиторську діяльність», та що ключовий 

партнер з аудиту та аудиторська фірма були незалежними по відношенню до ПРАТ «ДМЗ» при 

проведенні аудиту. 

Нами було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози 

власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при 

складанні цього висновку не виникало. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. 
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1. Загальна інформація 

(а) Організаційна структура та діяльність 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» -  

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Компанія або ПРАТ «ДМЗ») - це юридична особа, 

зареєстроване в Україні. Дата державної реєстрації - 09.08.2002р.  

Місцезнаходження Компанії: вул. Торгівельна, 106А,  м. Покровськ, Донецька 

область, Україна. 

Компанія здійснює свою діяльність у галузі виробництва концентрату коксівного 

вугілля на давальницьких умовах. 

Основний вид діяльності - виробництво чавуну, сталі та феросплавів. 

 

Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанії працювало близько 294 осiб (на 31 грудня 

2018 р.:519 осiб). 

На 31 грудня 2019 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» -  МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» має 1 філію:  

 «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська» ПРАТ «ДМЗ» розташована за 

адресою: Донецька обл., Покровський район, с.Сергіївка (Сергіївська с/р),  пров. Верхній, 

44. 

        дочірні підприємства: 

ТОВ "Група Енерго", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,  

м. Покровськ, мкр. Шахтарський, буд. 7А. Внесок Компанії в статутний капітал складає 

99%.  

ТОВ "ШБК "Донецькшахтопроходка", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,              

м.Донецьк, вул. Павших Комунарів 102а.  Внесок Компанії в статутний капітал складає 

92%. 

ПРАТ "Донецький металургійний завод", зареєстроване за адресою: Донецька обл.,  

м. Покровськ, мкр. Шахтарський, буд. 7А.  Внесок Компанії в статутний капітал складає 

48%. 

ПРАТ "Макіївський коксохімічний завод", зареєстроване за адресою: Донецька 

область м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанії в статутний капітал 

складає 73%. 

ПРАТ "Ясинівський коксохімічний завод", зареєстроване за адресою: Донецька 

область м. Покровськ, вул. Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанії в статутний капітал 

складає 91%. 

ПРАТ "Макіївкокс", зареєстроване за адресою: Донецька область  м. Покровськ, вул. 

Торгiвельна, буд. 106А. Внесок Компанії в статутний капітал складає 97%. 

асоційоване  підприємсво: 

         ПРАТ «АП «УКРБУД», зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 

Захисникiв України, буд. 31. Внесок Компанії в статутний капітал складає 49,9755%. 

Інших відокремлених структурних підрозділів Компанія не має.  

Незважаючи на те, що Компанія володіє більшістю акцій ТОВ "Група Енерго", ТОВ 

"ШБК" Донецькшахтопроходка", ПРАТ "Донецький металургійний завод", ПРАТ 

"Макіївський коксохімічний завод", ПРАТ "Ясинівський коксохімічний завод", ПРАТ 
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"Макіївкокс",  вона не має істотного контролю і повноважень брати участь у прийнятті 

рішень з фінансової, господарської та комерційної діяльності даних підприємств. 

Органами управління Компанії є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада,  

Генеральний директор. Виконавчим органом є Генеральний директор, який здійснює 

управління поточною діяльністю Компанії. Генеральний директор вирішує всі питання 

діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та 

Наглядової ради. Нагляд за діяльністю Генерального директора здійснює Наглядова рада, 

члени якої обираються загальними зборами акціонерів Компанії у відповідності до 

чинного законодавства. 

Станом на 31 грудня 2019 та  31 грудня 2018 р. власниками акцiй Компанії є 

юридичні особи нерезиденти: 

АЛТАНА ЛIМIТЕД (ALTANA LIMITED) - 24,99% акцiй Компанiї,  

PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. - 24,99% акцiй 

Компанiї,  

TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) - 

24,99% акцiй Компанiї,  

МIСАНДАЙКО ХОЛДIНГЗ ЛТД - 24,99% акцiй Компанiї. 

Кінцевий бенефіциарний власник відсутній, тому що серед власників відсутні 

фізичні особи, які володіють 25 і більше відсотків статутного капіталу. 

 

 б)    Операційне середовище та економічна ситуація 

 

Компанія здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Економічна ситуація в Україні істотно 

погіршилася у 2014-2016 рр. внаслідок військової напруженності на сході України. 

Збройний конфлікт, що почався навесні 2014, і ще не закінчений; частини Донецької та 

Луганської областей знаходяться на території, непідконтрольній українській владі, і 

українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування 

українського законодавства на території даних областей. Всі виробничі потужності 

Компанії розташовані на території, підконтрольній українській владі, але географічно 

наближеній до зони конфлікту. Кінцевий результат вищезазначених подій важко 

спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший суттєвий негативний вплив на 

українську економіку. 

В 2018 – 2019 р. в економіці України спостерігається відновлення загальної 

макроекономічної стабільності, що супроводжується структурними реформами, 

зростанням інвестицій в вітчизняну економіку, зростанням купівельної спроможності 

населення, розвитком агропромислового сектору, активізацією будівництва та 

покращенням ситуації на зовнішніх ринках. ВВП продовжує рост на 3,3 % у 2019 як і у 

2018 у порівнянні з минулим роком. 

 

Крім того відбулися позитивні зрушення в монетарній політиці. Національний банк 

України ("НБУ") провів ряд заходів по врегулюванню ситуації на фінансовому ринку, які 

були спрямовані, окрім іншого, на стримування рівня інфляції. В 2019 році індекс інфляції 

України сповільнився до рівня 4,1%  (в порівнянні з 9,8% у 2018 році), що дозволило НБУ 
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розпочати політику зниження ефективної облікової ставки після тривалого періоду її 

зростання – з 18 % у вересні 2019 до 13,5% у грудні 2019 і до 11% у січні 2020. 

 

Протягом 2018-2019 років НБУ здійснив ряд кроків щодо пом’якшення валютних 

обмежень, які були запроваджені протягом 2014 - 2015 років. Зокрема, обов’язкова частка 

продажу надходжень в іноземній валюті на міжбанківському ринку зменшилась з 50% до 

30%, починаючи з 1 березня 2019 року,  а починаючи з 20 червня 2019 року її було 

скасовано. В додаток до цього, нормативний період розрахунків за операціями, здійснених 

в іноземній валюті, зріс з 180 днів до 365 днів, починаючи з 16 травня 2019. 

 

Україна продовжує утримувати активну позицію на міжнародних ринках боргового 

капіталу. Протягом 2018 - 2019 рокiв Україна не лише випустила кілька траншів 

єврооблігацій, деномінованих у доларах США , але й випустила свій перший за останні 15 

років транш в євро. Крім того, у травні 2019 року Clearstream, міжнародний центральний 

депозитарій цінних паперів Deutsche Börse Group, відкрив рахунок у НБУ, що полегшило 

доступ міжнародних інвесторів до облігацій внутрішнього державного боргу, покращило 

стійкість портфеля державного боргу за рахунок збільшення його гривневої частки та 

сприятливо вплинуло на приплив іноземної валюти в країну.  

Спалах захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2 призвів до введення 

карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, включаючи 

найпотужніші економіки світу.  

Це у свою чергу призвело до скорочення активності у певних секторах економіки 

(особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари та послуги та 

збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових економіках 

світу зі всіма негативними наслідками 

У комбінації із початком цінової війни на ринку нафти, це призвело до різкого 

падіння на фінансових ринках та зниження вартості багатьох активів.  

Крім того спалах цього захворювання може потенційно призвести до порушення 

логістичних ланцюжків поставок та зменшення виробництва певної продукції 

У відповідь на потенційно загрозу, яку коронавірус становить для життя громадян, 

українська влада також вжила ряд заходів щодо стримування спалаху, ввівши обмеження 

на пересування людей в межах країни, «закриття» міст в регіонах, які  постраждали від 

спалаху, припинення регулярного міжнародного пасажирського авіасполучення з 

Україною, а також тимчасове обмеження на в'їзд до країни іноземних громадян. Деякі 

підприємства  запровадили віддалений режим роботи для соціального дистанціювання 

своїх співробітників. Частка підприємств скоротили або тимчасово призупинили ділові 

операції. 

Більш широкі потенційні економічні наслідки цих подій включають в себе: 

• порушення бізнес-операцій і економічної активності в Україні з каскадним 

впливом як на іноземні, так і на вторинні ланцюжки поставок, включаючи торгівлю і 

транспорт, подорожі та туризм, розваги, виробництво, будівництво, роздрібну торгівлю, 

страхування і освіту;  і 
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• зростання економічної невизначеності, що відображається на цінах на активи і 

обмінних курсах. 

Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільної діяльності Компанії, необхідні в рамках існуючих обставин. У той же час 

подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив 

на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, характер та наслідки якого на 

поточний момент визначити неможливо.  

Ця окрема фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу 

щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий 

стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки 

управлінського персоналу. Ця окрема фінансова звітність не включає жодних коригувань, 

які виникли в результаті подій в Україні після дати балансу. 

 

2. Основа складання фiнансової звiтностi 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця окрема попередня фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдно до законодавства України.  

Підприємство, скориставшись порадами Міністерства фінансів України, 

викладеними в Листі від 29.12.2017р. №35210-06-5/37175, визначило для себе датою 

переходу на МСФЗ 01.01.2018р. 

 (б) Функцiональна валюта та валюта подання 

Нацiональною валютою України є гривня. Функцiональною валютою Компанiї та 

валютою подання цiєї окремої фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. 

(в) Безперервна дiяльнiсть  

За перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 р., Компанiя отримала чистий прибуток у 

розмiрi  2 936 500 тисяч гривень.  Поточнi зобов'язання Компанiї перевищують її оборотнi 

активи станом на 31 грудня 2019 р. на 25 632 544 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: на 

27 822 043 тисячi гривень). Таке перевищення вiдноситься, головним чином, до 

короткострокових зобов'язань за кредитами. 

Станом на 31 грудня 2019 р. заборгованiсть Компанiї по кредитах складає 30 222 165 

тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: 34 558 525 тисяч гривень), включаючи проценти до 

виплати у сумi 15 519 898 тисяч . 

На 31 грудня 2019 р. Компанія не виконала обов’язкові умови Договору про 

синдикований кредит перед-експортного фінансування, а також обов’язкові умови інших 

кредитних угод, залишки за якими разом становлять 30 222 165 тисяч гривень. 

На дату складання цієї окремої фінансової звітності через порушення обов’язкових 

фінансових та інших умов договору про надання перед-експортного синдикованого 

кредиту, кредитори вимагали погашення кредитів загальною сумою 23 990 883 тисяч 

гривень, включаючи проценти до виплати на суму 13 913 593 тисяч гривень. 
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        По умовах затверджених наприкінці вересня 2018р. Компанія досягла  мирових угод 

на суму  2 164 434 тисяч гривень.  Станом на 31 грудня 2018 р. борг не погашено. Станом 

на 31.12.2019 борг погашено  частково. 

        У зв’язку із ситуацією, що описана в Примiтцi 1(б), Компанія фактично втратила 

активи, розташовані на тимчасово непідконтрольній Україні території загальною вартістю 

3 421 182 тисяч гривень  

 

З метою забезпечення тривалої дiяльностi Компанiї згiдно з принципом 

безперервностi, керiвництво Компанiї вживає таких заходiв: 

•  Протягом 2019 керівництво Компанії продовжувало вести переговори щодо 

реструктуризації кредитів у сумі 657 170 тисяч грн., включаючи нараховані проценти у 

сумі  153 114тис. грн. станом на 31 грудня 2019р. до 2021 року. 

• Керівництво Компанії планує провести переговори з кредиторами щодо умов 

реструктуризації синдикованого кредиту перед-експортного фінансування. 

• Керівництво Компанії планує у передбаченому законодавством України порядку 

притягнути до відповідальності третіх осіб, причетних до незаконного захоплення 

виробничих і адміністративних приміщень Компанії. 

          

         Хоча управлiнський персонал Компанiї вважає, що вживанi ним заходи будуть 

достатнiми для того, щоб забезпечити дiяльнiсть Компанiї на основi принципу 

безперервностi дiяльностi у найближчому майбутньому, подальша нестабiльнiсть умов 

здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського 

персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнки управлiнського персоналу. 

(г) Використання оцiнок i суджень 

Складання окремої попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд 

управлiнського персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на 

застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та 

витрат, вiдображених у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi 

активи та зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Оцiнки та припущення, на яких вони грунтуются, регулярно переглядаються. 

Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони 

переглядаються, а також у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.  

 

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

(а)  Передумови облікової політики 

Наказ про облікову політику Компанії розроблений відповідно до законодавства 

України та Міжнародних стандартів фінансової звітності, що прийняті Радою з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та офіційно оприлюднені на веб-сайті 

Міністерства фінансів України (далі – МСФЗ).  
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Облікова політика Компанії визначає та встановлює єдині принципи, методи і 

процедури, що використовуються нею для здійснення обліку активів, зобов’язань, 

капіталу, операцій, складання та подання фінансової звітності. 

Основна мета облікової політики – забезпечення та надання користувачам повної, 

достовірної та неупередженої інформації про майновий та фінансовий стан Компанії, 

результати діяльності та рух грошових коштів, з метою прийняття ними відповідних 

економічних рішень. 

Положення облікової політики є обов’язковими для безумовного виконання всіма 

працівниками Компанії при вирішенні питань, регламентованих обліковою політикою. 

Облікова політика може змінюватися добровільно або примусово. 

Добровільно облікова політика змінюється за рішенням управлінського персоналу 

та у тих випадках, коли використання нової облікової політики дає більш достовірну 

інформацію для складання фінансової звітності. При цьому показники статей звітності, що 

змінюються, перераховуються ретроспективно за всі попередні періоди. Якщо ж це 

неможливо - тоді за порівнянні періоди. 

(б) Зміна облікової політики  

Зміна облікової політики Компанії можлива лише за таких умов: 

 Якщо зміни вимагаються МСФЗ; 

 Необхідності застосування якого-небудь іншого способу відображення 

господарських операцій, активів, зобов’язань, власного капіталу, результатів діяльності 

для більш правдивого відображення подій та угод у фінансовій звітності Компанії при 

умові, що дані зміни призведуть до надання більш доречної та надійної інформації по 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки. 

 (в) Виклад суттєвих облікових політик та суджень 

Викладенi далi істотні положення облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю 

послiдовно протягом перiоду, поданого у цiй  фiнансовiй звiтностi. 

1. При визнаннi об'єкта основних засобів як активу здійснюється його оцінка за 

первісною вартістю. Після визнання об'єкт основних засобів враховується за 

переоціненою вартістю. При переоцінці основних засобів застосовується метод списання 

зносу. Інформація про суму накопиченої амортизації відображається у Звіті про 

фінансовий стан. 

Сума, яка амортизується (за винятком вартості землі) підлягає систематичному 

розподілу протягом терміну корисної експлуатації. 

Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та 

готовi до використання. 

При розрахунку амортизації застосовується метод лінійної амортизації основних 

засобів, який полягає в нарахуванні постійні відрахування протягом строку корисної 

експлуатації, якщо при цьому не змінюється ліквідаційна вартість активу. На об'єкти, що 

відносяться до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація в розмірі 

100% в момент їх введення в експлуатацію. 



                                                                                                                                                  Примітки до Окремої 

 фінансової звітності за 2019 рік ПРАТ  «ДМЗ»   

 

 

 

8 

 

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів і термін корисної експлуатації 

переглядається не рідше ніж один раз на рік, і, якщо очікування відрізняються від 

попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміни в обліковій оцінці. 

Нарахування амортизації активу припиняється, починаючи з більш ранньої з двох 

дат: дати переведення до складу активів, призначених для продажу або дати припинення 

визнання активом. 

2. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової 

вартості переоціненого об'єкта щомісяця включається пропорційно нарахованої 

амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового 

капіталу.  

3.До інвестиційної нерухомості відноситься нерухомість, призначена для 

отримання орендних платежів або збільшення власного капіталу і використовувана для 

власних потреб менш ніж на 1,0% від загальної площі нерухомості.  

4. При визнанні об'єкта інвестиційної нерухомості в якості активу виробляється 

його оцінка за собівартістю. Після визнання об'єкт інвестиційної нерухомості оцінюється 

за собівартістю мінус амортизаційні витрати і витрати по зменшенню корисності. 

Інформація про суму накопиченої амортизації відображається у Звіті про фінансовий стан.  

5. Капіталізування витрат за позиками, безпосередньо відноситься до придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікаційних активів. До кваліфікаційних активів 

відносяться активи, підготовка яких до використання за призначенням або для продажу 

обов'язково вимагає період часу більше трьох місяців  

6. Нематеріальні активи признаються і враховуються за собівартістю. Інформація 

про суму зносу відображається у Звіті про фінансовий стан.  

7. В окремій фінансовій звітності фінансові інвестиції в спільні, асоційовані та 

дочірні підприємства оцінюються по собівартості. В консолідованій фінансовій звітності 

фінансові інвестиції в дочірні підприємства обліковуються за методом повної 

консолідації, фінансові інвестиції в асоційовані та спільні підприємства – за методом 

участі у капіталі. 

8. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання 

відображаються в сумі зазначених активів і зобов'язань, визначених на кожну дату 

складання фінансової звітності.  

9. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнаються на 

дату операції. Надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної процентної ставки.  

Короткострокова неторгова дебіторська заборгованість дисконтується в разі 

істотного ефекту від дисконтування.  

Ефективна процентна ставка за фінансовим інструментом - це ставка, що 

застосовується при точному дисконтуванні майбутніх грошових платежів або надходжень 

від фінансового інструмента.  

Ефективна процентна ставка розраховується на підставі ринкової ставки відсотка, а 

також враховуються винагороди і комісії, які є невід'ємною частиною ефективної ставки 

відсотка за фінансовими інструментами.  

Для визначення переважної ринкової ставки відсотка використовується:  

1) Інформація з сайту НБУ щодо грошово-кредитної статистики по процентних 

ставках. Інформація береться по Донецькій області, ставка розраховується середня, 
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виходячи з даних для підприємств переробної промисловості і підприємств оптової і 

роздрібної торгівлі.  

2) Ставка, прописана в договорах реструктуризації кредитів підприємства 

укладених в звітному періоді.  

У разі суттєвої відмінності в значеннях ставок за двома зазначеними джерелами 

використовується середня ставка для розрахунків.  

У разі значного розриву між показниками, проводиться аналіз на предмет того, 

який показник більш реально буде відображати поточну ситуацію на ринку і 

використовувати дану ставку для розрахунків.  

10. У звіті про фінансовий стан дебіторська заборгованість відображається з 

урахуванням резерву очікуваних кредитних збитків. Оцінюються очікувані кредитні 

збитки по дебіторської заборгованості шляхом нарахування прогнозного резерву 

портфельним методом і методом за індивідуальними балансам із застосуванням ставок 

резервування. 

Відсоток знецінення (в річному еквіваленті) коригується  на період погашення 

дебіторської заборгованості.  

11. Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю з 

урахуванням витрат на проведення операції, в подальшому оцінюються за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.  

Короткострокова кредиторська заборгованість дисконтується в разі істотного 

ефекту від дисконтування.  

12. При відпуску запасів у виробництво, продаж та чи іншому вибутті оцінка 

запасів здійснюється за методом ФІФО. Метод конкретної ідентифікації списання запасів 

застосовується при виконанні робіт по конкретному об'єкту.  

13. Втрати від знецінення запасів відображаються прямим списанням за статтею 

інші операційні витрати. 

14. До складу статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» включаються готівкові 

грошові кошти в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках в банках (в т.ч. 

розподільчих), грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошових коштів,  

зокрема депозити в банках терміном погашення не більше трьох  місяців.  

15. Створюються забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат 

на:  

- виплату відпускних; 

 -погашення зобов'язань щодо програм пенсійного забезпечення з визначеною 

виплатою;  

- інші забезпечення.  

16. Дохід від реалізації послуг визнається в звітному періоді після надання послуг, 

виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором.  

Оцінка ступеню завершеності операцій з надання послуг здійснюється шляхом 

вивчення виконаної роботи.  

Оцінка ступеню завершеності робіт за будівельним контрактом визначається 

методом вимірювання та оцінки виконаної роботи. 

  

17. Витрати за функціями класифікуються  за такими статтями:  

Операційні витрати:  

-          Собівартість реалізації  
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-          Адміністративні витрати  

-          Витрати на збут  

-          Інші операційні витрати  

Неопераційні витрати:  

-          Фінансові витрати  

-          Витрати від участі в капіталі  

-          Інші витрати  

З метою класифікації, операційними витратами вважаються витрати, пов'язані з 

операційною діяльністю. Операційною діяльністю вважається основна діяльність 

підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною 

чи фінансовою діяльністю.  

18. В Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід курсові різниці 

відображаються згорнуто.  

19. Надходження від отриманих дивідендів показуються в звіті про рух грошових 

коштів, як рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності.  

20. Виплата відсотків за користування грошовими коштами показується в звіті про 

рух грошових коштів, як рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності. 

21. Статті доходів, витрат та руху грошових коштів господарської одиниці за 

межами України при включенні в фінансову звітність підприємства перераховується по 

валютному курсу на дату здійснення операції. 

     (г) Новi стандарти та тлумачення, якi набрали чинностi протягом звітного періоду 

При складанні фінансової звітності Компанія враховувала вплив наступних нових 

стандартів, які були випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - 

«КМСФЗ»), які вступили в дію та відносяться до  фінансової звітності Товариства для 

річних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2019 року. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»: дата випуску - січень 2016р., застосовується до річних 

періодів, які починаються з 01.01.2019р. 

МСФЗ 16 "Оренда" запровадив єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, 

яка передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар 

повинен визнавати актив у формi права користування, що являє собою право 

використовувати базовий актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок 

здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi звiльнення вiд вимог Стандарту 

щодо короткострокової оренди та оренди об'єктiв з низькою вартiстю. Правила облiку для 

орендодавцiв залишаються аналогiчними до iснуючих, тобто орендодавцi 

продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг або операцiйну оренду. 

МСФЗ 16 замiнив дiючi вимоги щодо облiку оренди, включаючи тi, що мiстяться у 

МСБО 17 "Оренда", КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ-15 

"Операцiйна оренда - заохочення" та ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають 

юридичну форму угоди про оренду". 

За оцінкою Компанії вплив нового стандарту МСФЗ 16 на звітність Компанії 

незначний, оскільки існуючи договори або не підпадають під класифікацію як договори 

оренди, або є короткосроковими та по об’єктах з низькою вартістю 
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4. Визначення справедливої вартостi 
 

Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила розкриття iнформацiї 

вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i 

зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або 

сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж 

учасниками на момент оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та 

розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, 

додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої 

вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного 

активу або зобов'язання. При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу 

враховується здатнiсть учасника ринку отримувати економiчну вигоду шляхом 

максимального та ефективного використання активу або шляхом продажу активу iншому 

учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив максимально та ефективно. 

 

(а) Основнi засоби  

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi заснована на ринковiй вартостi. Ринкова 

вартiсть об'єкта нерухомостi являє собою розрахункову оцiнку суми, на яку даний об'єкт 

нерухомостi може бути обмiняний (пiсля належного вивчення ринку) станом на дату 

проведення оцiнки в результатi угоди мiж обiзнаними, незалежними один вiд одного 

покупцем i продавцем, бажаючими здiйснити таку операцiю. При визначеннi справедливої 

вартостi машин, устаткування, iнвентарю i приладдя застосовується ринковий пiдхiд i 

витратний пiдхiд з використанням оголошених ринкових цiн (котирувань) на подiбнi 

об'єкти, якщо такi є в наявностi. 

У разi вiдсутностi оголошених ринкових цiн (котирувань) справедлива вартiсть 

основних засобiв визначається, головним чином, на основi вартостi замiщення за 

вирахуванням зносу. Вiдповiдно до цього методу, враховується вартiсть вiдновлення або 

замiщення основних засобiв, скоригована на фiзичний, функцiональний чи економiчний 

знос, а також на старiння.  

(б) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська  

 заборгованiсть 

Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та 

iншої дебiторської заборгованостi оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових 

потокiв, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ця 

справедлива вартiсть визначається для цiлей розкриття iнформацiї або у разi отримання 

дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської 

заборгованостi в результатi об'єднання бiзнесу. 
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5. Пояснення щодо переходу на МСФЗ 
 

Компанією здійснено узгодження активів, зобов’язань та її власного капіталу у 

звітності за попередніми П(С)БО з активами, зобов’язаннями та її власним капіталом за 

МСФЗ 01.01.2018 наступним чином: 

    (тисяч гривень) 

АКТИВ 
Код 

рядка 

На 

31.12.2017 

за П(С)БО 

Вплив 

переходу на 

МСФЗ 

На 01.01.2018 

за МСФЗ 
Пояснення 

І. Необоротні 

активи 
     

Нематеріальні 
активи: 

1000 1 649  1 649  

-первісна 

вартість 
1001 5 038  5 038  

-накопичена 

амортизація 
1002 (3 389)  (3 389)  

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

1005 1 643 309 (152 136) 1 491 173 

Проведене списання, 

відповідно до п. 67(б)  МСБО 

16 «Основні засоби» 

Основні засоби: 1010 1 142 346 282 280 1 424 626 

Визнана доцільна вартість 

відповідно до п Г5-Г6 МСФЗ 

1 

-первісна 

вартість 
1011 2 181 135 27 611 023 29 792 158  

- знос 1012 (1 038 789) 27 328 743 (28 367 532)  

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції:  

які 

обліковуються за 
методом участі в 

капіталі інших 

підприємств 

1030     

-інші фінансові 

інвестиції 
1035 351 466  351 466  

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

1040 45 765 (45 765) 0 

Нарахован резерв під 

знецінення дебіторської 

заборгованості відповідно до 

МСБО 36 

Відстрочені 
податкові активи 

1090 2 249 803 (2 249 803) 0 

Проведено списання 
відповідно до п. 24 МСБО 12 

«Податки на прибуток» 

Усього за 

розділом І 
1095 5 434 338  (2 165 424) 3 268 914  

II. Оборотні 

активи 
     

Запаси 1100 744 867  744 867  

Виробничі 

запаси 

1101 

 
359 133  359 133  

Незавершене 

виробництво 
1102 22 382  22 382  
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Готова 

продукція 
1103 335 216  335 216  

Товари 1104 28 136  28 136  

Поточні 

біологічні 

активи 

1110 36  36  

Дебіторська 

заборгованість за 
продукцію, 

товари, роботи, 

послуги 

1125 3 383  801 (1 140 467) 2 243 334 

Нарахован резерв під 

знецінення дебіторської 
заборгованості відповідно до 

МСБО 36 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками: 

     

- за виданими 

авансами 
1130 1 000 169 (535 512) 464 657 

Нарахован резерв під 

знецінення дебіторської 

заборгованості відповідно до 

МСБО 36 

- з бюджетом 1135 39  39  

- з нарахованих 

доходів 
1140 5988  5988  

      

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

1155 3 311 666 (2 397 523) 914 143 

Нарахован резерв під 

знецінення дебіторської 

заборгованості відповідно до 
МСБО 36 

Поточні 

фінансові 

інвестиції 

1160     

Гроші та їх 

еквіваленти 
1165 2 439 743  2 439 743  

Готівка 1166 164  164  

Рахунки в 

банках 
1167 2 439 579  2 439 579  

Інші оборотні 

активи 
1190 154 989  154 989  

Усього за 

розділом II 
1195 11 041 298 (4 073 502) 6 967 796  

III. Необоротні 

активи, 

утримувані для 

продажу, та 

групи вибуття 

1200  0   

БАЛАНС 1300 16 475 636 (6 238 926) 10 236 710  

І. Власний 
капітал 

     

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

1400 77 988  77 988  

Капітал у 

дооцінках 
1405  206 900 206 900 

Визнана дооцінка відповідно 

до п 39 МСБО  16 «Основні 

засоби» 

Резервний 

капітал 
1415 19 497  19 497  



                                                                                                                                                  Примітки до Окремої 

 фінансової звітності за 2019 рік ПРАТ  «ДМЗ»   

 

 

 

14 

 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

1420 (18 500 071) 
 

(6 666 384) 
 

 
(25 166 455) 

 

Визнаний фінансовий 

результат впливу переходу на 

МСФЗ 

Усього за 

розділом І 
1495 (18 402 586) (6 459 484) (24 862 070)  

II. Довгострокові 
зобов'язання і 

забезпечення 

     

Пенсійні 

зобов’язання 
1505  108 179 108 179 

Визнані зобов’язання 

відповідно до МСБО  19 

«Виплати працівникам» 

Усього за 

розділом ІІ 
1595  108 179 108 179  

IІІ. Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

     

Короткострокові 

кредити банків 
1600 2 748 327  2 748 327  

Поточна 

заборгованість 

за: 

     

-

довгостроковими 
зобов'язаннями 

1610 18 397 227  18 397 227  

- за товари, 

роботи, послуги 
1615 1 572 133  1 572 133  

-  з бюджетом 1620 59 811  811  

- зі страхування 1625 30 264  30 264  

-з оплати праці 1630 16 463  16 463  

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

одержаними 

авансами 

1635 76 450  76 450  

Поточні 

забезпечення 
1660 3 845 415 103 407 3 948 822 

Нараховане забезпечення по 

втрачених активах відповідно 

до МСБО 36 

Інші поточні 

зобов'язання 
1690 8 132 132 8 972 8 141 104 

Визнано дисконт по 

дебіторській заборгованості 

відповідно до МСФЗ 39 

«Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» 

Усього за 

розділом IІІ 
1695 34 878 222 112 379 34 990 601  

ІV. 

Зобов’язання, 

пов’язані з 

необоротними 

активами,  

утримуваними 

для продажу, та 

групами вибуття 

1700     

БАЛАНС 1900 16 475 636 (6 238 926) 10 236 710  
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(а) Узгодження основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та капіталу в 

дооцінках: 

 

                                                                                                                              (тисяч гривень)  

 

Будiвлi 

та 

споруди 

Вироб-

ниче 

обладна

ння 

Транспо

ртнi 

засоби 

Iнше 

Основнi 

засоби на 

непідконт

рольній 

території 

Неви-

робничi 

основнi 

засоби 

Незаве-

ршенi 

капiта-

льнi 

iнвестиц

iї 

Всього 

Вартiсть за 

П(С)БО на 

31.12.2017 

40 431 45 067 116 175 8 249 1 961 655 9 558 1643 309 3 824 444 

Накопичений 

знос за 

П(С)БО на 

31.12.2017 

(8 794) (23 200) (39 498) (6 997) (953 480) (6 820) - (1 038 789) 

Залишкова 
вартiсть за 

П(С)БО на 

31.12.2017 

31 637 21 867 76 677 1 332 1 008 095 2 738 1 643 309 2 785 655 

Дооцінка 

вартості 
2 350 2 775 151 077 1 476 27 543 032 2 235 - 27 702 945 

Дооцінка 

зносу 
(1 588) (947) (144 389) (1 214) (2 723 689) (2 346) - (27 387 378) 

Уцінка 

вартості 
(4 436) (460) (653) (130) (85 623) (620) - (91 922) 

Уцінка зносу 944 441 441 113 56 278 418 - 58 635 

Списання - - - - - - (152 136) (152 136) 

Вартiсть або 

переоцiнена 

вартiсть на 

01.01.2018 за 

МСФЗ 

38 345 47 382 266 599 9 595 29 419 064 11 173 1 491 173 31 283 331 

Накопичений 

знос на 

01.01.2018 за 

МСФЗ 

(9 438) (23 706) (183 446) (8 098) (28 134 096) (8 748) - (28 367 532) 

Доцільна 

вартiсть на 
01.01.2018 за 

МСФЗ 

28 907 23 676 83 153 1 497 1 284 968 2 425 1 491 173 2 915 799 
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(б) Узгодження дебіторської заборгованості: 

                                                                                                                                                  (тисяч гривень) 

 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

Дебіторська 

заборгованіст

ь за 

продукцію, 

товари, 

роботи, 
послуги 

Дебіторська 

заборговані

сть за 

розрахунка

ми за 

виданими 
авансами 

Iнша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

Всього 

Вартiсть на 

31.12.2017 за 

П(С)БО 

818 496 9 204 309 2 847 268 3 507 544 

 

16 377 617 

 

Нарахований 

резерв івних 

боргів за 

П(С)БО на 

31.12.2017 

(772 731) 

 

(5 820 508) 

 

(1 847 099) 

 

(195 878) 

 

(8 636 216) 

 

Балансова 

вартiсть за 

П(С)БО на 

31.12.2017 

45 765 3 383 801 1 000 169 3 311 666 7 741 401 

Визнання за 

МСФЗ 
(донарахування 

резерву під 

знецінення 

дебіторської 

заборгованості) 

 

(45 765) 

 

(1 140 467) 

 

(535 512) 

 

(2 397 523) 

 

(4 119 267) 

Вартiсть на 

01.01.2018 за 

МСФЗ 

818 496 9 204 309 2 847 268 3 507 544 16 377 617 

Нарахований 

резерв 

сумнівних 

боргів за МСФЗ 

на 01.01.2018 

(818 496) (6 960 975) (2 382 611) (2 593 401) 

 

 

(12 55483) 

 

Балансова 

вартiсть за 
МСФЗ на 

01.01.2018 

0,00 2 243 334 464 657 914 143 
 

3 622 134 

 

 

(в) Узгодження відстрочених податкових активів: 

 

 Оскільки відповідно до п24. МСБО 12 "Податки на прибуток", відстрочений 

податковий актив слід визнавати щодо всіх тимчасових різниць в тій мірі, в якій існує 

ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, проти якої можна буде зарахувати 

тимчасовою різницею, при переході на МСФЗ відстрочений податковий актив, 

нарахований відповідно до попередньої концептуальної основи – П(С)БО, у сумі 2 249 803 

тисяч гривень списано за рахунок непокритого збитку минулих років. 
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(г) Узгодження власного капіталу в частині непокритого збитку: 

 

Непокритий збиток на 31.12.2017 згідно П(С)БО – 18 500 071 тисяч гривень 

збільшено за рахунок: 

- списання незавершених капітальних інвестицій - 152 136 тисяч гривень; 

- списання відстроченого податкового активу, нарахованого відповідно до П(С)БО - 

2 249 803 тисяч гривень; 

- донарахування резервів під знецінення дебіторської заборгованості - 4 119 267 

тисяч гривень; 

- донарахування забезпечень під неконтрольовані активи – 124 616 тисяч гривень; 

- донарахування довгострокових зобов’язань – 86 970 тисяч гривень; 

- нарахування дисконту по дебіторській заборгованості – 8 972 тисяч гривень; 

         - зменшено за рахунок прибутку від дооцінки, раніше знецінених основних засобів у 

сумі 29 963 тисяч гривень. 

         -зменшено на суму по іншому додатковому капіталу в дооцінках (відстрочений 

податок на резерв переоцінки по основним засобам) – 45 417 тисяч гривень.  

Загальна сума коригування – 6 666 384 тисяч гривень. 

Непокритий збиток на 01.01.2018 згідно МСФЗ дорівнює 25 166 455 тисяч гривень. 
 

(д) Узгодження зобов’язань: 

(тисяч гривень) 
 Довгострокові 

пенсійні 

зобов’язання 

Поточні 

забезпечення 

Iнші поточні 

зобов’язання 

   

Всього 

Вартiсть на 

31.12.2017 за 

П(С)БО 

- 3 845 415 8 132 132 11 977 547 

Донараховане 

забезпечення під 

неконтрольовані 
об’єкти 

- 124 616 - 124 616 

Здійснена актуарна 

оцінка зобов’язать 
108 179 620 3 970 112 769 

Відображена 

актуарна оцінка 

зобов’язать 

108 179 (21 209) - 86 970 

Визнано дисконт 

по дебіторській 

заборгованості 

- - 8 972 8 972 

Вартiсть на 

01.01.2018 за 

МСФЗ 

108 179 3 948 822 8 141 104 12 198 105 
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6. Необоротнi активи 
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2019 р., представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) 
  

Земля, 

будiвлi 

та 

споруд
и 

Виробни

че 

обладна

ння 

Транспо

ртнi 

засоби 

Iнше 

Основнi 

засоби на 

непідконтрол

ьній території 

Невироб

ничі 

основні 

засоби 

Незаве

ршенi 

капiтал

ьнi 

iнвести
цiї  

Всього 

Вартiсть або 

переоцiнена 

вартiсть на 

01.01.2019 

35 155 34 135 116 683 5 017 29 418 822 10 674 3 465 29 623 951 

Накопичений 

знос на 

01.01.2019 

(4 293) (4 473) (25 022) (4 030) (28 133 866) (8 891)   (28 180 575) 

Резерв під 

зменшення 

корисності 

        (1 284 956)     (1 284 956) 

Залишкова 

вартiсть на 

01.01.2019 

30 862 29 662 91 661 987 - 1 783 3 465 158 420 

Перехід в 

іншу 
категорію 

ПС 

-  (562) (56) (124) 742  - -  -  

Перехід в 

іншу 

категорію 

АМ 

 - 288 54 57 (399) -   - -  

Надходженн

я 
3 628 3 010 703 1 964  - 6 12 961 22 272 

Вибуття  - -  (26) (38)  - (9) (9 634) (9 707) 

Списання 

зносу 
-  58 4,118 279  - 123 -  4 578 

Нарахований 

знос 
(1 053) (6 180) (37 670) (1 720) (16) (471) -  (47 110) 

Вартiсть або 

переоцiнена 

вартiсть на 

31.12.2019 

38 783 36 525 113 186 6 540 29 419 564 10 547 6 792 29 631 937 

Накопичений 
знос на 

31.12.2019 

(5 346) (10 307) (58 518) (5 415) (28 134 282) (9 239)  - (28 223 107) 

Резерв під 

зменшення 

корисності 

 -  -  - -  (1 285 282)  - -  (1 285 282) 

Залишкова 

вартiсть на 

31.12.2019 

33 437 26 218 54 668 1 125 - 1 308 6 792 123 548 
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Нарахований знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. був розподілений по 

статтях витрат наступним чином: 

- на собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 123 тисяч гривень  

- на адмiнiстративнi витрати – 5 297 тисяч гривень  

- на iншi операцiйнi витрати –41 690   тисяч гривень 

 

Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2018 р., представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) 
 

Будiвлi 

та 

споруд

и 

Вироб-

ниче 

обладна

ння 

Транс-

портнi 

засоби 

Інше 

Основнi 

засоби на 

неконтроль

ованій 

території 

Неви-

робнич

i 

основн

i 

засоби 

Незавер-

шенi 

капiта-

льнi 

iнвести 

-цiї 

Всього 

Вартiсть або 

переоцiнена 

вартiсть на 

01.01.2018 

38 345 47 382 266 599 9 595 29 419 064 11 173 1 491 173 31 283 331 

Накопичений 

знос на 

01.01.2018 

(9 438) (23 706) (183 446) (8 098) (28 134 096) (8 748)  - (28 367 532) 

Залишкова 
вартiсть на 

01.01.2018 

28 907 23 676 83 153 1 497 1 284 968 2 425 1 491 173 2 915 799 

Надходженн

я 
1 281 1 050 2 578 297   8 187 13 393 

Дооцінка 6 896 16 102 30 969 1 326     70 55 363 

Вибуття (188) (2 325) (3 390) (194) (230) (160) (6 223) (12 710) 

Списання 

зносу 
6 634 25 341 179 963 5 843 12 339  218 132 

Уцінка (4 545) (2 733) (110) (164)   (16) (7 568) 

Нарахований 
знос 

(1 489) (6 108) (21 539) (1775) 218 (482)  (31 175) 

Резерв під 

зменшення 

корисності 

    
(1 284 956)  (1 489 726) (2 774 682) 

Вартiсть або 

переоцiнена 

вартiсть на 

31.12.2018 

35 155 34 135 116 683 5 017 29 418 822 10 674 3 465 29 623 951 

Накопичений 

знос на 

31.12.2018 

(4 293) (4 473) (25 022) (4 030) (29 418 822) (8 891) 0 (29 465 531) 
 

Залишкова 

вартiсть на 

31.12.2018 

30 862 29 662 91 661 987 0 1 783 3 465 

 
158 420 

 

Нарахований знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. був розподілений по 

статтях витрат наступним чином: 

- на собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 91 тисяч гривень  
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- на адмiнiстративнi витрати – 3 928 тисяч гривень  

- на iншi операцiйнi витрати –27 156   тисяч гривень      

   

Оцiнка основних засобiв 

 

Відповідно до п. 29 МСБО 16 «Основні засоби» Компанія обрала своєю обліковою 

політикою для оцінки після визнання активом модель переоцінки (Примiтка 3(д)). 

Станом на 31 грудня 2019 р. балансова вартiсть основних засобiв (включаючи 

незавершенi капiтальнi iнвестицiї), відображена за справедливою (переоціненою) вартiстю 

за вирахуванням накопиченої амортизацiї i становить 123 548 тисяч гривень (31 грудня 

2018 р.: 158 420 тисяч гривень).  

          На 31 грудня 2019 р. основних засобів переданих у заставу для забезпечення 

банкiвських кредитiв не має ( на 31 грудня 2018 р.: 108 148 тисяч гривень). 

 

 

7. Фінансові інвестиції  
 

Станом на 31 грудня 2018 р. та на 31 грудня 2019 р. у складі інших фінансових 

довгострокових інвестицій компанія обліковує такі інвестиції, що є суттєвими: 

Найменування  

Країна 

реєстрації або 

розташування Вид 

інвестицій 

Сума 

інвестиції  

на 

31.12.19 

Сума 

інвестиції  

на 31.12.18 

 Доля в 

СК  

  %  

ТОВ "Група Енерго" Україна Доля в УК 792 792 99 

ТОВ "ШБК 

"Донецькшахтопроходка" 

Україна 
Доля в УК 61 842 61 842 92 

ПАТ "ДМЗ" Україна Акції 47 152 47 152 48 

ПАТ "МКХЗ" Україна Акції 24 802 24 802 73 

ПАТ "ЯКХЗ" Україна Акції 87 361 87 361 91 

ПРАТ «АП «УКРБУД» Україна Акції 22 787 34 191 49.9 

ПРАТ "Макіївкокс" Україна Акції 83 124 83 124 97 

Усього   327 860 339 264  

 

        В окремій фінансовій звітності фінансові інвестиції в спільні, асоційовані та дочірні 

підприємства оцінюються по собівартості.  

Компанією складено консолідовану фінансову звітність, у якій вона обліковує свої 

інвестиції в асоційоване  підприємство ПРАТ «АП «УКРБУД» відповідно до вимог МСБО 

28 за методом участі в капіталі. Консолідація інвестицій у інші дочірні підприємства не 

здійснювалася з причини відсутності істотного контролю (Примітка 1(а)). 

У складі поточних фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2018 р. та на  

31 грудня 2019 р. Компанія обліковує акції іншого підприємства, класифіковані  як 

утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 у кількості 5 121 929 штук на суму 35 860 

тисяч гривень. У зв’язку з тим, що акції заблоковано утримувачем - ПАТ «Національний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_023


                                                                                                                                                  Примітки до Окремої 

 фінансової звітності за 2019 рік ПРАТ  «ДМЗ»   

 

 

 

21 

 

депозитарій України» відповідно до рішення НКЦПФР №1149 від 28.08.2014р., 

Компанією нараховано резерв під знецінення цих інвестицій у сумі суму 35 860 тисяч 

гривень. Балансова вартість поточних фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2018 р. 

та на 31 грудня 2019 р. дорівнює 0. 

  

8. Запаси 
Виробничі запаси у звітності Компанії представленi наступним чином: 

(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Сировина та матеріали 1 331 2 388 

Паливо 8 20 

Матеріали передані в 

переробку 

3 336 1 709 

Запасні  частини 4 376 4 446 

Малоцінні  і швидкозношувані 

предмети 

292 473 

Інші  матеріали 17 368 

Разом 9 360 9 404 

  

 

Готова продукція у звітності Компанії представлена наступним чином: 

(у тисячах гривень)  

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Вугільна  продукція 22 809 19 155 

Інша 95 95 

Разом 22 904 19 250 

 

Товари у звітності Компанії представленi наступним чином: 

(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Товари на складі 5 242 7 563 

Разом 5 242  7 563 

   

        Запаси списані до чистої можливої ціни реалізації, загальною сумою 4 066 тисяч 

гривень, за рахунок інших операційних витрат. 

Протягом звітного періоду змiни готової продукцiї та незавершеного виробництва, 

визнанi як собiвартiсть реалiзованої продукцiї та послуг, склали 8 874 382 тисяч гривень. 

 

 



                                                                                                                                                  Примітки до Окремої 

 фінансової звітності за 2019 рік ПРАТ  «ДМЗ»   

 

 

 

22 

 

9.Дебіторська заборгованість 
 

(а) Довгострокова дебіторська заборгованість у звітності Компанії представлена 

наступним чином: 

(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгострокові займи видані 3 209 3266 

Заборгованість по депозитах і 
коштах на поточних рахунках  

814 139 814 139 

Резерв очікуваних кредитних 

збитків 
(817 348) (817 405) 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість за чистою 

реалізаційною вартістю 

0 0 

 

Станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. до складу довгострокової іншої дебіторської 

заборгованності включено розміщені в банках депозити та грошові кошти у розмірі 814 

139 тисяч гривень, у т.ч.: 

- в банку ПАТ "Дельта Банк" депозити, деноміновані у гривні, у сумі 761 856 тисяч 

гривень, та  грошові кошти на поточному рахунку у сумі 6 518 тисяч гривень. 

- 2 жовтня 2015 р. Нацiональним банком України було прийнято рiшення про 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "Дельта Банк". Вiдповiдно, 2 жовтня 

2015 р. виконавчий орган Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняв рiшення 

щодо початку здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ "Дельта Банк" i призначення 

уповноваженої особи з питань лiквiдацiї на перiод з 5 жовтня 2015 р. по 4 жовтня 2017 р. 

Рішенням від 20 лютого 2017 р. продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ 

«Дельта Банк» на два роки до 04 жовтня 2019року. Процедуру ліквідації продовжено до 04 

жовтня 2020 року. 

- в банку ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" грошові кошти на поточному 

рахунку у сумі 45 765 тисячі гривень. Станом на 31 грудня 2019 р. Компанія створила 

резерв на покриття збитків від знецінення грошових коштів на поточному рахунку. 

 21 квітня 2016 р. Нацiональним банком України було прийнято рiшення про 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-

УКРАЇНА". Вiдповiдно, 22 квітня 2016 р. виконавчий орган Фонду гарантування вкладiв 

фiзичних осiб прийняв рiшення щодо початку здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ 

"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" i призначення уповноваженої особи з питань 

лiквiдацiї на перiод з 22 квітня 2016 р. по 21 квітня 2018 р. Рішенням від 29 березня 2018 

року продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-

УКРАЇНА» строком на рік з 22 квітня 2018 року до 21 квітня 2019 року включно. 10 

травня 2016 року Компанією подано заяву про включення до реєстру кредиторів.  На 

звітну дату та на дату складання звітності питання не вирішено. Процедуру ліквідації 

продовжено до 21 квітня  2020 року. 

Станом на 31 грудня 2019 р. Компанією створено резерв на покриття збитків від 

знецінення депозитів та грошових коштів у сумі 814 139 тисяч гривень.  
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(б) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у звітності Компанії 

представлена наступним чином: 

(у тисячах гривень)  

 
31 грудня 

2019 р. 

31 грудня 

2018 р. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за 

первісною вартістю 
8 553 997 11 766 458 

у т.ч. прострочена заборгованість: до 30 к.дн. 205 142 994 821 

від 30 до 90 к.дн. 415 286 1 442 994 

від 90 до 180 к.дн. 470 455 1 072 888 

від 180 до 360 к.дн. 334 951 1 232 284 

Понад 360 к.дн. 6 384 657 5 984 309 

Резерв очікуваних кредитних збитків (5 776 094) (6 683 716) 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за 

чистою реалізаційною вартістю 
2 777 903 5 082 742 

Коефіцієнт середньорічної оборотності товарної дебіторської заборгованості, 

розрахований як відношення виручки до залишку товарної дебіторської заборгованості за 

2019 рік дорівнює 4,6 (2018 рік дорівнює 2,4). 

 Резерв очікуваних кредитних збитків нараховано відповідно до обраної облікової 

політики товариства та вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» портфельним методом і 

методом за індивідуальними балансам із застосуванням ставок резервування. 

 Протягом звітного періоду резерв  очікуваних кредитних збитків по торгівельній 

дебіторській заборгованості зменшився на 917 593 тисяч гривень, у т.ч.: 

- зменшено суму нарахованого резерву за рахунок визнання іншого операційного 

доходу – 1 200 083 тисяч гривень; 

- донараховано резерву очікуваних кредитних збитків за рахунок інших операційних 

витрат – 282 490 тисяч гривень. 

(в) Дебіторська заборгованість за розрахунками у звітності Компанії представлена 

наступним чином:                                                                                                              

                                                                                                              (у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
За виданими авансами за 

первісною вартістю 2 775 421 3 118 980 
Резерв на знецінення авансів 

виданих (2 567 396) 
(2 578 815) 

З бюджетом за первісною 

вартістю 68 046 131 691 

З нарахованих доходів за 

дивідендами 5 988 

 

5 988 
Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за чистою 

реалізаційною вартістю 

282 059 677 844 
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 Протягом звітного періоду резерв на знецінення авансів виданих зменшився на 

11 419 тисяч гривень, у зв’язку з його донарахуванням за рахунок інших операційних 

витрат. 

 

(г) Інша поточна дебіторська заборгованість у звітності Компанії представлена 

наступним чином: 

(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р 

з органами соцстрахування по 

лікарняних листах 
29 16 603 

по зворотній фінансовій 

допомозі та судовим витратам 
4 693 226 4 420 973 

за договором уступки права 
вимоги 

863 823 961 631 

за договором поруки 608 633 602 641 

за претензіями 30 382 30 907 

за реалізовані фінансові 

інвестиції 
11 396 11 436 

інші дебітори 2 849 7 091 

Усього за первісною вартістю 6 210 338 6 051 282 

у т.ч. прострочена 

заборгованість: до 30 к.дн. 
1 150 219 19 921 

від 30 до 90 к.дн. 69 267 792 

від 90 до 180 к.дн. 6 1 802 403 

від 180 до 360 к.дн. 77 395 1 118 568 

Понад 360 к.дн. 3 828 977 722 434 

Резерв очікуваних кредитних 

збитків (2 792 489) (2 810 054) 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість за чистою 

реалізаційною вартістю 

3 417 849 3 241 228 

 

 Протягом звітного періоду резерв очікуваних кредитних збитків по іншій поточній 

дебіторській заборгованості зменшився на 700 тисяч гривень, у т.ч.: 

- зменшено суму нарахованого резерву за рахунок визнання іншого операційного 

доходу – 793 тисяч гривень; 

донараховано резерву за рахунок інших операційних витрат –93 тисячі гривень 
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10.  Власний капiтал 
(а) Зареєстрований капiтал 

Станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2018 р. Статутний капітал Компанiї 

дорівнює 77 988 458,43 тисяч гривень, який поділено на 7 798 845 843 акцiй номiнальною 

вартiстю 0,01 гривень кожна. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення 

акцій. 

Тип цінного паперу: Акція проста бездокументарна іменна. Усi акцiї мають рiвнi 

права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i на повернення капiталу.  

Зареєстрований капiтал на 31 грудня 2019р. та та на 31 грудня 2018 р. розподілений 

наступним чином: 

 

                                                                             (у тисячах гривень)  

Найменування 
акціонера 

2019 2018 

% сума % сума 

АЛТАНА ЛIМIТЕД 

(ALTANA LIMITED) 25 

 

19 497 

 

25 19 497 

PRIVATE LIMITED 

LIABILITY 

COMPANY 
METINVEST B.V. 

25 19 497 25 19 497 

TREIMUR 

INVESTMENTS 

LIMITED 
(ТРЕЙМУР 

IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД) 

25 19 497 25 19 497 

МIСАНДАЙКО 
ХОЛДIНГЗ ЛТД 

25 19 497 25 19 497 

Усього 100 77 988 100 77 988 

 

(б) Прибуток на акцiю  

Розрахунок чистого i скоригованого прибутку на акцiю за 2019 рік проводився на 

основi  прибутку за 2019 рiк, що вiдноситься до власникiв простих акцiй, на суму 2 936 

500 тисяч гривень, та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, а саме 7 798 

845 843 акцiй. 

 

(в) Дивiденди 

У зв’зку з відсутністю джерела виплати (нерозподіленого прибутку) у 2019 та у 2018 

роках Компанiя не оголошувала виплати дивiдендiв. 

 

(г) Капiтал у дооцiнках 

Станом на 31 грудня 2019 р. та 01 січня 2019 р. капiтал у дооцінках представляє 

собою резерв переоцiнок основних засобiв. Протягом звітного періоду відбулися наступні 

зміни: 
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(у тисячах гривень)  

Станом на 01 січня 2019 р. 253 550 

Амортизація  резерву дооцінки (217 493) 

Станом на 31 грудня 2019 р. 36 057 

 

(д) Резервний капiтал 

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. у звітності Компанії відображено 

резервний капітал у сумi 19 497 тисяч гривень, нарахований у попередніх періодах. 

Рішення про формування та використання резервного капіталу має прийматися відповідно 

до вимог діючого законодавства. У звітному періоді рішень з цього питання не 

приймалося, змін у складі резервного капіталу не відбувалося. 

 

(є) Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Станом на 01 січня 2019 р скоригований непокритий збиток складав 27 787 880 

тисяч гривень . Протягом року: 

- зменшено  на суму чистого прибутку звітного періоду у сумі 2 936 500 тисяч 

гривень; 

- зменшено на суму нарахованої амортизації на суму переоцінки 217 493 тисяч 

гривень; 

- зменшено на суму переоцінки пенсійних зобов’язань у сумі 11 618 тисяч гривень. 

Станом на 31 грудня 2019 р. непокритий збиток дорівнює 24 622 269 тисяч гривень.  

 

11. Пенсійні зобов'язання  
Компанія бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеними виплатами, яку 

засновано у законодавчому порядку, участь у якiй є обов'язковою для усiх компанiй, що 

мають робочi мiсця з особливо шкiдливими та важкими умовами працi (Список 1 та 

Список 2). Зобов'язання Компанії за даною програмою виплат формуються поступово, 

протягом усього перiоду трудової дiяльностi працiвника на атестованому у встановленому 

порядку робочому мiсцi, що дає право на отримання пiльгової пенсiї. Нараховання 

пенсійних зобов’язань здійснюються відповідно діючому законодавству.  

З метою визначення вартості зобов’язання по Програмі з фіксованими виплатами 

Компанії та відповідного чистого балансового зобов’язання Компанії згідно з МСБО 19, 

на кінець кожного звітного періоду була проведена актуарна оцінка пенсійних 

зобов’язань.  

У звітності Компанії пенсійні зобов’язання представленi наступним чином: 

(у тисячах гривень)  
 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Довгострокова частина 

зобов'язань 
94 502 96 466 

Заборгованість перед 
Пенсійним фондом 

3 971 3 971 

Разом згідно актуарним 

розрахункам  
98 473  100 437 
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У звіті актуарія інформацію розкрито наступним чином: 

 

Розкриття 2019 2018 

   

Звіт про фінансовий стан 
  98 473  

 

  100 437  

Звіт про фінансові результати     10 451      10 385  

Інший сукупний дохід    (11 618)    (21 778) 

Зміни у приведеній вартості зобов’язань             -                -    

Приведене зобов’язання на початок періоду   100 437    112 769  

Вартість послуг попередніх періодів (на початок звітного 

періоду)             -                -    

Вартість послуг поточного періоду 2  5 

Відсотки по зобов’язаннях        10 449        10 380  

Переоцінка зобов’язань    (11 618)     (21 778) 

Виплачені нагороди         (797)          (939) 

Вартість послуг попередніх періодів (на кінець звітного 

періоду)             -        - 

Разом на кінець звітного періоду:   98 473    100 437  

у т.ч. приведене зобов’язання       72 916        74 880  

у т.ч. розрахунки з іншими кредиторами       25 557        25 557  

Величини в звіті про фінансові результати             -                -    

Вартість послуг поточного періоду               2  5  

Відсотки по зобов’язаннях        10 449  10 380 

Вартість послуг попередніх періодів             -         

Разом     10 451       10 385 

Рух балансової величини             -                -    

На початок звітного періоду   100 437    112 769  

Виплачені нагороди 
         

(797)          (939) 

Чистий (дохід)/витрати в звіті про фінансові результати       10 451        10 385 

Переоцінка зобов’язань    (11 618)     (21 778) 

На кінець звітного періоду   98 473  100 437  

Основні актуарні припущення 
  

Дисконт 10,91% 14,03% 

Ріст зарплатні 5,47% 10,00% 

Плинність персоналу 5% 5,80% 
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12.Фінансові зобов'язання 
 

У звітності Компанії фінансові зобов’язання представленi наступним чином: 

(у тисячах гривень)  

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
- 17 538 

Короткострокові кредити 

банків 
2 080 193 1 394 685 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями, у т.ч. по 

12 698 761 18 183 165 

інших довгострокових 

зобов'язаннях 
17 760 25 094 

кредитах 12 622 074 18 085 843 

облігаціях 58 927 72 228 

  

          Частина поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 

у сумі 17 760 тисяч гривень відображено у звітності за амортизованою вартістю методом 

ефективного відсотка. Номінальна вартість заборгованості станом на 31 грудня 2019 року 

становить 19 552 тисяч гривень. Ефект вiд визнання цих зобов’язань по справедливiй 

вартостi у сумi  1 792 тисяч гривень було визнано в iнших фiнансових доходах (Примiтка 

14). 

 Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума заборгованості за тілом кредитів склала 

14 702 267 тисяч гривень та непогашені відсотки у сумі 15 519 898 тисяч гривень. 

         

      На 31 грудня 2019 р. Компанія мала заборгованість: 

 

- за Договором про синдикований кредит перед-експортного фінансування у сумі: за 

тілом кредиту 10 077 290 тисяч гривень та непогашеними  відсотками  13 913 593 тисяч 

гривень. Плаваюча відсоткова ставка за першим траншем складає Libor 20%, за другим 

Libor 19,5%. 

-по інших кредитах, деномінованих в іноземній валюті у сумі: за тілом кредиту 

850 274 тисяч гривень та непогашеними відсотками 253 031 тисяч гривень. Фіксована 

відсоткова ставка 7,64% та плаваюча відсоткова ставка Libor6,5%. 

 

-по інших кредитах в гривні у сумі: за тілом кредиту 3 774 703  тисяч гривень та 

непогашеними відсотками 1 353 274 тисяч гривень.  

 

Загальні сума відсотків нарахованих за 2019 рік складає 5 217 090 тисяч гривень.( за 

2018 рік: 6 491 315 тисяч гривень) (Примітка 15). 
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Станом на 31 грудня 2019 р. Компанія обліковує власні облігації, термін погашення яких 

минув, а саме (за кожним випуском): 

 

 
Дата виникнення 

Непогашена частина боргу 

(тис. грн.) 

Дата погашення 

Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 54 570 08.06.2015 

Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 4 357 09.02.2016 

         Станом на 31 грудня 2018 р. Компанія обліковувала власні облігації, термін 

погашення яких минув, а саме (за кожним випуском): 

 
Дата виникнення 

Непогашена частина боргу 

(тисяч гривень) 

Дата погашення 

Облiгацiї процентнi Серiї D 08.06.2010 69 711 08.06.2015 

Облiгацiї процентнi Серiї Е 30.09.2011 2 517 09.02.2016 

 

 Фактів лістингу та де лістингу в звітному періоді не було.  

13. Кредиторська заборгованiсть, поточні забезпечення та інші поточні 

зобов’язання 
У звітності Компанії кредиторська заборгованість представлена наступним чином: 

(у тисячах гривень) 

 31 грудня 

2019 р. 

31 грудня 

2018 р. 
Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги 

 

 
382 278 

 

 
627 373 

розрахунками з бюджетом 1 676 1 692  

розрахунками зі страхування 25 154 24 189 

розрахунками з оплати праці 6 946 5 583 

одержаними авансами 619 6 214 

Поточні забезпечення 543 727 515 607 

Інші поточні зобов’язання в т.ч.: 16 610 687 16 470 122 

-податковий кредит 146 740 211 128 

-податкове зобов’язання 669 995 1 039 259 

-розрахунки по виконавчим документам 262 292 

-розрахунки з підзвітними особами 0 60 

-заборгованість пенсійному фонду по пільгових пенсіях 3 970 3 970 

-інша поточна кредиторська заборгованiсть 104 424 124 300 

Заборгованiсть по вiдсоткам за користування позиковими 

коштами у т.ч. по: 
15 530 296 13 393 160 

-кредитах 15 519 897 13 380 043 

-облігаціях 10 399 13 117 

Поворотня фінансова допомога 155 000  

Заборгованiсть по штрафам, пені згідно мировою угодою за 

рішенням суду 
- 1 697 953 
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Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi, пов'язанi з зобов’язанями, 

викладена у Примiтцi 18. 

Поточнi забезпечення на 31 грудня 2019 року представленi таким чином: 

- на виплату невикористаних вiдпусток 29 891 тисяч гривень; 

- на виплату матеріального забезпечення 28 380 тисяч гривень; 

- по втрачених активах 485 456 тисяч гривень. 

Поточнi забезпечення на 31 грудня 2018 року представленi таким чином: 

- на виплату невикористаних вiдпусток 30 151 тисяч гривень; 

- по втрачених активах 485 456 тисяч гривень.  

14. Доходи звітного періоду  
У звітності Компанії доходи за 2019 рік представлені наступним чином: 

(у тисячах гривень) 

Найменування  показника Найменування статті Сума               

 

Чистий дохід від реалізації 

 

 

 

 

 

готової продукції, у т.ч.: 12 846 886 

      -    внутрішній ринок  12 846 886 

робіт та послуг 

           

 

 

                    6 007 

Разом 12 852 893 

Інші операційні доходи 

 

 

 

від купівлі - продажу іноземною валюти 492 

від реалізації інших оборотних активів 1 141 

від операційної оренди активів 8 134 

від списання кредиторської 

заборгованості 
277 

інші  доходи  від операційної діяльності 1 234 248 

Разом 1 244 292 

Інші фінансові доходи 

 

прибуток від курсових різниць по 

фінансових операціях 
4 019 568 

інші  доходи  від фінансових операцій 14 537 

Разом 4 034 105 

Інші доходи від реалізації 

 

фінансових інвестицій 11 406 

необоротних активів 
1 151 

Разом 12 557 

Інші  доходи за 2019 рік від операційної діяльності в більшості пов’язані зі 

зменшенням суми раніше нарахованих резервів очікуваних кредитних збитків – 1 212 987 

тисяч гривень, а також наданням послуг невиробничого характеру  пов’язаним особам –   

18 926  тисяч гривень, нарахуванням відсотків по поточних рахунках 1 860  тисяч гривень 

та інші. 
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Інші  доходи за 2019 рік від фінансових операцій в більшості пов’язані із 

нарахуванням відсотків по депозитних рахунках –   14 531 тисяч гривень. 

Інший сукупний дохід Компанії за 2019 рік  у сумі 11 618 тисяч гривень містить 

прибуток від переоцінки пенсійних зобов’язань (Примітка 11). 

 

У звітності Компанії доходи за 2018 рік представлені наступним чином: 

 

 (у тисячах гривень) 

Найменування  показника Найменування статті Сума               

 

Чистий дохід від реалізації 

 

 

 

 

готової продукції, у т.ч.: 12 300 190 

      -    внутрішній ринок  12 261 426 

- експорт 38 764 

товарів 8 662 

робіт та послуг 20 574 

Разом 12 329 426 

Інші операційні доходи 

 

 

від купвілі - продажу іноземною валюти 153 

від реалізації інших оборотних активів 26 632 

від операціоної оренди активів 8 455 

відшкодування раніше списаних активів 1 028 

від списання кредиторської 

заборгованості 
9 844 

інші  доходи  від операційної діяльності 870 405 

Разом 916 517 

Інші фінансові доходи 

прибуток від курсових різниць по 

фінансових операціях 
456 697 

інші  доходи  від фінансових операцій 318 991 

Разом 775 688 

Інші доходи від реалізації 

 

фінансових інвестицій 11 535 

необоротних активів 
7 449 

Разом  18 984 

 

 

Інші  доходи  від операційної діяльності за 2018 рік в більшості пов’язані зі 

зменшенням суми раніше нарахованих резервів– 843 550 тисяч гривень, а також наданням 

послуг невиробничого характеру  - 20 509 тисяч гривень, у т. ч. пов’язаним особам –   19 

754 тисяч гривень (понад  96% таких послуг),  нарахуванням відсотків по поточних 

рахунках - 8 001 тисяч гривень та інші. 

     Інші  доходи  від фінансових операцій за 2018 рік в більшості пов’язані із 

нарахуванням відсотків по депозитних рахунках –   296 587 тисяч гривень, а також 
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дисконтуванням заборгованості – 22 405 тисяч гривень, у т. ч. пов’язаним особам – 8 972 

тисяч гривень. 

Інший сукупний дохід Компанії за 2018 рік  у сумі 21 778 тисяч гривень містить 

прибуток від переоцінки пенсійних зобов’язань. 

 

15. Витрати звітного періоду  

 

У звітності Компанії витрати за 2019 рік представлені наступним чином: 

(у тисячах гривень) 

Найменування  показника Найменування статті Сума               

Собівартість реалізації  

  

  

  

  

готової продукції, у т.ч.: 8 870 802 

     -  внутрішній ринок  
8 870 802 

робіт та послуг 
3 580 

Разом 8 874 382 

Адміністративні витрати 

матеріальні витрати 2 833 

витрати на оплату праці 186 046 

відрахування на заробітну плату 24 242 

амортизація 5 325 

інші адміністративні витрати 113 903 

 Разом 332 349 

Витрати на збут 
транспортні витрати 74 208 

інші витрати на збут 34 

Разом 74 242 

 Інші операційні витрати 

  

  

   

від купівлі - продажу іноземною валюти 352 

собівартість реалізації інших оборотних 

активів 
924 

очікувані кредитні збитки 
276 324 

втрати від операційної курсової різниці 
1 004 801 

визнані штрафи, пені, неустойки 
1 711 

інші  витрати  від операційної 

діяльності 
133 291 

Разом 1 417 403 
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Фінансові витрати 

 

відсотки по кредитах 5 217 090 

інші фінансові витрати 66 840 

Разом 5 283 930 

Інші витрати  

 

собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 
11 404 

списання необоротних активів 222 

Разом 11 626 

 

Собівартість реалізації готової продукції за 2019 рік понад 93% складають матеріальні 

витрати – 8 274 527 тисяч гривень, із яких  майже 100% матеріали, передані в переробку від 

пов’язаної особи.  

Інші адміністративні витрати за 2019 рік містять комунальні, юридичні, судові та інші 

корпоративні витрати у сумі  60 764 тисяч гривень, витрати на відрядження та інші витрати 

підзвітних осіб – 6 284  тисяч гривень та інші. 

Інші витрати на збут за 2019 рік містять витрати на послуги сторонніх організацій, 

пов’язані з реалізацією готової продукції, товарів, робіт, послуг. 

Інші  витрати  від операційної діяльності за 2019 рік містять нарахування резерву від 

зменшення корисності запасів у сумі 4 066 тисяч гривень, витрати на заробітну плату та 

відрахування невиробничого персоналу 4 198 тисяч гривень, відрахування на благодійність  66 

819 тисяч гривень, амортизаційні відрахування 41 721 тисяча гривень та інші витрати 

невиробничого призначення. 

Інші фінансові витрати за 2019 рік складаються з визнаних штрафів, пені, неустойки від 

фінансової діяльності –   48 016 тисяч гривень, фінансових витрат по визнанню кредиторської 

заборгованості за амортизованою вартістю 7 587 тисяч гривень, процентних витрат по 

довгостроковому пенсійному зобов`язанню 10 449 тисяч гривень, інших фінансових витрат.  

 

У звітності Компанії витрати за 2018 рік представлені наступним чином: 

 (у тисячах гривень) 
Найменування  показника Найменування статті Сума               

Собівартість реалізації  

  
  

  

  

готової продукції, у т.ч.: 6 718 240 

     -  внутрішній ринок 6 697 115 

     - експорт 21 125 

товарів 8 585 

робіт та послуг 19 953 

Разом 6 746 778 

Адміністративні витрати 

матеріальні витрати 3 854 

витрати на оплату праці 270 387 

відрахування на заробітну плату 32 087 

амортизація 3 974 
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інші адміністративні витрати 59 637 

 Разом 369 939 

Витрати на збут 
витрати на страхування вантажу 190 753 

інші витрати на збут 60 476 

Разом 251 229 

 Інші операційні витрати 

  
  

   

від купівлі - продажу іноземною валюти 5 855 

собівартість реалізації інших оборотних 
активів 

27 207 

очікувані кредитні збитки 
869 744 

втрати від операційної курсової різниці 
70 945 

нестачі від псування цінностей 
1 166 

визнані штрафи, пені, неустойки 
1 615 

інші  витрати  від операційної діяльності 
105426 

Разом 1 081 958 

Фінансові витрати 
відсотки по кредитах 6 493 424 

інші фінансові витрати 1 723 218 

Разом 8 216 642 

Інші витрати  

 

собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 
11 552 

уцінка необоротних активів та фінансових 

інвестицій 
7 778 

списання необоротних активів 6 206 

Разом  25 536 

 

Собівартість реалізації готової продукції  за 2018 рік понад 93% складають 

матеріальні витрати - 6 277 806 тисяч гривень, із яких  майже 100% матеріали, передані в 

переробку від пов’язаної особи.  

Інші адміністративні витрати  за 2018 рік містять комунальні, юридичні та інші 

корпоративні витрати у сумі  35 417 тисяч гривень, витрати на відрядження та інші 

витрати підзвітних осіб – 14 841 тисяч гривень, витрати на податки – 2 909 тисяч гривень 

та інші. 

Інші витрати на збут за 2018 рік містять витрати на послуги сторонніх організацій, 

пов’язані з реалізацією готової продукції, товарів, робіт, послуг. 

Інші  витрати  від операційної діяльності за 2018 рік  містять нарахування резерву 

від зменшення корисності запасів у сумі 11 101 тисяч гривень, витрати на заробітну плату 

та відрахування невиробничого персоналу 24 174 тисяч гривень, відрахування на 

благодійність 35 928 тисяч гривень та інші витрати невиробничого призначення. 
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Інші фінансові витрати за 2018 рік  майже на 99% складаються з визнаних штрафів, 

пені, неустойки від фінансової діяльності –   1 697 953 тисяч гривень. 

 

16. Витрати (дохід) з податку на прибуток 
 

Поточнi податковi активи та зобов’язання за звітний період оцiнюються за вартiстю, 

що очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим 

органам, згiдно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове 

законодавство, що використовуються для розрахунку цiєї суми, – є такi, що були офiцiйно 

чи фактично прийнятi на звiтну дату. У перiод з 1 сiчня 2019 р. до 31 грудня 2019 р. ставка 

податку на прибуток українських суб'єктiв господарювання становила 18%.  

 Станом на 31 грудня 2019 року, відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток", 

Компанія провела оцінку наявних тимчасових різниць, на предмет отримання в 

майбутньому оподатковуваних прибутків чи збитків, проти яких вони зможуть бути 

використані. 

У зв'язку iз наявністю значною визначеності щодо реалiзацiї наявних тимчасових 

різниць прийнято рішення визнавати вiдстрочені податкові активи  на кінець звітного 

періоду на: 

-пенсійне забезпечення на виплату льготних пенсій -17 010 тисяч гривень; 

-суму збитків минулих періодів -769 575 тисяч гривень. 

        Доходи з податку на прибуток за звітний період становлять 786 585 тисяч гривень. 

 

17. Рух грошових коштів  
 

Звіт про рух грошових коштів містить відомості про потоки грошових коштів за 

звітний період, з розбивкою на потоки від операційної, інвестиційної або фінансової 

діяльності. 

Компанія подає відомості про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної 

або фінансової діяльності у формі, яка найкращим чином відповідає характеру його 

діяльності за прямим методом. Класифікація за видами діяльності забезпечує інформацію, 

яка дозволяє оцінити вплив цієї діяльності на фінансове становище Компанії і розмір її 

грошових коштів і еквівалентів грошових коштів. Ця інформація також може 

використовуватися для оцінки взаємозв'язку між цими видами діяльності.  

 

Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, 

якою мірою операції Компанії забезпечують надходження грошових коштів, достатніх для 

погашення позик, збереження її операційних можливостей. 

Потоки грошових коштів від операційної діяльності переважно пов'язані з основною 

прибутковою діяльністю Компанії. Таким чином, вони, як правило, є результатом 

операцій та інших подій, що входять у визначення прибутку або збитку.  
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Грошові кошти та їх еквіваленти у звітності Компанії представлені наступним 

чином: 

(у тисячах гривень)  

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

Поточні рахунки в 

національній валюті 
1 060 790 

Поточні рахунки в  

іноземній валюті 
167 344  348 266 

Інші рахунки в національній 

валюті 
7 577 15 136 

Разом 175 981 364 192 

 

  Як зазначено у Примітці 9(а), станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. Компанія 

утримувала  депозити, деноміновані у гривну, та грошові кошти  у сумі 814 139 тисяч 

гривень, розміщені у банках, по яких здійснюється процедура ліквідації. Управлінським 

персоналом на суму активів, до яких обмежено доступ,  нараховано резерв у сумі 814 139 

тисяч гривень відповідно.  

 

18. Управлiння фiнансовими ризиками 

(а)  Огляд 

Основнi фiнансовi iнструменти Компанії включають банкiвськi кредити, грошовi 

кошти та їх еквiваленти та iншi фiнансовi активи. Компанія має iншi рiзнi фiнансовi 

iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованiсть, що виникають 

безпосередньо у ходi операцiйної дiяльностi. 

Компанія не бере участi в суттєвих операцiях з використанням похiдних фiнансових 

iнструментiв, оскiльки полiтика Компанії не передбачає здiйснення таких операцiй. 

Загальна програма управлiння ризиками Компанії сфокусована на згладжуваннi ефекту 

непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на 

зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Компанії.  

Управлiння ризиками здiйснюється фiнансовими вiддiлами Компанії.  

Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанії, включають 

валютний ризик, ризик лiквiдностi, кредитний ризик та процентний ризик. Пiдходи до 

управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. 

 (б)  Валютний ризик  

Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не 

є функціональною, і є грошовими за своєю природою; ризики, пов’язані з конвертацією 

валюти не враховуються. Валютний ризик виникає в основному на нефункціональних 

валютах, в яких деноміновані фінансові інструменти Компанії 

Компанія працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, російський 

рубль та українська гривня. 
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Офіційні курси обміну гривні до іноземних валют складали: 
 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 

євро (EUR) 26,422 31,714138 

долар США (USD) 23,6862 27,688264 

російський рубль (RUB) 0,38160 0,39827 

 

Основний валютний ризик для Компанії головним чином пов’язаний з наявністю 

монетарних активiв та зобов’язань, виражених в iноземнiй валютi, та виникає внаслiдок 

коливань курсiв на валютному ринку. Такий ризик виникає при операцiях купiвлi/продажу 

Компанією в валютах iнших, нiж функцiональна валюта.  

Валютний ризик управляється казначейством Компанії, яке розробило політику 

управління валютним ризиком. Казначейство встановлює ліміти на рівень впливу ризику в 

розрізі валют і максимальний розмір ризику. Компанія не укладала угод, спрямованих на 

хеджування цих валютних ризиків. 

Балансова вартість активiв та зобов’язань, деномінованих у відповідній валюті, 

станом на звітну дату наведена нижче: 

(в тисячах гривень) 

рядок балансу 

євро долар США російський рубль фунти 
стерлін

ги 

 

на 31 
грудня 

2019 

на 31 
грудня 2018 

на 31 грудня 
2019 

на 31 грудня 
2018 

на 31 
грудня 

2019 

на 31 
грудня 

2018 

на 31 
грудня 

2019 

на 31 
грудня 

2018  

Фінансові активи   

Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти 

26 31 167 318 348 235 - - 

 
 
              
- 

 
 

- 

Фінансові зобов’язання   

Торгова та 
інша 
кредиторська 
заборгованіст

ь 

(54 159) (419 080) (354 446) (654 002) (8 905) (9 913) (1 822) 

 
 

- 

Кредити та 
позики (181 014) (1 459 319) (24 913 170) (28 637 785) - (2 178) 

 
- 

 
- 

Разом (235 147) (1 878 369) (25 100 298) (28 943 552) (8 905) (12 092) (1 822) - 

 

В наведеній нижче таблиці розкривається вплив можливих змін валютного курсу на 

прибуток Компанії. При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, зокрема, 

процентнi ставки, залишаться постiйними: 
 Зміни в валютному 

курсі 

Вплив на прибуток до оподаткування 

2019 рік 2018 рік 

євро (EUR)  зміцнення на 10% (23 515)   (187 837) 

 ослаблення на 10% 23 515  187 837 

долар США (USD)  зміцнення на 10% (2 510 030) (2 894 355) 

 ослаблення на10% 2 510 030 2 894 355 

російський рубль (RUB)  зміцнення на 10% (890) (1 209) 

 ослаблення на 10% 890 1 209 

Фунти стерлінги (GBP)  зміцнення на 10% (182) - 

 ослаблення на 10% 182 - 
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(в) Ризик лiквiдностi 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія буде складно виконувати свої 

фінансові зобов’язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових 

коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю 

полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, 

необхідного для виконання фінансових зобов’язань у встановлений термін як у звичайних 

так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятних збитків та 

уникнути негативного впливу для репутації Компанії. 

Задачею Компанії є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та 

гнучкiстю у використаннi грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi 

Компанії, та умов кредитування, що надаються постачальниками та банками.  

Компанія аналiзує свої активи та можливiсть отримання грошових коштiв, а також 

зобов’язання за строками погашення та планує грошовi потоки залежно вiд очiкуваних 

строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами.  

(г) Кредитний ризик 

Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Компанію на значнi кредитнi 

ризики, включають в основному: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, торгову та 

iншу дебiторську заборгованiсть, наданi позики. Кредитний ризик Компанії 

вiдслiдковується та аналiзуються в кожному конкретному випадку. Управлiнський 

персонал Компанії вважає, що кредитний ризик належним чином вiдображено в резервах 

пiд зменшення корисностi активiв. Максимальний кредитний ризик, присутнiй на 31 

грудня 2019 та 2018 рокiв, дорiвнює балансової вартостi фiнансових iнструментiв.  

Компанія не вимагає застави за своїми фiнансовими активами. Разом з тим, як зазначено у 

Примітці 9 Компанія понесла значні збитки у зв’язку з банкрутством окремих банків. 

 (д) Процентний ризик 

        Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити і позики шляхом 

зміни їх справедливої вартості (заборгованість за фіксованою ставкою) або майбутніх 

грошових потоків (заборгованість за змінною ставкою). При отриманні нових кредитів та 

позик керівництво Компанії користується своїми судженнями, щоб прийняти рішення 

щодо того яка процентна ставка – фіксована чи змінна – буде більш вигідною для 

Компанії протягом очікуваного періоду погашення заборгованості. 

(є) Управляння капіталом 

Компанія здійснює управління капіталом через систему принципів і методів 

розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням 

з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у різних 

видах господарської діяльності підприємства. Оскільки створення та розвиток необхідної 

фінансової ресурсної бази є важливою умовою сталого економічного зростання, Компанія 

постійно вдосконалює систему управління капіталом, зокрема його формування та 

використання.  

Компанія розглядає позиковий капітал та власний капітал як відповідні компоненти 

фінансування капіталу, а отже – частину управління її капіталом. Задачею Компанії при 

управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати 
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функціонувати на постійний основі з метою забезпечення прибутків, фінансування своїх 

операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії з 

управління капіталом спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури 

капіталу з метою зменшення сукупних витрат на залучення капіталу i забезпечення 

гнучкості доступу Компанії до ринків капіталу 

Компанія здійснює контроль за капіталом виходячи із співвідношення власних і 

позикових коштів. Цей показник розраховується шляхом ділення усієї суми зобов'язань на 

усю суму капіталу під управлінням компанії. Враховуючи негативні явища та обставини, 

викладені у Примітках 1(б) та 2(в) коефіцієнт співвідношення позикового капіталу до 

власного має від’ємне значення. 

Управлінський персонал Компанії намагається підтримати кредитну репутацію на 

рівні, який сприяє залученню нових капіталів на прийнятних умовах.  

 

 на 31 грудня 2019 на 31 грудня 2018 

Усього позикового капіталу 32 444 543 37 342 635 

Усього власного капіталу -24 488 727 -27 436 845 

Коефіцієнт співвідношення позикового 

капіталу до власного 

-1,3 -1,4 

 

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 

 

19. Умовнi, непередбачні та контрактнi зобов’язання  

(а) Оподаткування 

Компанія здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати 

вимогам українського податкового законодавства. Українське податкове законодавство та 

регулятивна база, а також нормативна база з iнших питань, зокрема, валютного контролю 

та митного законодавства, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не 

завжди чiтко сформульованi, а їх тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих i 

центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Випадки 

непослiдовного тлумачення не є поодинокими. Управлiнський персонал вважає, що 

тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанії є вiрними, i 

Компанія дотримувалась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством 

податки були сплаченi або нарахованi. Однак вiдповiднi органи можуть мати iнше 

тлумачення зазначених вище положень, i, якщо вони зможуть довести обгрунтованiсть 

своїх тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином вплинути на цю окрему 

фiнансову звiтнiсть.  

Управлiнський персонал сподiвається, що має iстотнi аргументи для успiшного 

уникнення можливих ускладнень i не вважає, що ризик бiльш значний, нiж ризики 

подiбних пiдприємств в Українi. Якщо не вважається ймовiрним, що виникнуть суттєвi 

вимоги, забезпечення не нараховуються в цiй окремій попередній фiнансовiй звiтностi.  
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(б)  Активи, переданi в заставу, фінансова порука 

Компанія виступає поручителем по зобов'язаннях за кредитами, отриманими її 

пов'язаними сторонами. Сума договору поруки складає 20 000 000 доларів США що 

дорівнює 473 724 тисяч гривень. 

(в)  Судовi справи 

Компанія протягом звітного періоду виступала вiдповiдачем у господарських 

судових процесах на загальну суму: 874 049 тисяч доларів США, 4 316 тисяч Євро, 

114 379 тисяч гривень. 

Позицiя Компанії щодо  судових розглядiв є юридично обґрунтованою в достатнiй 

мiрi, i тому остаточнi рiшення щодо таких питань не матимуть негативного впливу на 

фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанії, та ймовiрнiсть їх настання не є 

вiрогiдною, тому в цiй фiнансовiй звiтностi не було створено забезпечень.  

(г) Зобов'язання по охоронi навколишнього середовища 

Сьогодні в Україні посилюється природоохоронне законодавство і триває перегляд 

позиції державних органів відносно забезпечення його дотримання. Товариство проводить 

періодичну оцінку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкілля. У разі виявлення 

зобов'язань вони негайно відображаються у звітності. Потенційні зобов'язання, які можуть 

виникнути в результаті зміни існуючого законодавства і нормативних актів, а також в 

результаті судової практики, не можуть бути оцінені з достатньою мірою надійності, хоча 

і можуть виявитися значними. Керівництво Товариства вважає, що в умовах існуючої 

системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає 

значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкіллю.  

 

20. Операцiї з пов'язаними сторонами 
 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя придбає сировину та матерiали, продає 

товари та здiйснює iншi операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються 

пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу 

сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та 

операцiйних рiшень.  

Умови операцiй з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення. 

Винагорода основному управлiнському персоналу представлена короткостроковими 

виплатами, що включають заробiтну плату i премiї у грошовiй формi на суму 60 792 

тисячі гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. ( на 31 грудня 2018 р. 25 340 тисяч 

гривень). 

Нарахування та виплати  пов’язаним сторонам проводились згідно штатного 

розкладу на умовах, що не відрізняються від звичайних.  

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є 

вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль за 

дiяльнiстю Компанiї.  
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Залишки Компанії по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на  31 грудня   

2019 р. та   31 грудня 2018 р. представлені таким чином: 

 

                                                                                                                (тисяч гривень)  

Залишки заборгованості за операціями з пов’язаними 

сторонами 

Суми залишків станом на 

31 грудня 

2019 

31 грудня 

2018 

Дебіторська заборгованість по реалізованих інвестиціях:   

суб`єкти господарювання під спільним контролем 11 396 11 396 

Торгова та інша дебіторська заборгованість:   

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї  764 

суб`єкти господарювання під спільним контролем 1 652 439 1 707 068 

Аванси видані:   

суб`єкти господарювання під спільним контролем 202 804 536 364 

Разом дебіторська заборгованість 1 866 639 2 255 592 

Торгова та інша кредиторська заборгованість:   

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї  183 

суб`єкти господарювання під спільним контролем  11 793 

Торгова та інша кредиторська заборгованість:    

дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства компанiї 284 0 

суб`єкти господарювання під спільним контролем 9 294 0 

Разом кредиторська заборгованість 9 578 11 976 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

представлені таким чином: 
                                                                                                                            (тисяч гривень)  

Операції з пов’язаними сторонами Пов’язані сторони Разом 

дочiрнi та 

асоцiйованi 

пiдприємства 

компанiї 

суб`єкти 

господарювання 

під спільним 

контролем 

Реалізація послуг 217 3 421 3 638 

Дохід від операційної оренди 473 7 541 8 014 

Дохід від продажу основних засобів 267 112 379 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 0 11 396 11 396 
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Інший дохід 823 18 749 19 572 

Придбання матеріалів і товарів 0 8 276 382 8 276 382 

Придбання необоротних активів 0 511 511 

Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 0 11 404 11 404 

Послуги сторонніх організацій 0 599 929 599 929 

Транспортні витрати 5 528 71 809 77 337 

Послуги операційної оренди 195 2 772 2 967 

Інші витрати 73 3 772 3 845 

 

     Операцiї з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

представлені таким чином: 

 
(тисяч гривень)  

Операції з пов’язаними сторонами Пов’язані сторони Разом 

дочiрнi та 

асоцiйованi 

пiдприємства 

компанiї 

суб`єкти 

господарювання 

під спільним 

контролем 

Реалізація готової продукції 0 322 280 322 280 

Реалізація товарів 60 8 602 8 662 

Реалізація послуг 0 16 798 16 798 

Дохід від операційної оренди 727 7 281 8 008 

Дохід від продажу основних засобів 728 2 672 3 400 

Фінансові доходи 0 8 972 8 972 

Інший дохід 667 43 803 44 470 

Придбання матеріалів і товарів 807 6 277 249 6 278 056 

Придбання необоротних активів 0 2 293 2 293 

Собівартість реалізованих основних 

засобів 535 2 127 2 662 

Послуги стороніх організацій 0 423 615 423 615 

Транспортні витрати 2 951 51 800 54 751 

Послуги операційної оренди 477 2 550 3 027 
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