
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Акціонерам,

Наглядовій раді, Керівництву Приватного акціонерного товариства
«Новотроїцьке рудоуправління» та іншим користувачам
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І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА
Незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою

відповідальністю «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП» проведено аудит
фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Новотроїцьке
рудоуправління» (далі по тексту – «Товариство» або «ПРАТ «НТРУ») станом
на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на вказану дату.

Основні відомості про юридичну особу:
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
Ідентифікаційний код за Єдиним
державним реєстром підприємств та
організацій України

00191810

Місцезнаходження 85732, Донецька обл., Волноваський район, селище
міського типу Новотроїцьке, вул. Радянська, буд. 85

Дата державної реєстрації 19.07.2000
Дата внесення останніх змін до
статуту (установчих документів)

Дата запису: 06.08.2004
Номер запису: 1 239 120 0000 000007

Основні види діяльності Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та
будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю (основний);
Код КВЕД 20.51 Виробництво вибухових речовин;
Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та
брухтом;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування
наземного транспорту

Отримані ліцензії на здійснення
діяльності (за наявності)

Користування надрами (спеціальний дозвіл) № 2327
видано Державною службою геології та надр України
05.12.2000 р. Дійсне до 16.11.2036 р.
Ліцензія на право оптової торгівлі пальним
№ 990614201902032 видано ДФС України 18.12.2019
р. Дійсне до 18.12.2024 р.
Придбання, зберігання, використання прекурсорів
«Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів» АД № 039439 видано
Державною службою України з контролю за
наркотиками 17.01.2019 р. Дійсне до 17.01.2024 р.

Керівник Хохотва Михайло Володимирович
Головний бухгалтер Яблуновська Світлана Михайлівна
Кількість працівників 1 098

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Новотроїцьке рудоуправління», що складається зі звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, та звіту про сукупний дохід, звіту про
рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що
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закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи
стислий виклад значущих облікових політик».

На нашу думку, фінансова звітність Товариства, що додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ПРАТ «НТРУ» на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо
складання фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «НТРУ» 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.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

1. Перехід до Міжнародних стандартів фінансової звітності
Звертаємо увагу користувачів на Примітку 4.1. до фінансової звітності

Товариства стосовно основи підготовки фінансової звітності.
Справжня фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019 року

є першою фінансовою звітністю Товариства, підготовленої відповідно до
МСФЗ. За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився
31 грудня 2018 року, Товариство готувало фінансову звітність згідно з
національними стандартами бухгалтерського обліку (національні П(С)БО).

Відповідно, Товариство підготувало фінансову звітність, відповідну
МСФЗ, які застосовуються в ті періоди, що завершуються 31 грудня 2019 року
або після цієї дати, разом з порівняльною інформацією станом на 31 грудня
2018 року і за рік, що завершився на зазначену дату, як описано в обліковій
політиці. При підготовці цієї фінансової звітності відповідній МСФЗ вступний
звіт про фінансовий стан Товариства був підготовлений на 1 січня 2018 року,
дату переходу Товариства на МСФЗ.

Фінансова звітність підготовлена відповідно до вимог всіх Міжнародних
стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку і інтерпретацій,
випущених Міжнародним комітетом з інтерпретацій МСФЗ.
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2. Вплив COVID-19 на показники фінансової звітності за 2019 рік та
на безперервність Товариства

Керівництво Товариства здійснило оцінку впливу COVID-19 на
показники фінансової звітності за 2019 року. Вплив COVID-19 не є істотним
на показники фінансової звітності за 2019 рік.

Особи, які наділені керівними повноваженнями, не мають наміру
проводити коригування фінансової звітності, особливо в разі, якщо події
продовжують розвиватися після закінчення звітного періоду.

Всі особи у Товаристві, які наділені керівними повноваженнями,
здійснили необхідні процедури оцінки ризику COVID-19 на Товариство та
його фінансову звітність, в тому числі провели оцінку відповідності
Товариства концепції про безперервність діяльності.

Як зазначено у Примітці № 15 до Фінансової звітності Товариства,
Керівництво Товариства не розглядає спалах COVID-19 та введені карантинні
заходи як погрозу для безперервності діяльності.

3. Середовище діяльності та ризики, притаманні Україні
Звертаємо увагу користувачів на Примітку 14 до фінансової звітності

Товариства стосовно середовища діяльності Товариства та ризики, притаманні
України.

Діяльність ПРАТ «НТРУ», як і діяльність інших підприємств в Україні,
знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під
впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, а
також під впливом військового протистояння на сході України. Ці події можуть
мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан
Товариства.

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати
місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких корегувань
буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на
підтримку стабільності діяльності Товариства, остаточний влив і наслідки
політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони
можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес
Товариства.

4. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
Керівництво Товариства не вносило інформацію до Державного реєстру

нерухомого майна, що є порушенням статті 182 ЦКУ, згідно якої право
власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх
виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Якщо
право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній
реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації (стаття
331 ЦКУ).

Цю інформацію Товариство розкрило у Примітці 4.3. «Основні засоби»
до фінансової звітності Товариства, де говориться, що на об’єкти основних
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засобів – нерухоме майно у кількості 78 одиниць Товариством не здійснена
обов’язкова державна реєстрація речових прав об’єктів основних засобів
згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження,

були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за
поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо
неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

№
з/п

Ключове питання аудиту Аудиторські процедури стосовно
ключового питання

1. Див. Примітку 4.10 до фінансової
звітності де йдеться про
довгострокові зобов’язання і
забезпечення

Розрахунок та облік забезпечення
відновлення земельних ділянок було
ключовим питанням аудиту та
приділено йому значну увагу з
метою виявлення ризиків
викривлення внаслідок розрахунків
та відображення у фінансової
звітності Товариства.

Виконуючи аудит, нами були проведені
процедури щодо ідентифікації та визнанні
забезпечення відновлення земельних
ділянок.
Аудиторами були надані запити
управлінському персоналу та отримані
письмові запевнення щодо повного
розкриття інформації про створення
забезпечення відновлення земельних
ділянок.
Аудиторами було вивчено порядок
створення та розрахунку забезпечення
відновлення земельних ділянок.
Також, було встановлено, що забезпечення
відновлення земельних ділянок – це сума
витрат на рекультивацію  порушених
земель, яка визнається в повному обсязі на
основі дисконтування з використанням
ринкової ставки відсотка.
В результаті проведених процедур
аудитори отримали достатнє розуміння
щодо створення та розрахунку
забезпечення відновлення земельних
ділянок, а також отримали прийнятні та
достатні докази, що операції зі розрахунку
та обліком забезпечення належним чином
відображені в фінансовій звітності та
розкриті в Примітках відповідно до МСФЗ.

2. Див. Примітку 8 до фінансової
звітності (щодо операцій з
пов’язаними сторонами)

Операції з пов’язаними особами
було ключовим питанням аудиту та
приділено їм значну увагу з метою

В рамках аудиту нами були проведені
процедури щодо ідентифікації пов'язаних
осіб (вивчення інформації з держаних
реєстрів, інформації, розміщеної на сайтах
Товариства та інших підприємств, з якими
проводилися операції Товариством, звіти
Товариства тощо).
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виявлення ризиків викривлення
внаслідок шахрайства.

Аудиторами були надані запити
управлінському персоналу та отримані
письмові запевнення щодо повного
розкриття інформації.
Аудиторами було вивчено порядок
укладання, регламентування та виконання
договорів, систему ціноутворення, заходи
системи внутрішнього контролю при
здійснені операцій з пов’язаними особами,
протестована повноту та своєчасність
відображення в обліку та фінансовій
звітності операцій з пов’язаними особами, а
також розкриття в Примітках до фінансової
звітності, надані запити щодо
підтвердження заборгованостей пов'язаних
осіб.
В результаті проведених процедур
аудитори отримали достатнє розуміння
відносин та операцій з пов’язаними
особами, а також отримали прийнятні та
достатні докази, що операції з пов’язаними
особами належним чином відображені в
фінансовій звітності та розкриті в
Примітках відповідно до МСФЗ.

НАША МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ
Наша методологія аудиту передбачає визначення суттєвості і оцінку

ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Зокрема, ми
проаналізували, в яких областях керівництво виносило суб'єктивного
судження, наприклад, щодо значущих бухгалтерських оцінок, що включало
застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими в силу їх
характеру пов'язана невизначеності. Ми також розглянули ризик обходу
засобів внутрішнього контролю керівництвом, включаючи, крім іншого,
оцінку наявності ознак необ'єктивності керівництва, яка створює ризик
істотного спотворення внаслідок недобросовісних дій.

Визначення обсягу аудиту
Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати

прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої
думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах
відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з
урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також
специфіки галузі в якій Товариство здійснює свою діяльність.

Аудитори перевіряли фінансову звітність на основі тестування. Рівень
тестування, яке ми проводили, ґрунтується на нашій оцінці ризику того, чи
стаття у фінансовій звітності може бути суттєво викривлена. У зв'язку з цим
наш аудиторський підхід був зосереджено на тих сферах діяльності
Товариства, які вважалися нами значними для результатів діяльності за
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звітний період та фінансового стану на 31.12.2019 р.
Під час розробки плану аудиту, ми отримували розуміння Товариства і

його середовища для того, щоб виявити і оцінити ризики суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Наш
план аудиту був розроблений таким чином, щоб зосередити увагу на
виявлених областях значного ризику.

Значні ризики виникають у більшості аудитів та часто пов'язані із бізнес-
ризиками, які можуть призвести до суттєвих викривлень, наприклад, внаслідок
незвичайних операцій, або застосування управлінським персоналом суджень
стосовно статей фінансової звітності, яким властивий високий ступінь
невизначеності.

Ми проводили детальне тестування операцій і залишків на кінець періоду,
де наш аналіз ризику або результати наших аналітичних процедур вказують на
необхідність отримання нами додаткової аудиторської впевненості. З іншого
боку, ми покладалися на систему внутрішнього контролю, що діє на
Товаристві у разі, якщо інші аудиторські процедури виявляються
недоцільними або недостатніми.

Ми виконували наступні дії у зв’язку зі значними ризиками суттєвого
викривлення.

Аудиторські оцінки
При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як

зазначено вище характер процедур з оцінки питань, пов’язаних з діяльністю
Товариства та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю.

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з
діяльністю Товариства і організації системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю, використовувані нами, можуть відрізнятись від
критеріїв, що застосовуються Товариством.

Наводимо інформацію та відповідні розкриття щодо вищезазначених
вимог Закону.

Опис та оцінка ризиків
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей

Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки
ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що
перевірялася, зокрема, внаслідок шахрайства, що включають:

Кредитний ризик
Товариство знаходиться під впливом кредитного ризику, який

представляє собою ризик того, що одна сторона фінансового інструменту
призведе до фінансових втрат для іншої сторони внаслідок невиконання
зобов’язання за договором.

Фінансові інструменти, котрі потенційно зв’язані зі значною
концентрацією кредитного ризику, представлені переважно торговою та
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іншою дебіторською заборгованістю. Товариство здійснює постійний
моніторинг дебіторської заборгованості.

Дії у відповідь та вжиті заходи
Ми виконали аналітичні процедури по суті  разом із детальними тестами

як процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо
відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність,
характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього
контролю за підготовкою фінансової звітності.

Ми  проаналізували обставини, що можуть вплинути на коефіцієнти, які
використовуються для оцінки фінансового стану, результати діяльності або
рух грошових коштів Товариства та можуть призвести до викривлень
інформації, зокрема зміни в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової
звітності або їх співвідношеннях.

Ми виконали процедури зовнішнього підтвердження щодо залишків
рахунків дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели
інспектування документів після завершення періоду та системи внутрішнього
контролю Товариства, пов’язаною із сплатою дебіторської заборгованості та
інших фінансових активів.

В результаті ми встановили, що Товариство періодично проводить
моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання
зниження встановлених показників ліквідності. Такими заходами є постійне
підтримання наявності достатнього рівня грошових коштів, ліквідних
фінансових ресурсів для виконання зобов’язань при настанні термінів їх
погашення. Основу фінансових ресурсів, відмінних від високоліквідних
ресурсів - грошових коштів Товариства, складають розрахунки зі
споживачами. Товариство здійснює постійний моніторинг стану розрахунків
споживачів та інших дебіторів за надані послуги, активно застосовуючи
механізми впливу на боржників, передбачені законодавством, що дозволяє
досягати ефективного стану управління ризиком ліквідності. Товариство
аналізує свої активи та зобов’язання за строками їх погашення та планує свою
ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за
відповідними інструментами.

ІНШІ ПИТАННЯ

Випуск акцій
12 травня 2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку України видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (акція проста
бездокументарна іменних) Товариства на загальну суму 29 338 000 грн.
номінальною вартістю 1,00 грн. у кількості 29 338 000 шт. та внесено до
Державного реєстру випусків цінних паперів, реєстраційний № 233/1/11.

В звітному році додаткових випусків цінних паперів не було.
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Акції Товариства процедуру лістингу не проходили і не торгуються ні на
зовнішньому ні на внутрішньому біржових ринках.

До біржового реєстру фондової біржі акції емітента не включені.
Облігації чи будь-які інші цінні папери Товариство не емітувало.
Акції власної емісії в звітному році Товариством не викупались і не

продавались, статутний капітал сплачений на 100 %.

Думка попереднього аудитора
Аудит фінансової звітності ПРАТ «НТРУ» за рік, що закінчився 31 грудня

2018 року, був проведений іншим аудитором – ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНТ»,
який 24 квітня 2019 року висловив немодифіковану думку щодо цієї
фінансової звітності.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Щодо річної інформації емітента цінних паперів
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу

інформацію, що подається разом з фінансовою звітністю та аудиторським
висновком. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній
інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності за
2019 рік та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу
інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї
іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю
є ознайомитися з такою іншою інформацією, 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 має
вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації, зобов’язані повідомити про цей
факт.

Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, які б необхідно
було включити до звіту аудитора.

Щодо Звіту керівництва (Звіту про управління)
Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та

нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку
Товариства та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності
Товариства (далі-інша інформація). Інша інформація включається до Звіту
керівництва (Звіту про управління) (але не є фінансовою звітністю та нашим
звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу
інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо
цієї іншої інформації.
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У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю
є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує
суттєва невідповідність між іншою інформацією, зазначеною у Звіті
керівництва (Звіті про управління) і фінансовою звітністю Товариства станом
на 31.12.2019 р. або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця
інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті
про управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що
існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити
про цей факт.

Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, які б необхідно
було включити до звіту аудитора.

Щодо Звіту про корпоративне управління
Відповідальність за Звіт про корпоративне управління Товариства за

2019 рік та його підготовку відповідно до вимог статті 401 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (далі –
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»), Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням
НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (далі – Положення) несе управлінський
персонал.

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 цієї частини ст. 401

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у підпунктах 1 - 4
пункту 4 розділу VII додатка 38 Положення.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану
корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про
відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам
Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту. В ході виконання
аудиту нами не виявлені випадки нерозкриття або підозри недотримання
вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про
корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку
осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування
акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та
звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб
емітента. Органи управління Товариства керуються Принципами
корпоративного управління, затвердженими загальними зборами акціонерів,
які розроблені на основі положень Законів України «Про цінні папери та
фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

На нашу думку Звіт про корпоративне управління підготовлено та
розкрито відповідно до вимог пунктів 5 - 9 цієї частини статті 401 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок», підпунктів 5 - 9 пункту 4
розділу VII додатка 38 до Положення.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ,
КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність
за нагляд за процесом фінансового звітування Товариством.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або
помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
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. Виконуючи аудит відповідно
до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

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

Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а
не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;
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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, робимо
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили
б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора
до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство
припинити свою діяльність на безперервній основі;

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

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим,
кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, 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. Ми описуємо ці питання в
нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним
актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в
нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.



13

ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА
НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2

статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від
17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний
капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю
активів Товариства та вартістю його зобов'язань.

Розрахункова вартість чистих активів (1 072 443 тис. грн.) більше
скоригованого статутного капіталу (29 338 тис. грн.). Це відповідає вимогам
статті 155 п. 3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу
відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

Виконання значних правочинів
На підставі частини 1 статті 70 Закону України «Про акціонерні

товариства» пунктом 20.1 Статуту Товариства визнано значним правочином,
якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства.

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що
Товариство не здійснювало значні правочини (10 і більше відсотків  вартості
активів Товариства) за даними останньої річної фінансової звітності,
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

У 2019 році було проведено тридцять вісім засідань Наглядової ради:
Прийняте рішення / Дата проведення засідання
1. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік

в частині придбання 2 (двох) одиниць кар’єрних автосамоскидів CAT 772G
16.01.2019 р.;

2. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік
в частині проведення робіт по розробці спеціального проекту "Відпрацювання
зсувонебезпечних розкривних уступів північно-західного борту Західної
ділянки Вапнякового кар'єру ПРАТ «НТРУ» 14.02.2019 р.;

3. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік
в частині виконання техніко-економічного обґрунтування відпрацювання
балансових запасів корисних копалин Західної ділянки спільно з
прогнозованими запасами Північного та Південно-Західного борту Західної
ділянки Вапнякового кар’єру 14.02.2019 р.;

4. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік
в частині придбання бульдозера Т-35.01 КБР-1 19.02.2019 р.;
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5. Погодження правочинів на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень
21.02.2019 р.;

6. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік
в частині проведення капітального ремонту думпкарів 2ВС-2015 в кількості
2 (двох) одиниць 27.02.2019 р.;

7. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг 27.02.2019 р.;

8. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік
в частині виконання науково-дослідної роботи «Дослідження сейсмічних
коливань ґрунтів і тиску ударно-повітряної хвилі на межі санітарно-захисної
зони та житлової забудови при проведенні масових вибухів на кар’єрах
ПРАТ «НТРУ», розробка рекомендацій по виконанню буровибухових робіт
для зменшення санітарно-захисної зони до 300 м» 20.03.2019 р.;

9. Надання безповоротної фінансової (благодійної) допомоги
працівникам Товариства та стороннім організаціям 20.03.2019 р.;

10. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту дробарно-збагачувальної
фабрики Товариства 25.03.2019 р.;

11. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині виконання геолого-економічної оцінки ділянок Західна та
Південно-Західна Новотроїцького родовища вапняку, доломітизованого
вапняку 25.03.2019 р.;

12. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення реконструкції водовідливу Вапнякового кар’єру
06.08.2019 р.;

13. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту залізничних колій
№№ 1, 2 довжиною 0,735 км та стрілочних переводів №№ 8, 17, 20
06.08.2020 р.;

14. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту залізничних колій
№№ 3, 8 та залізничних тупиків  №№ 10, 11, 12 загальною довжиною
0,725 метрів 06.08.2020 р.;

15. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту двигуна Cummins KTA-
19C 14.11.2019 р.;

16. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині встановлення пунктів маркшейдерської геодезичної мережі
у кількості 4 (чотирьох) одиниць загальною вартістю 41 011,60 грн без ПДВ та
придбання програмного забезпечення GNSS GPS 14.11.2019 р.;

17. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині здійснення першого етапу реконструкції пожежної
сигналізації в частині виконання ремонтно-відновлювальних робіт системи
пожежної сигналізації на об’єктах 14.11.2019 р.;
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18. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині придбання комплекту геодезичного обладнання та
програмного забезпечення GNSS GPS 14.11.2019 р.;

19. Вступ та участь ПРАТ «НТРУ» в Українській асоціації вапняної
промисловості 06.08.2019 р.;

20. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині придбання техніки 14.11.2019 р.;

21. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині придбання двигуна внутрішнього згоряння Cummins
QSX-15 14.11.2019 р.;

22. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині придбання двигуна внутрішнього згоряння Cummins
QSС-8.3 14.11.2019 р.;

23. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення робіт по розробці проекту «Організація
дорожнього руху на перетині технологічної дороги №10 ПРАТ «НТРУ»
автомобільної та дороги загального користування державного значення
Т 05-09 Велика Новосілка - Амвросіївка, км 59 + 750» 14.11.2019 р.;

24. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту м’яких покрівель
будівель ДЗФ, а саме: корпусу вторинного дроблення (інв. № 1010002) та
навантажувальних бункерів 17.09.2019 р.;

25. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту двигуна Cummins
KTA-19C 17.09.2019 р.;

26. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині виконання робіт з розробки проектної документації
«Технічне переозброєння окремих вузлів дробарно-збагачувальної фабрики
17.09.2019 р.;

27. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік придбання комплекту автономного освітлення на базі сонячних
панелей 17.09.2019 р.;

28. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в
частині придбання вживаного верстату бурового шарошкового СБШ-250
МНА-32 17.09.2019 р.;

29. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині придбання гідравлічного екскаватору CATERPILLAR
349D2 07.10.2019 р.;

30. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині будівництва твердого покриття на дорозі Товариства
07.10.2019 р.;

31. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині виконання геологорозвідувальних робіт на Східній ділянці
Новотроїцького родовища та отримання послуг з визначення фізико-
механічних властивостей отриманих зразків гірських порід 17.10.2019 р.;
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32. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині придбання вживаних вантажних самоскидів VOLVO FMX
30.10.2019 р.;

33. Створення Аудиторського комітету, затвердження Положення про
Аудиторський комітет, затвердження персонального складу Аудиторського
комітету 16.12.2019 р.;

34. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині  проведення капітального ремонту двигуна Cummins КТА-
19С 20.12.2019 р.;

35. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, а саме: «Оцінка впливу
на навколишнє середовище (ОВД) для об'єкта ДЗФ з ділянкою розсівання і
складування дрібних фракцій ПРАТ «НТРУ» та внесення плати за проведення
громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля
20.12.2019 р.;

36. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині проведення капітального ремонту залізничного крану КДЕ-
253 20.12.2019 р.;

37. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на
2019 рік в частині виконання проектних робіт «Коригування розміру
санітарно-захисної зони від місць проведення вибухових робіт для комплексу
з видобутку та переробки вапняків і доломіту 20.12.2019 р.»;

38. Затвердження Порядку Проведення конкурсу з відбору суб`єктів
аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов`язкового аудиту  фінансової звітності; затвердження Тендерної
документації на відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської
діяльності для проведення аудиту фінансової звітності 20.12.2019 р.;

Зазначена інформація була розкрита Товариством у складі Особливої
інформації протягом 2019 року.

Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства

Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог
МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності». На нашу думку, такі ризики контролюються
Товариством та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому.

Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та
можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента

Загальні збори акціонерів ПРАТ «НТРУ» в 2019 році не проводились з
причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів,
в зв’язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території
проведення антитерористичної операції.
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Дотримання умов дозволив та ліцензійних умов
Товариство є надрокористувачем та ліцензіатом і має наступні спеціальні

дозволи та ліцензії:
- користування надрами (спеціальний дозвіл) № 2327 видано Державною

службою геології та надр України 05.12.2000 р. Дійсне до 16.11.2036 р;
- Ліцензія на право оптової торгівлі пальним № 990614201902032 видано

ДФС України 18.12.2019 р. Дійсне до 18.12.2024 р;
- Ліцензія на право придбання, зберігання, використання прекурсорів

«Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
АД № 039439 видано Державною службою України з контролю за
наркотиками 17.01.2019 р. Дійсне до 17.01.2024 р.

Отже, в своїй діяльності Товариство зобов’язано дотримуватися
ліцензійних вимог та умов дозволу на користування надрами.

Нами були проведені процедури щодо дотримання Товариством вимог
ліцензійних умов та умов дозволу на користування надрами.

В результаті проведених процедур було виявлено, що Товариство в усіх
суттєвих вимогах дотримується ліцензійних умов та умов дозволу на
користування надрами.

Інші питання, про які б ми хотіли повідомити Вам, відсутні.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Дотримання вимог Закону України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII «Про

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
Призначення суб’єкта аудиторської діяльності на проведення

обов’язкового аудиту та тривалість виконання аудиторського завдання
Нас було призначено аудиторами 09 квітня 2020 року Наглядовою радою

Товариства для виконання обов'язкового аудиту фінансової звітності
Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, про що складено
Протокол № 265 Засідання Наглядової ради ПРАТ «НТРУ». Згідно Протоколу
було розглянуто питання про визначення та затвердження суб’єкта
аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з
аудиту фінансової звітності з числа рекомендованих Аудиторським комітетом
ПРАТ «НТРУ». Загальна тривалість виконання нами аудиторського завдання
з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства без перерв з
урахуванням повторних призначень складає 1 рік.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення
порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством

Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні
інші питання не були виявлені під час проведення нами аудиторських
процедур. На нашу думку була досягнута висока результативність аудиту в
частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством
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Незалежність Ключового партнера з аудиту та ТОВ «АФ «КАПІТАЛ
ГРУП»

Ключовий партнер з аудиту та всі співробітники, які включені до
Аудиторської групи, для проведення аудиту Товариства, підтвердили, що вони
є незалежними у відповідності до етичних вимог Кодексу Етики Міжнародної
Федерації Бухгалтерів. Ми також вважаємо, що наша аудиторська фірма є
також незалежною по відношенню до Товариства 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.

Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактів або
питань, на які ми б хотіли звернути Вашу увагу, і ми підтверджуємо, що
ключовий партнер з аудиту  є незалежними від Клієнта та здатний висловити
об’єктивну думку про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих
аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового
звітування.

Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для
аудиторського комітету

Звіт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту
фінансової звітності Товариства за рік, що  закінчився 31 грудня 2019 року
узгоджений з Додатковім звітом для аудиторського комітету. Ми не виявили
жодних фактів не узгодженості інформації між Додатковім звітом для
аудиторського комітету та інформацією зазначеною у Звіті незалежного
аудитора.

Ненадання послуг, заборонених законодавством
ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» здійснює свою діяльність у відповідності

до вимог Закону, з дотриманням інших нормативно-правових актів з питань
аудиту та професійних стандартів аудиту, політика та процедури
ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» унеможливлюють надання послуг заборонених
законодавством України.

Залучення до проведення аудиту інших фахівців
Ми не залучати до проведення аудиту Товариства інших фахівців, у т.ч.

суб’єктів аудиторської діяльності.

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської
діяльності юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам
господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не
розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності.

Аудитор або ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» не надавали інші послуги
Товариству або контрольованим ним суб’єктам господарювання, крім послуг
з обов’язкового аудиту.
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Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише в межах

проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 рік на основі
вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та
проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних
стандартів.

Ми несемо відповідальність за формування та висловлення думки про
фінансову звітність, яка підготовлена Керівництвом під наглядом тих, кого
наділено найвищими повноваженнями. Наш аудит фінансової звітності не
звільняє Керівництво або тих, кого наділено найвищими повноваженнями, від
їх обов’язків. Ми несемо відповідальність за проведення аудиту відповідно до
МСА. Аудит передбачає отримання обґрунтованої, а не абсолютної,
впевненості у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо таке існує. Аудит включає в себе розгляд системи
внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності в якості основи
для розробки відповідних аудиторських процедур, але не з метою висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю за підготовкою
фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за запобігання
недотриманню вимог і не можна очікувати, що аудитор виявить недотримання
всіх законів та нормативних актів.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що
провів аудит

Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРУП»

Ідентифікаційний код 33236268

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності

Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес»

Номер, дата видачі свідоцтва про
внесення до Реєстру суб’єктів, які
можуть здійснювати Аудиторську
діяльність

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 3532 від
27.01.2005 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості

Свідоцтво № 0672 видане Аудиторською
палатою України від 24.12.2015 р. № 119/4

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва
про внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити

№ 430, Серія та номер Свідоцтва: П 000426,
дата видачі 01.02.2018 р.
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Фінансова звітність згідно МСФЗ

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН СТАНОМ НА 31.12.2019
тис. грн

Актив Примітки Код
рядка 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 4.1 1000 9 630 9 757 9 033
первісна вартість 1001 17 014 14 003 13 143
накопичена амортизація 1002 7 384 4 246 4 110
Незавершені капітальні інвестиції 1005 23 449 25 357 24 198
Основні засоби: 4.2 1010 454 309 356 949 236 653
первісна вартість 1011 918 325 636 722 392 126
знос 1012 464 016 279 773 155 473
Відстрочені податкові активи 4.6 1045 64 309 42 860 29 173
Усього за розділом I 1095 551 697 434 923 299 057
II. Оборотні активи
Запаси 4.3 1100 119 399 104 130 95 548
Виробничі запаси 1101 77 898 67 493 58 429
Незавершене виробництво 1102 5 746 5 249 3 672
Готова продукція 1103 35 755 31 388 33 447
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги: 4.4 1125 534 693 449 922 371 116
за виданими авансами 4.4 1130 6 719 3 979 1 920
Інша поточна дебіторська заборгованість 4.4 1155 160 374 155 971 160 247
Гроші та їх еквіваленти: 4.5 1165 55 709 6 308 2 713
Готівка 4.5 1166 11 9 2
Рахунки в банках 4.5 1167 55 698 6 299 2 711
Інші оборотні активи 4.7 1190 5 509 2 278 1 178
Усього за розділом II 1195 882 403 722 588 632 722
IІІ. Необоротні активи, утримувані для
продажу та групи вибуття 1200 - - -
БАЛАНС 1300 1 434 100 1 157 511 931 779

Пасив Примітки Код
рядка 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5 6

I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 4.8 1400 29 338 29 338 29 338
Капітал у дооцінках 4.8 1405 2 668 3 234
Резервний капітал 4.8 1415 7 334 7 334 7 334
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 4.9 1420 1 033 103 799 009 600 016
Усього за розділом I 1495 1 072 443 838 915 636 688
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
Довгострокові забезпечення 4.10 1520 198 489 171 976 165 032
Довгострокові забезпечення витрат
персоналу 1521 47 508 41 176 41 524
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Усього за розділом II 4.10 1595 198 489 171 976 165 032
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги 4.11 1615 53 860 50 833 45 920
розрахунками з бюджетом 4.11 1620 41 560 34 749 30 907
у тому числі з податку на прибуток 1621 14 729 14 078 11 465
розрахунками зі страхування 4.11 1625 2 332 1 928 1 198
розрахунки з оплати праці 4.11 1630 9 604 7 626 4 899
за одержаними авансами 4.11 1635 148 175 372
за розрахунками з учасниками 8 1640 33 403 33 403 33 403
Поточні забезпечення 4.11 1660 21 891 17 560 13 000
Доходи майбутніх періодів 1665 - 24 29
Інші поточні зобов'язання 4.11 1690 370 322 331
Усього за розділом IІІ 1695 163 168 146 620 130 059
БАЛАНС 1900 1 434 100 1 157 511 931 779
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ЗВІТ ПРО  СУКУПНИЙ ДОХІД за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
тис. грн

Стаття Примітки
Код

рядка 2019 2018
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 4.12 2000

1 048 643 922 908
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 4.14 2050

(621 715) (532 917)
Валовий:

прибуток 2090 426 928 389 991
збиток 2095 - -

Інші операційні доходи 4.13 2120 70 171 40 633
Адміністративні витрати 4.14 2130 (67 105) (47 099)
Витрати на збут 4.14 2150 (100 319) (85 775)
Інші операційні витрати 4.14 2180 (34 281) (37 903)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 295 394 259 847
збиток 2195 - -

Інші фінансові доходи 4.13 2220 1 841 525
Інші доходи 4.13 2240 1 304 141
Фінансові витрати 4.14 2250 (16 011) (15 108)
Інші витрати 4.14 2270 (633) (36)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 281 895 245 369
збиток 2295 - -

Витрати (дохід) з податку на прибуток 4.11 2300 (47 801) (46 376)
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 234 094 198 993
збиток 2355 - -

Сукупний дохід

Стаття Примітки
Код

рядка 2019 2018
1 2 3 4

Інший сукупний дохід 2445 (690) 3 944
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (690) 3 944
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом 2455 (124) 710

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (566) 3 234
Сукупний дохід 2465 233 528 202 227

Елементи операційних витрат

Назва статті Примітки
Код

рядка 2019 2018
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 177 917 186 987
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Витрати на оплату праці 2505 171 157 140 624
Відрахування на соціальні заходи 2510 31 327 27 865
Амортизація 2515 187 120 126 869
Інші операційні витрати 2520 254 595 226 150
разом 2550 822 116 708 495
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
тис. грн

Стаття Код рядка 2019 2018

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 1 224 131 1 056 372

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 173 172
Надходження від повернення авансів 3020 595 660
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 1 630 482

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 449 8
Надходження від операційної оренди 3040 246 147
Інші надходження 3095 16 307 10 955

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (401 072) (407 651)

Праці 3105 (140 425) (113 162)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (32 764) (28 150)
Зобов’язань із податків і зборів 3115 (255 385) (213 626)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток 3116 (68 475) (58 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 (91 368) (75 273)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 (95 542) (80 193)
Витрачання на оплату авансів 3135 (10 605) (4 826)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (444) (80)

Інші витрачання 3190 (13 003) (7 230)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (389 833) (294 071)
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
необоротних активів 3205 11 -

Витрачання на придбання:
необоротних активів 3260 (340 443) (290 476)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (340 432) (290 476)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: - -
Витрачання на: - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 49 401 3 595
Залишок коштів на початок року 3405 6 308 2 713
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 55 709 6 308
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
тис. грн

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцінках

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Всього

Залишок станом
на 31.12.2018р. 4000

29 338 3 234 7 334 799 009 838 915
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період 2019р.

4100
- - - 234 094 234 094

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110
- (566) - - (566)

Разом змін у
капіталі 4295

- (566) - 234 094 233 528
Залишок станом
на 31.12.2019р. 4300 29 338 2 668 7 334 1 033 103 1 072 443
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
тис. грн

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцінках

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Всього

Залишок станом
на 01.01.2018р. 4000

29 338 - 7 334 600 016 636 688
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період 2018р.

4100
- - - 198 993 198 993

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110
- 3 234 - - 3 234

Разом змін у
капіталі 4295

- 3 234 - 198 993 202 227
Залишок станом
на 31.12.2018р. 4300 29 338 3 234 7 334 799 009 838 915
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

ПРИМІТКИ, ЩО МІСТЯТЬ СТИСЛИЙ ВИКЛАД СУТТЄВИХ
ОБЛІКОВИХ ПОЛІТИК ТА ІНШІ ПОЯСНЕННЯ

1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1.1. Інформація про Товариство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» є
правонаступником всіх прав та обов’язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ», створеного в процесі приватизації державного майна
Новотроїцького державного рудоуправління на підставі рішення Фонду державного майна України
(наказ від 17 березня 2000 року № 28/542 «Про корпоратизацію Новотроїцького державного
рудоуправління») та Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про
затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті
акціонерні товариства» та Наказу Державної акціонерної компанії «Укррудпром» № 251 від 11 липня
2000 року «Про заходи щодо створення Відкритого акціонерного товариства «Новотроїцьке
рудоуправління» та діє на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство створено без обмеження терміну діяльності.
У звітному періоді ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ

РУДОУПРАВЛІННЯ» (далі – ПРАТ «НТРУ») здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту (нова
редакція), затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ «НТРУ» (Протокол № 1-2014 від
25.03.2014 р.)

Місцезнаходженням Товариства є: 85732, Донецька обл., Волноваський район., смт. Новотроїцьке,
вул. Радянська, 85.

Станом на 31 грудня 2019 року інформація про акціонерів представлена таким чином:

Найменування Розмір вкладів Учасників
Товариства, грн.

Доля в Статутному капіталі
Товариства

TRIOR LTD 29 323 461 99,95044311132
SCM (SYSTEM CAPITAL
MANAGEMENT) LIMITED 1 0,00000340855

ТОВ «ЕМПОРІУМ» 6 0,00002045129
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED 1 0,00000340855
ARDENA MANAGEMENT LTD 1 0,00000340855
Фізичні особи (22 особи) 14 530 0,04952621174

Всього: 29 338 000 100

Основною метою діяльності ПРАТ «НТРУ» є здійснення підприємницької (господарської)
діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту
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акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами
дивідендів.

Товариство не належить до будь-яких об’єднань підприємств та не проводить з іншими
організаціями, підприємствами спільну діяльність.

Протягом звітного року до Товариства не надходили пропозиції від третіх осіб щодо
реорганізації.

Основний вид діяльності ПРАТ «НТРУ» – добування флюсового вапняку.
ПРАТ «НТРУ» засновано в 1933 році, і на сьогоднішній день є найбільшим виробником

вапняків в Україні з обсягом відвантажень на адресу споживачів до 400 тис. т на місяць.
Протягом 2019 року Т.в.о. члена Правлiння – в.о. Голови Правлiння був Хохотва Михайло

Володимирович.

1.2. Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування.
Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Україна вважається країною із ринковою економікою.

Проте економіці України притаманні певні риси, які включають, але не обмежуються, низьким рівнем
ліквідності на ринках капіталу, високим рівнем інфляції та значним дефіцитом державних фінансів та балансу
зовнішньої торгівлі. Протягом значного періоду часу Україна продовжує знаходитися у стані політичних та
економічних потрясінь.

Значне погіршення політичної та економічної ситуації в Україні розпочалося у 2014-2015 рр. та й досі
становище характеризується як нестабільне. Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької
областей, що почався навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей
залишаються під контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості
повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території даних областей. У березні
2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було
визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія спричинила істотне погіршення відносин між
Україною і Російською Федерацією.

Починаючи з 2018 року та у 2019 року економіка України почала демонструвати значний рівень
зростання на фоні загальної макроекономічної стабілізації. У 2019 році продовжуються структурні реформи,
які спрямовані на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі
з корупцією, реформування судової системи. Всі дії українського уряду мають на меті забезпечити умови для
відновлення економіки в країні. Залучення міжнародних інвестицій, спрямованих в вітчизняну економіку
сприяють зростанню рівня споживчої довіри та покращенням ситуації на зовнішніх та внутрішньому ринку.

Позитивні зрушення спостерігаються і в монетарній політиці. Національний банк України продовжує
дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. Протягом 2019 року офіційний обмінний курс
гривні до долару США Національного банку України зменшився на 13%, облікова ставка була знижена з
18,0% до 13,5%.

Крім того, Національним банком України були зменшені валютні обмеження: з березня 2019 року
зменшення обов’язкової частки продажу валютних надходжень від 50% до 30%, та починаючи з 20 червня
2019 року дане обмеження повністю відмінено. Період розрахунків за операціями, здійсненими в іноземній
валюті збільшено – з 180 до 365 днів з 16 травня 2019 року.

Рівень інфляції в Україні сповільнився до 4.1% у 2019 році (з 9.8% у 2018 році), а зростання реального
ВВП, становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на продовольчі товари, а також
зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який утримувався впродовж
переважної частини 2019 року.

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов
здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які виникли в результаті подій в Україні після
дати балансу.

У відповідності до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» економіка України вважалась
гіперінфляційною протягом 2000 року і попередніх років. Починаючи з 1 січня 2001 року українська
економіка не вважалася гіперінфляційною. У 2016 році індекс інфляції становив 112,4%, в 2017 році -
113,7%, в 2018 -109,8% , в 2019 -104,1%.

Показники фінансової звітності за 2019 рік не перераховуються. Керівництво Товариства ґрунтуючись
на власному судженні прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування показників, так як вважає
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що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим, на що вказують специфічні фактори в
економічному середовищі країни. В 2019 році для перерахунку фінансової звітності згідно стандарту МСБО
29 не має підстав.

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, прибуток Підприємства склав 234 094 тис. гривень. Станом
на 31 грудня 2019 року поточні  активи перевищують поточні зобов’язання на 719 235 тис. гривень.

Керівництво у складі виконавчого органу – Правління, яке складається з чотирьох осіб, та головного
бухгалтера, здійснює поточні адміністративно-управлінські функції.

Керівництво Підприємства переконано, що має усі передумови для забезпечення безперервної діяльності
у майбутньому. Принцип безперервності діяльності є відповідним для підготовки цієї фінансової звітності
при відсутності істотних невизначеностей, які б перебували поза зоною впливу Підприємства та ставили під
сумнів можливість продовження діяльності.

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який
передбачає реалізацію продукції та погашення зобов’язання у ході звичайної діяльності.

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України
карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні,
зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання. Подальший прогноз на 2020
рік буде залежати від часу зняття введених обмежувальних заходів та швидкістю відновлення всіх процесів
в країні та світі. Негативний вплив запроваджених карантинних заходів не відобразився на здійсненні
поточної діяльності Товариства. Наразі Товариство сумлінно дотримується чинного законодавства та
рекомендацій МОЗ.

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов
здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає
обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство є Товариством,
здатним продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

2. ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ, ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ

2.1. Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство  перейшло на  Міжнародні стандарти фінансової звітності  (МСФЗ) з 2019 року відповідно
до положень  МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». З цієї
дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є
01.01.2018 р.

За всі звітні періоди, які закінчуються роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало
фінансову звітність відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку (національні
ПСБО). Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019, є першою фінансовою звітністю
підприємства, підготовленої відповідно до МСФЗ.

Перша фінансова звітність Товариства за МСФЗ містить три звіти про фінансовий стан (31.12.2019,
31.12.2018, 01.01.2018), два звіти про прибуток та збиток та інший сукупний дохід, два звіти про рух
грошових коштів та два звіти про зміни у власному капіталі (2019 та 2018) та відповідні примітки, що
включають порівняльну інформацію для всіх поданих фінансових звітів.

Товариство при застосуванні МСФЗ вперше керується вимогами МСФЗ 1. У перехідний період
забороняється застосовувати перехідні положення інших стандартів, за винятком:

• договорів страхування;
• вбудованих договорів оренди;
• концесійних договорів надання послуг;
• витрат на позики;
• активів, отриманих від клієнтів;
• погашення фінансових зобов'язань за допомогою надання інструментів власного капіталу.
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Товариство визначає ряд обов'язкових винятків, що забороняють ретроспективне застосування МСФЗ
(застосування раніше 1 січня 2018 року), сферах:

• облікові оцінки:
• припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань;
• класифікація та оцінка фінансових активів.
Відповідно до МСФЗ 1 Товариство використовує для цілей МСФЗ облікові оцінки, які відповідають

обліковим оцінками, прийнятим при застосуванні на цю ж дату ПСБО (з урахуванням коректувань,
проведених з метою відобразити відмінності в обліковій політиці), а то й існує об'єктивних доказів того, що
ці облікові оцінки були помилковими.

Товариство не використовує додаткові виключення, що звільняють від деяких вимог МСФЗ.

2.2. Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ

При підготовці та поданні інформації Товариство керується МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки», МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та іншими МСФЗ та МСБО.
Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Товариство намагається забезпечити, щоб фінансова звітність
Товариства, складена за МСФЗ, містила високоякісну інформацію.

Істотні оцінки, думки та припущення Товариство робить на основі МСБО 1 «Подання фінансової
звітності», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших МСФЗ та МСБО.

Звітний період фінансової звітності: календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
Наведена фінансова звітність підготовлена станом на 31 грудня 2019 року.

Валюта подання, функціональна валюта, ступінь округлення: окрема фінансова звітність була
підготовлена в національній валюті України – українській гривні (грн), яка є функціональною валютою.
Якщо не зазначено інше, суми представлені в тисячах українських гривень ступінь округлення тис. грн без
десяткового знаку.

Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним на дату операції.
Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються за обмінним курсом,
чинним на дату балансу. Всі різниці відображаються в Звіті про прибутки та збитки.

Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО),
випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень,
опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно
оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, об’єкти
основних засобів – за їх собівартістю, фінансові активи – за справедливою вартістю.

Нижче надано інформацію про перехід із Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) до
МСФЗ. Перехід з П(С)БО до МСФЗ здійснено відповідно до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Узгодження статей Балансу станом на 01.01.2018 року (на дату переходу на МСФЗ)
тис. грн

Стаття
НП(С)БО

на
31.12.2017р

Вплив
переходу

на МСФЗ

МСФЗ
На

01.01.2018р
Основні засоби 222 264 14 389 236 653
Відстрочені податкові активи 944 28 229 29 173
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 388 973 (17 857) 371 116
Аванси видані 2 218 (298) 1 920
Інша поточна дебіторська заборгованість 160 299 (52) 160 247
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Стаття
НП(С)БО

на
31.12.2017р

Вплив
переходу

на МСФЗ

МСФЗ
На

01.01.2018р
Поточні фінансові інвестиції 7 417 (7 417) -
Інші оборотні активи 1 696 (518) 1 178
Всього коригування активів 783 811 16 476 800 287
Нерозподілений прибуток (збиток) 753 941 (153 925) 600 016
Довгострокові забезпечення - 165 032 165 032
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами 416 (44) 372

Поточні забезпечення 6 814 6 186 13 000
Інші поточні зобов’язання 1 103 (772) 331
Всього коригування власного капіталу та зобов’язань 762 274 (16 476) 778 751

Узгодження статей Балансу станом на 31.12.2018 року

тис. грн

Стаття НП(С)БО
Вплив

переходу
на МСФЗ

МСФЗ

Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги                    477 928 (28 006) 449 922
Аванси видані 4 826 (847) 3 979
Інша поточна дебіторська заборгованість 157 865 (1 894) 155 971
Поточні фінансові інвестиції 7 417 (7 417) -
Інші оборотні активи 3 071 (793) 2 278
Всього коригування активів 651 107 (38 957) 612 150
Нерозподілений прибуток (збиток) 843 660 (44 651) 799 009
Резервний капітал - 7 334 7 334
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами 204 (29) 175

Інші зобов’язання 1 933 (1 611) 322
Всього коригування власного капіталу та зобов’язань 845 797 (38 957) 806 840

Основні засоби
Станом на 01 січня 2018 року:
- створений необоротний актив у сумі витрат на рекультивацію порушених земель на суму 14 389

тис. грн.
Згідно п. 14. МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», Підприємство оцінило відповідність попередньої
оцінки основних засобів до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ з попередніми оцінками, зробленими на
цю саму дату за П(С)БО.

Оцінка відповідності попередньою оцінки основних засобів до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ в
усіх суттєвих питаннях узгоджується з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за П(С)БО.

Відстрочені податкові активи
Станом на 01 січня 2018 року:
- перерахунок податкових активів у зв’язку з нарахуванням забезпечень на рекультивацію

порушених земель на суму 28 229 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
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Станом на 01 січня 2018 року:
- нарахування резерву у сумі очікуваних кредитних збитків на суму 17 857 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 року:
- нарахування резерву у сумі очікуваних кредитних збитків на суму 28 006 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за авансами виданими
Станом на 01 січня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ сплачених у складі авансів виданих у сумі 298 тис. грн з податковим

кредитом у складі інших оборотних активів.
Станом на 31 грудня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ сплачених у складі авансів виданих у сумі 847 тис. грн з податковим

кредитом у складі інших оборотних активів.
Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 01 січня 2018 року:
- нарахування резерву у сумі очікуваних кредитних збитків на суму 52 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 року:
- нарахування резерву у сумі очікуваних кредитних збитків на суму 1 894 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції
Станом на 01 січня 2018 року:

- рекласифікація статті поточних фінансових інвестицій у сумі 7 417 тис. грн з іншою поточною
заборгованістю.

Станом на 31 грудня 2018 року:
- рекласифікація статті поточних фінансових інвестицій у сумі 7 417 тис. грн з іншою поточною

заборгованістю.
Інші оборотні активи
Станом на 01 січня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ сплачених за НА у сумі 1 652 тис. грн з податковим кредитом у складі

інших оборотних активів;
- згорнуто вартість ПДВ у складі авансів отриманих у сумі 44 тис. грн з податковими

зобов’язаннями у складі інших оборотних активів;
- розгорнуто сум ПДВ 1 178 тис. грн на субрахунках податкового кредиту.

Станом на 31 грудня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ сплачених за НА у сумі 822 тис. грн з податковим кредитом у складі інших

оборотних активів;
- згорнуто вартість ПДВ у складі авансів отриманих у сумі 29 тис. грн з податковими

зобов’язаннями у складі інших оборотних активів;

.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 01 січня 2018 року:
- визнання знецінення фінансових активів (торгової дебіторської заборгованості) в сумі очікуваного

кредитного збитку за рахунок нерозподіленого прибутку у сумі 17 857 тис. грн;
- визнання знецінення фінансових активів (іншої дебіторської заборгованості) в сумі очікуваного

кредитного збитку за рахунок нерозподіленого прибутку у сумі 7 469 тис. грн;
- створення довгострокових забезпечень для покриття витрат на рекультивацію порушених земель,

виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплат за рахунок
нерозподіленого прибутку на суму 150 643 тис. грн;

- створення короткострокових забезпечень забезпечень для покриття витрат на рекультивацію
порушених земель, виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплат за
рахунок нерозподіленого прибутку на суму 6 186 тис. грн;

- збільшення нерозподіленого прибутку при нарахуванні відстроченого податку на прибуток в
результаті визнання забезпечень на суму 28 229 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2018 року:
- визнання знецінення фінансових активів (торгової дебіторської заборгованості) в сумі очікуваного

кредитного збитку за рахунок нерозподіленого прибутку у сумі 28 006 тис. грн;
- визнання знецінення фінансових активів (іншої дебіторської заборгованості) в сумі очікуваного

кредитного збитку за рахунок нерозподіленого прибутку у сумі 9 311 тис. грн;
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- рекласифікація статті Резервний капітал з нерозподіленим прибутком на суму 7 334 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Станом на 01 січня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ у складі авансів отриманих у сумі 44 тис. грн з податковими

зобов’язаннями у складі інших оборотних активів.
Станом на 31 грудня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ у складі авансів отриманих у сумі 29 тис. грн з податковими

зобов’язаннями у складі інших оборотних активів.
Інші поточні зобов’язання
Станом на 01 січня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ сплачених за НА у сумі 1 652 тис. грн з податковим кредитом у складі

інших оборотних активів;
- згорнуто вартість ПДВ у складі авансів виданих у сумі 298 тис. грн з податковими зобов’язаннями

у складі інших оборотних активів.
- розгорнуто сума ПДВ 1 178 тис. грн на субрахунках податкового кредиту.

Станом на 31 грудня 2018 року:
- згорнуто вартість ПДВ сплачених за НА у сумі 822 тис. грн з податковим кредитом у складі інших

оборотних активів;
- згорнуто вартість ПДВ у складі авансів виданих у сумі 847 тис. грн з податковими зобов’язаннями

у складі інших оборотних активів;
- розгорнуто сума ПДВ 58 тис. грн на субрахунках податкового кредиту.

2.3. Застосування нових, переглянутих та змінених Міжнародних стандартів фінансової
звітності та інтерпретацій

У 2019 році Товариство прийняло до застосування усі нові та переглянуті стандарти та тлумачення,
випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО”) та Комітетом з тлумачень
Міжнародних стандартів фінансової звітності („КТ МСФЗ”) при РМСБО, які стосуються операцій
Товариства та набули чинності стосовно річних звітних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року:

Нові стандарти, що набули чинності з 1 січня 2019 року
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з

або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення
наявності в договорі ознак оренди», Тлумачення ПКТ 15 «Операційна оренда – заохочення» та Роз'яснення
ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ 16 встановлює
принципи визнання, оцінки, подання і розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендарі
відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно до порядку
обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання
для орендарів  щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і
короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар
визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди),  а  також актив, що
представляє право користування базовим активом протягом  строку  оренди (тобто актив у формі права
користування). Орендарі  зобов'язані визнавати відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди окремо від
витрат з амортизації активу у формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати
зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміни строків оренди, зміни майбутніх орендних
платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У
більшості випадків орендар враховуватиме суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування
активу у формі права користування. Порядок обліку для орендодавців, відповідно до МСФЗ 16, практично
не змінюється, порівняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавці продовжуватимуть класифікувати
оренду, використовуючи ті самі принципи класифікації, що й у МСБО 17, виділяючи при цьому два види
оренди: операційну та фінансову.

Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року  і пізніше
Поправки до МСФЗ 9 «Особливості передплати з негативним відшкодуванням» вступили в силу з 1 січня

2019 року, з можливістю дострокового застосування. Відповідно до МСФЗ 9, борговий інструмент може бути
оцінений за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, за
умови, що договірні грошові потоки є «виключно платежами основної суми та відсотків за основною сумою
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заборгованості» (критерій SPPI) та інструмент утримується в межах відповідної бізнес-моделі для цієї
класифікації. Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що фінансовий актив не відповідає критерію SPPI, незалежно
від події або обставини, що викликає дострокове розірвання контракту, і незалежно від того, яка сторона
сплачує або отримує розумну компенсацію за дострокове розірвання контракту. Поправки повинні бути
застосовані ретроспективно. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані
Товариства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату набуття чинності поправок було
перенесено не невизначений строк до завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі
(дострокове застосування допускається). Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в
частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або
спільному Товариству. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають внаслідок продажу
або внесення активів, які представляють собою бізнес, згідно з визначенням МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»,
в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним Товариством, визнаються в повному
обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або передачі активів, що не
представляють собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація,
інвесторів в асоційованій організації або спільному Товаристві. У зв’язку з невизначеним строком набуття
чинності поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, управлінський персонал Товариства не розглядав питання, чи
буде суттєвим вплив застосування цих поправок на фінансову звітність Товариства в майбутньому.

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються бухгалтерського обліку, коли доповнення,
скорочення або врегулювання планів відбувається протягом звітного періоду. Поправки вказують на те, що,
коли доповнення, скорочення або врегулювання планів відбуваються протягом річного звітного періоду,
суб'єкт господарювання зобов'язаний:

- визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду після доповнення, скорочення
або врегулювання планів, використовуючи актуальні припущення, використані для переоцінки чистого
встановленого зобов’язання, що відображає переваги, запропоновані згідно з планом та активами плану після
цієї події;

- визначити     чистий     відсоток      за      залишком      періоду      після доповнення, скорочення або
врегулювання планів, використовуючи: чисте встановлене зобов’язання, що відображає вигоди,
запропоновані за планом, і активи плану після цієї події; і ставку дисконту, яка використовується для
переоцінки чистого встановленого зобов’язання.

Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-які витрати за минулі
послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив максимального обсягу активів. Ця
сума визнається у прибутку або збитку. Після цього суб'єкт господарювання визначає вплив граничної
величини активів після зміни, згортання або погашення плану. Будь-яка зміна в цьому відношенні, за
винятком сум, включених до чистого відсотка, визнається в іншому сукупному доході. Поправки
застосовуються до доповнення, скорочення або врегулювання планів, що відбуваються на початку або після
початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом
дострокового застосування. Ці поправки застосовуватимуться лише  до  будь-яких  майбутніх  доповнень,
скорочень або  врегулювання  планів Товариства.

Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні Товариства» роз'яснюють, що суб’єкт
господарювання застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до довгострокових інвестицій в асоційовані
та спільні Товариства, до яких метод власного капіталу не застосовується, але які, по суті, є частиною чистих
інвестицій в асоційоване або спільне Товариство. Дане роз'яснення актуальне, оскільки мається на увазі, що
модель очікуваних кредитних збитків, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових
інвестицій. Поправки також роз'яснюють, що при застосуванні МСФЗ 9 суб’єкт господарювання не враховує
будь-які збитки асоційованого або спільного Товариства, або будь-які збитки від знецінення чистої
інвестиції, які визнаються як коригування чистих інвестицій Товариства в асоційоване або спільне
Товариство, що випливають із застосування МСБО 28. Поправки повинні бути застосовані ретроспективно
та вступають в силу з 1 січня 2019 року. Наразі ці зміни не застосовуються до Товариства, але можуть
застосовуватися до майбутніх операцій.

Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання отримує
контроль над бізнесом, що є спільною операцією, він застосовує вимоги до об’єднання бізнесу, що
здійснюється поетапно, включаючи переоцінку раніше утримуваних активів та зобов'язань спільної
діяльності за справедливою вартістю. При цьому набувач переглядає усю, раніше належну йому, частку
участі в спільній операції. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до об’єднання бізнесу, для яких
дата придбання є на або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року
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або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність
Товариства.

Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» уточнюють, що попередні частки в цій спільній операції не
переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до операцій, в яких він отримує спільний
контроль на або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або після
цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразі ці зміни не застосовуються до Товариства, але
можуть застосовуватися до майбутніх операцій.

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» уточнюють, що податок на прибуток, нарахований на
дивіденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операціями або подіями, які генерували прибуток, що
розподіляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає податок на прибуток, нарахований
на дивіденди, у прибутку або збитку, іншому сукупному доході або капіталі, відповідно, коли суб'єкт
господарювання первісно визнало ці минулі операції або події. Ці поправки застосовуються до річних звітних
періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Коли Товариство вперше застосує ці
поправки, воно застосує їх до податку на прибуток, нарахованого на дивіденди, визнані на або після початку
найпершого порівняльного періоду. За оцінками управлінського персоналу, поправки не вплинуть суттєво
на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики» уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає як
частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення кваліфікованого активу,
коли дії, необхідні для підготовки цього активу до його цільового використання або продажу, завершені.
Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до витрат на позики, понесені на або після початку річного
звітного періоду, в якому суб'єкт господарювання вперше застосовує ці поправки. Суб'єкт господарювання
застосовує ці поправки для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, з
дозволом дострокового застосування. За оцінками управлінського персоналу Товариства, застосування
стандарту не вплинуло на вартість активів і зобов’язань.

Нові тлумачення, що були випущені та набули чинності з 1 січня 2019 року і пізніше
Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на прибуток» набирає чинності з

1 січня 2019 року. Тлумачення надає роз’яснення у визначенні податку на прибуток в ситуації, коли існує
невизначеність щодо вимог податкових органів відносно конкретної операції або обставин. Основним є
критерій: чи є високою ймовірність того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового
законодавства, яке застосувало Товариство під час складання податкової декларації. Якщо так, то Товариство
відобразить в фінансовій звітності таку ж суму податку на прибуток, як і в податковій декларації, та розкриє
інформацію стосовно невизначеності. Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися
від суми, відображеної в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з врахуванням невизначеності.
Товариство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу.

Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 2021 року.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що

починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя та

страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування), незалежно від виду
організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційної
участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш
ефективною і послідовною для страховиків. У відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде
застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді.
Контракти будуть оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:

- дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
- коригування на очевидний ризик;
- сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який

визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та збитки

або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як страхові компанії будуть
обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного
методу розподілу премії для зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компаній, які не
займаються страхуванням життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів
страхування життя,  в  яких передбачено участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів.
Облік виручки буде зіставним з положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде
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здійснюватися на більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на
даний час.

Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює страхову
діяльність.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні,
що фінансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі
джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у

Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів,

що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою,
якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

3. ОСНОВНІ (СУТТЄВІ) ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Основа формування облікових політик, зміни в облікових політиках
Ведення бухгалтерського обліку забезпечується із використанням комп’ютерної програми 1С:

«Підприємство 8», у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, інших
нормативних документів з питань ведення обліку та підготовки звітності, а також Облікової політики
підприємства, затвердженої наказом № 632 від 25.10.2018 року.

Відповідальні посадові особи ПРАТ «НТРУ» несуть персональну відповідальність за достовірність
внесених даних до бухгалтерського обліку за допомогою програмного забезпечення 1С: «Підприємство 8».

Облікова політика відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності розкриває основи,
стандарти, правила і процедури обліку, які застосовуються при підготовці фінансової звітності. Вона
встановлює принципи визнання та оцінки активів / зобов'язань, визначення та деталізації окремих статей
фінансової звітності.

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались Товариством послідовно в звітних
періодах, наведених в цій фінансовій звітності для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ
конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути
доречними. Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок, чинних
станом на 31 грудня 2019 року. Облікова політика Товариства розроблена враховуючи вимоги МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

МСФЗ встановлюють вимоги щодо визнання, оцінки, презентації та розкриття інформації, що
відноситься до транзакцій і подій, які повинні враховуватися при складанні фінансової звітності. МСФЗ
засновані на зведенні основних принципів, які містять в собі концепцію представлення інформації у
фінансовій звітності. Метою фінансової звітності є надання такої інформації про фінансове становище,
результати діяльності та грошових потоках, яка була б корисна користувачам при прийнятті економічних
рішень.

Керівництво Товариства визначає і приймає Облікову політику по МСФО таким чином, щоб фінансова
звітність відповідала всім вимогам кожного застосовного МСФЗ / МСБО. При відсутності конкретної
вимоги, керівництво використовує свої професійні судження та виробляє політику, що забезпечує подання
до фінансової звітності інформації, яка:

 доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень;
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 достовірно представляє результати і фінансовий стан;
 відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їх юридичну форму;
 нейтральна, тобто, вільна від упередженості;
 обачна;
 є повною в усіх суттєвих аспектах.

Застосування облікової політики
Положення облікової політики є обов'язковими до застосування в процесі формування та подання

фінансової звітності відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) встановлюють положення облікової політики, які,
на думку Правління КМСФО, призводять до формування фінансової звітності, що містить доречну і надійну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. У тих випадках, коли ефект від
застосування облікової політики не є суттєвим, її застосування не є обов'язковим. Однак є неприйнятним
допускати несуттєві відхилення від Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) або залишати такі
відступу невиправленими з метою подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або
грошових коштів Товариства певним чином.

Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність
вимогам МСФЗ, і в разі прийняття нових, або зміни діючих, МСФЗ / МСБО переглядає і доповнює свою
облікову політику належним чином.

Всі зміни облікової політики застосовуються ретроспективно за винятком тих випадків, коли практично
неможливо визначити або вплив цієї зміни на конкретний період, або його кумулятивний
вплив. Ретроспективне застосування облікової політики передбачає коригування всіх вхідних сальдо за
попередні звітні періоди (починаючи з періоду, в якому вперше була сформована фінансова звітність по
МСФО) за кожним компонентом капіталу, а також інших зведених показників за попередні звітні періоди. В
результаті звітні дані представляються таким чином, як якщо б нова облікова політика застосовувалася
завжди.

Іноді практично неможливо визначити стосуються окремого періоду аспекти впливу зміни облікової
політики щодо порівняльної інформації, що охоплює один або більше попередніх періодів, представлених у
звітності. В такому випадку Товариство застосовує нову облікову політику до балансових вартостей активів
і зобов'язань станом на початок самого раннього періоду, для якого ретроспективне застосування є практично
можливим, і проводить відповідні коригування вхідного сальдо кожного порушеного компонента за цей
період.

У разі якщо на початок поточного періоду неможливо визначити кумулятивний вплив застосування
нової облікової політики на всі попередні періоди, Товариство застосовує нову облікову політику
перспективно з найбільш ранньої практично можливої дати.

Якщо добровільна зміна в обліковій політиці впливає на поточний період або попередній, вплинуло би
на цей період, за винятком випадків, коли практично неможливо визначити суму коригування, або могло б
вплинути на майбутні періоди, то Товариство повинно розкривати наступну інформацію:

 характер зміни в обліковій політиці;
 причини, за якими застосування нової облікової політики забезпечує надійну і більш доречну
інформацію;
 суму коригування за відображений поточний і для кожного з представлених періодів в тій
мірі, в якій це можливо: для кожної статті фінансової звітності; і для базисного та розбавленого
прибутку на акцію, якщо МСФЗ (IАS) 33 застосовується до суб'єкта господарювання;
 суму коригування, пов'язану з періодами, що передують представленим, в тій мірі, в якій це
практично можливо; і
 якщо ретроспективне застосування практично неможливо для певного попереднього періоду
або періодів, що передують представленим, то обставини, які призвели до існування такої умови,
і опис того, як і відколи застосовується зміна в обліковій політиці.

У своїй діяльності Товариство будує прогнози та формує свої очікування щодо майбутніх подій та
умов. Такі прогнози є обліковими оцінками. Наприклад, застосування облікової оцінки потрібно для
визначення:

 величини резерву очікуваних кредитних збитків;
 ступеня знецінення запасів;
 справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань;
 строку корисного використання основних засобів.

Товариство переглядає облікові оцінки на підставі найбільш достовірної та актуальної інформації.
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Зміна облікової оцінки – це коригування балансової вартості активу (зобов'язання) або терміну
використання активу / погашення зобов'язання, яка є результатом зміни очікувань можливих майбутніх вигід
або збитків, пов'язаних з таким активом (зобов'язанням). Перегляд оцінки, не пов'язаний з попередніми
періодами, не є виправленням помилки.

Зміна оцінки береться до уваги при підготовці фінансової звітності, починаючи з того періоду, коли воно
було вироблено, і продовжує враховуватися при підготовці фінансової звітності в наступних періодах.

При зміні оцінок Товариство повинно розкрити характер і суму змін в облікових оцінках, які впливають
в поточному періоді, або тих, які, як очікується, вплинуть в майбутніх періодах, за винятком випадків
розкриття впливу на майбутні періоди, коли практично неможливо оцінити цей вплив. Якщо величина
впливу на майбутні періоди не розкривається, так як оцінка не є практично здійсненною, то суб'єкт
господарювання повинен розкривати цей факт.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Виправлення помилок, зміни в облікових оцінках, зміни в обліковій політиці, відображення в звітності

подій після звітної дати повинні здійснюватися відповідно до МСФЗ 8.
У примітках до фінансових звітів суб'єкту господарювання слід розкривати таку інформацію щодо

виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:
 зміст і суму помилок.
 статті фінансової звітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного
подання порівняльної інформації ;
 факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного
оприлюднення.

Товариство повинно розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають істотний вплив на
поточний період або, як очікується, будуть впливати на майбутні періоди.

При зміні в обліковій політиці Товариство повинно розкривати:
 причини і сутність зміни ;
 суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування
неможливості її достовірного визначення ;
 факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її
перерахунку.

У разі необхідності розкриття події, що відбулася після дати балансу, необхідно надавати інформацію
про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити
таку оцінку.

3.2. Використання справедливої вартості, МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які
впливають на величину активів і зобов’язань, відображених у звітності. Встановлені припущення та
судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та іншій
доступній інформації. Товариство наводить судження, які найбільш суттєво впливають на суми, визнані у
фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів
та зобов’язань в наступному.

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або
сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Під
час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Товариство бере до уваги характеристики
відповідного активу або зобов’язання так, як би учасники ринку враховували ці характеристики під час
визначення ціни активу або зобов’язання на дату оцінки, передбачувані майбутні грошові потоки, існуючу
економічну ситуацію, ризики, властиві різним фінансовим інструментам та інші фактори з врахуванням
вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за такими
категоріями:

 ціни котирування (без коригування) на активних ринках на ідентичні активи або
зобов’язання, до яких Товариство може мати доступ на дату оцінки;
 дані, які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано;
 вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у відкритому доступі.
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Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно,
оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової

інформації та відповідних методів оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване
судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які
Товариство може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість грошових коштів та їх
еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій
вартості у зв’язку з короткостроковістю погашення цих інструментів та перерахування більшості за курсом
іноземних валют.

Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості: Товариство використовує таку ієрархію для визначення
справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:

1-й рівень: котирування (нескориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов’язань;
2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу

вартість, є спостережуваними на ринку;
3-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу

вартість, не є спостережуваними на ринку.
Для оцінок і розкриття в даній звітності справедлива вартість визначається згідно МСФЗ 13 «Оцінка

справедливої вартості» за винятком інструментів, на які розповсюджується МСБО 2, орендних угод,
врегульованих МСФЗ 16, також оцінок, порівняних, але не рівних справедливій вартості.

Для оцінки вартості інвестованого капіталу або активів Товариства може бути застосовано три підходи:
(і) витратний, ринковий (або порівняльний) та дохідний. При проведенні оцінки початково розглядається
кожний з цих підходів, але який чи які з них є оптимальними у кожному конкретному випадку, визначається
характером та специфікою оцінюваної компанії та її активів.

(і) Витратний підхід заснований на принципі заміщення та походить з того, що розумний інвестор не
стане платити за актив більше, ніж вартість його заміни на ідентичний або аналогічний об’єкт з такими ж
корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного підходу є визначення поточної вартості
заміщення або поточної вартості відтворення оцінюваних активів.

Порівняльний (або ринковий) підхід засновано на інформації про стан ринку у поточних умовах та
здійснених угодах на дату оцінки або незабаром до дати оцінки. У рамках порівняльного підходу існує два
метода: метод компаній-аналогів та метод угод. Метод компаній-аналогів засновано на порівнянні
оцінюваної компанії з зіставними компаніями, акції яких звертаються на біржовому ринку. При використанні
методу угод, оцінювана компанія порівнюється з зіставними компаніями, які продавалися в останній час в
ході операцій по поглинанню. І в тому, і в іншому випадку складається необхідна вибірка компаній по
критеріям порівнянності. В ході оцінки основних засобів на базі порівняльного підходу їх ринкова вартість
визначається шляхом порівняння останніх за часом продаж аналогічних активів з коригуванням зіставних
даних на такі фактори, як вік та стан активу, а також тип угоди купівлі-продажу.

При використанні ринкового підходу фізичний знос відображається та оцінюється виходячи з
порівняльної кон’юнктури.

При використанні доходного підходу справедлива вартість визначається шляхом розрахунку приведеної
вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, які прогнозуються на визначений період часу і
дисконтуються для визначення їх приведеної вартості. У рамках доходного підходу існує два метода: метод
дисконтування грошових потоків та метод капіталізації прибутку.

Справедлива вартість фінансових інструментів. Оскільки для більшості фінансових інструментів
Товариства не існує готового доступного ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно
застосовувати професійні судження на основі поточної економічної ситуації та конкретних ризиків,
властивих для даного інструменту. Всі фінансові активи та зобов’язання відносяться до 3 рівня ієрархії.
Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які Товариство могло
б реалізувати на ринку повний пакет того або іншого інструменту.

В разі недостатності наявної більш актуальної інформації для оцінки справедливої вартості або за
наявності широкого кола можливих оцінок справедливої вартості, коли собівартість відображає найкращу
оцінку справедливої вартості у межах їх діапазону, оцінка фінансових інвестицій за собівартістю може бути
прийнятною оцінкою справедливої вартості.
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3.3. Форма та назви фінансових звітів

Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату
фінансових звітів, наводить перелік показників, які необхідно наводити в кожній формі звітності та у
примітках.

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановлених НП(С)БО
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні
рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової
інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до річної фінансової звітності.

Форми фінансової звітності
Істотні оцінки, думки та припущення Товариство робить на основі МСБО 1 «Подання фінансової

звітності», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших МСФЗ та МСБО.
Повний комплект фінансової звітності Товариства включає:

 Звіт про фінансовий стан на кінець року.
 Звіт про сукупний дохід за період.
 Звіт про зміни у власному капіталі за період.
 Звіт про рух грошових коштів за період.
 Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

3.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

У Звіті про фінансовий стан відображаються активи, зобов’язання та власний капітал Товариства.
Згортання статей фінансових активів та зобов'язань: є неприпустимим, крім випадків, передбачених
МСФЗ (наприклад якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має
намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно). Актив
відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується
отримання в майбутньому економічних вигід, пов'язаних з його використанням. Зобов'язання відображається
у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних
вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал відображається в балансі одночасно з
відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. Оцінка та подальше розкриття
окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними МСФЗ.

Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією
основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким, витрати класифікують
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи наприклад витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових
надходжень або виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.5. Функціональна валюта та іноземна валюта

Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є
функціональною валютою та найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що
стосуються Товариства. Господарчі операції, що проводяться в валютах, що відрізняються від
функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземній валюті. При первинному визнанні
операції в іноземній валюті відображаються в функціональній валюті по курсу Національного банку України
(НБУ), що діє на дату здійснення операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в
іноземній валюті перераховуються та відображаються в Звіті про фінансовий стан по курсу НБУ на дату
складання звітності. Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються
за справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення
справедливої вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату операції.
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Курсові різниці (доходи або збитки), що виникають при операціях погашення або переоцінки
монетарних активів чи зобов’язань відображаються підсумковим загалом у Звіті про прибутки та збитки (про
сукупний дохід) того періоду у якому вони виникли як чистий результат від операцій в іноземній валюті.

.
3.6. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи обліковуються та відображаються у фінансовій звітності Товариства у
відповідності з МСБО 38. Нематеріальні активи придбані окремо, первісно визнаються за вартістю
придбання. Нематеріальні активи визнаються як активи, що контролюються Товариством, не мають
матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства та використовуються протягом
більше 1 року.

Нематеріальні активи класифікуються Товариством  за такими групами:
 Права;
 Торгова марка;
 Ліцензії на видобуток;
 Програмне забезпечення та ліцензії на програми;
 Дозвільні та правовстановлюючі документи;
 Інші нематеріальні активи.

Визнання і оцінка нематеріальних активів
Об'єкт може бути визнаний як нематеріальний актив у разі, якщо такий об'єкт відповідає:
 визначенню нематеріального активу;
 наступним критеріям визнання:

 існує ймовірність того, що Товариство отримає пов'язані з цим активом майбутні
економічні вигоди; і

 собівартості цього активу може бути достовірно оцінена.
Нематеріальний актив спочатку оцінюється за собівартістю придбання. Всі нематеріальні активи,

придбані, отримані або створені, але не введені в експлуатацію, відображаються на рахунку капітальних
інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів. Після початку їх фактичного використання
нематеріальні активи відображаються на рахунку нематеріальних активів.

Собівартість нематеріального активу при його покупці включає:
 покупну ціну, за вирахуванням торговельних знижок;
 імпортні мита;
 невідшкодовувані податки;
 витрати на винагороди працівникам, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням

активу в його робочий стан;
 витрати на оплату професійних послуг, що виникають безпосередньо у зв'язку з приведенням

активу в його робочий стан;
 витрати на перевірку належної роботи активу.

У разі, коли нематеріальні активи придбані в обмін на негрошові активи, або на комбінацію грошових і
негрошових активів, їх собівартість оцінюється за справедливою вартістю, за винятком випадків, коли
операція обміну не має комерційного змісту, або справедлива вартість і отриманого, і відданого активу
можна достовірно оцінити. Якщо придбаний актив не можна оцінити за справедливою вартістю, його
собівартість визначається за балансовою вартістю переданого активу.

При визначенні собівартості нематеріального активу, створеного Товариством, всі витрати, понесені при
його створенні, розподіляються на:

 витрати стадії дослідження;
 витрати стадії розробки.

До дослідницької діяльності відноситься:
 діяльність, спрямована на отримання нових знань;
 пошук, оцінка та остаточний відбір результатів дослідження або інших знань;
 пошук альтернативних матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг;
 формулювання, проектування, оцінка та остаточний відбір можливих альтернатив для нових або

вдосконалених матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг.
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На стадії досліджень витрати по створенню нематеріального активу завжди зізнаються Товариством
витратами в періоді їх виникнення і не відносяться на вартість нематеріального активу.

Операції на стадії розробки включають:
 проектування, конструювання та випробовування дослідних зразків і моделей;
 проектування інструментів, шаблонів, форм і штампів;
 проектування, конструювання та експлуатація дослідної установки;
 проектування, конструювання та випробовування нових або вдосконалених матеріалів,

пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг.
Витрати, понесені на стадії розробки, капіталізуються і визнаються елементами вартості

нематеріального активу тільки тоді, коли Товариство може продемонструвати наявність всіх наведених
нижче умов:

 технічну та економічну здійсненність створення нематеріального активу так, щоб він був
доступний для використання або продажу;

 свій намір створити нематеріальний актив і використовувати або продати його;
 свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
 то, як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні економічні вигоди. Серед іншого,

Товариство повинно продемонструвати наявність ринку для результатів нематеріального активу
або самого нематеріального активу, або, якщо передбачається його внутрішнє використання,
корисність такого нематеріального активу;

 доступність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки і для
використання або продажу нематеріального активу;

 здатність достовірно оцінити витрати, пов'язані з нематеріального активу в ході його розробки.
Вартість нематеріального активу, створеного Товариством, включає всі витрати на створення,

виробництво і підготовку активу до використання за призначенням, в тому числі:
 витрати на матеріали і послуги, використані при створенні нематеріального активу;
 витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в створенні нематеріального активу;
 будь-які витрати, що мають безпосереднє відношення до нематеріального активу, такі як мито

за реєстрацію юридичного права і амортизація патентів і ліцензій, які використовуються для
створення нематеріального активу.

Статті, зазначені нижче, не є елементами вартості нематеріального активу, створеного Товариством:
 витрати на збут, адміністративні та інші загальні накладні витрати, якщо тільки ці витрати не

мають безпосереднього відношення до підготовки активу до використання;
 витрати на навчання персоналу в зв'язку з передбачуваною експлуатацією активу.

Подальша оцінка нематеріальних активів
Після первісного визнання в якості активу, нематеріальні активи обліковуються за собівартістю, за

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Амортизація нематеріальних активів
Товариство має визначити, чи є термін корисної служби активу обмеженим або необмеженим, і, в

першому випадку встановити тривалість або кількість одиниць виробництва або аналогічних одиниць, що
складають цей термін. Товариство розглядає нематеріальний актив як має необмежений термін корисної
служби, якщо аналіз всіх відповідних факторів вказує на відсутність передбачуваної межі у періоду,
протягом якого, як очікується, даний актив буде генерувати чисті надходження грошових коштів в
Товариство.

Амортизація по нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби нараховується
щомісячно.

Для амортизації нематеріальних активів використовується метод прямолінійного нарахування протягом
терміну їх корисної служби або виробничий метод. Термін корисної служби нематеріальних активів може
обмежуватися терміном служби, визначеним умовами контракту з придбання або використання
нематеріального активу, судженнями фахівця (наприклад, системного адміністратора для програмного
забезпечення) або максимального терміну, встановленого законодавством.

Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються витратами, крім випадків, коли вони повинні
включатися до балансової вартості іншого активу. Ліквідаційна вартість нематеріального активу з
обмеженим терміном корисної служби приймається рівною нулю.

Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.
Товариство тестує нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби на предмет
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знецінення шляхом зіставлення суми очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю:
 на щорічній основі; і
 завжди при наявності ознаки можливого знецінення нематеріального активу.

Знецінення нематеріальних активів
На кожну дату складання балансу Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що вказують на

можливе знецінення нематеріального активу. Прикладами таких ознак можуть бути:
 зменшення ринкової вартості активу;
 істотні зміни технологічних, ринкових, економічних або юридичних умов, які повинні

позначитися на становищі Товариства;
 збільшення ринкової процентної ставки або зміна інших ринкових показників, що впливають на

прибутковість Товариства.
У разі виявлення будь-якого такого ознаки Товариство визначає суму очікуваного відшкодування

нематеріального активу.
Якщо немає підстав вважати, що вигоди від використання нематеріального активу перевищують вартість

його реалізації, то сумою очікуваного відшкодування активу вважається вартість його реалізації (і навпаки).
Що стосується труднощі у визначенні вартості реалізації, сумою очікуваного відшкодування активу

може вважатися вигода від його використання, певна як дисконтований потік грошових коштів, очікуваних
в результаті використання і подальшого продажу цього активу.

Якщо сума очікуваного відшкодування нематеріального активу менше, ніж його балансова вартість,
балансова вартість повинна бути зменшена до суми очікуваного відшкодування. Це зменшення є збитком від
знецінення.

Збиток від знецінення негайно визнається як витрати періоду, при цьому величина амортизаційних
витрат коригується в майбутніх періодах для рівномірного розподілу зміненої балансової вартості
нематеріального активу, за вирахуванням його ліквідаційної вартості (якщо така є), на систематичній основі
протягом строку корисної служби.

Списання та вибуття нематеріальних активів
Визнання нематеріального активу припиняється (нематеріальний актив списується з балансу) при його

вибутті або тоді, коли Товариство більше не очікує отримання від цього активу будь-яких економічних вигід.
Фінансовий результат, що виникає при списанні або вибуття нематеріального активу, визначається як

різниця між чистими надходженнями при продажу та балансовою вартістю нематеріального активу.
Амортизація нематеріального активу з обмеженим терміном корисної служби не припиняється у разі

припинення використання даного активу, крім випадків, коли такий актив повністю амортизований або
класифікований як необоротний актив, призначений для продажу (або включений до групи вибуття,
класифікованої як утримувана для продажу).

Облік прав користування земельними ділянками
Згідно Облікової політики, орендні платежі за договорами оренди землі Товариство не використовує для

цілей визнання активів з права користування згідно з МСФЗ 16 «Оренда»
Так, згідно Примітки № 4.18. «Облік оренди землі» до фінансової звітності Товариства, вказується,

що за результатами аналізу договорів оренди та відповідних правових положень, персонал дійшов висновку,
що:

- орендні платежі Товариства за договором оренди не є змінними залежно від індексу/ставки;
- платежі, які не могли бути змінені протягом певного періоду часу, не підпадають під визначення по

суті фіксованих платежів згідно з МСФЗ 16.Б42. (а) (ii);
- жодне орендне зобов’язання та/або актив з права користування не повинні визнаватися за договорами

оренди землі, укладеними Товариством.
Товариство оцінило чи є наявні договори орендою, або містять ці договори оренду, та прийшло к

висновку що наявні договори не є договорами оренди та не містять оренду, тому Товариство не визнавало в
обліку актив з права користування та орендне зобов’язання.

3.7. Необоротні матеріальні активи

Основні засоби в цілому відображені за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. Основні засоби обліковуються та
відображаються у фінансовій звітності Товариства у відповідності з МСБО 16. Основними засобами
Товариства  є матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше 1 року. Первісна вартість
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основних  засобів включає ціну придбання, непрямі податки, імпортні мита, які пов’язані з придбанням
основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку та налагодження основних засобів,
доставку, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних  засобів до стану, у якому
вони придатні до використання із запланованою метою. Витрати  на поліпшення основних засобів
капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід
від основного засобу. Всі інші витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід у
складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Припинення визнання основних засобів відбувається
після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе
економічних вигід.

Основні засоби Товариства класифікують за такими групами ( класами):
 Земельні ділянки;
 Будинки, споруди;
 Машини та обладнання;
 Транспортні засоби;
 Інші основні засоби, а саме:
 Устаткування і засоби зв'язку;
 Офісні меблі і пристосування;
 Офісна техніка;
 Багаторічні насадження;
 Малоцінні необоротні матеріальні активи;
 Витрати на розвідку і оцінку родовищ;
 Витрати на розкривні роботи;
 Витрати на рекультивацію порушених земель;
 Інші основні засоби.

Первісне визнання
Об'єкт основних засобів слід визнавати як актив тільки в тому випадку, якщо:
• існує ймовірність того, що компанія отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди; і
• первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена.
Одиницею обліку є окремий об'єкт основних засобів. Якщо очікуваний термін служби компонентів

основного засобу відрізняється від загального терміну корисного використання цього необоротного активу,
такі компоненти виділяються в окремі об'єкти і амортизуються відповідно до їх індивідуальних терміном
служби.

Об'єкт основних засобів, що задовольняє критеріям визнання активом, оцінюється за первісною
вартістю.

Первісна вартість об'єкта складається з:
• сум, виплачуваних постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт

(без непрямих податків);
• реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з

придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
• сум ввізного мита;
• суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не

відшкодовуються Товариству);
• витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів;
• витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
• інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні

для використання в запланованих цілях;
• первісну оцінку витрат на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та відновлення природних

ресурсів на якій він розташований. Зобов'язання покрити такі витрати може виникнути внаслідок наявності
відповідних законодавчих норм або як результат інших договірних умов.

Первісна вартість основних засобів, вироблених Товариством, визначається на основі тих же принципів,
що і при придбанні активів. У вартість входять всі витрати, які безпосередньо пов'язані з їх створенням, такі
як: будівельні матеріали, підготовчі витрати, витрати на оплату праці та накладні виробничі витрати, оплата
дозволу на будівництво, оплата юридичних та архітектурно-проектних робіт.

Визнання витрат у балансовій вартості об'єкта основних засобів припиняється тоді, коли актив
наведений в розташування і стан, придатний для його використання в спосіб, визначений управлінським.
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Всі основні засоби, придбані, отримані або вироблені своїми силами, але не введені в експлуатацію,
відображаються як об'єкти капітального будівництва або як обладнання до установки. Після їх фактичного
введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів.

Об'єкти основних засобів, отримані безкоштовно, обліковуються за справедливою вартістю, яка
оцінюється за ринковою вартістю або за вартістю аналогічних активів, з одночасним відображенням у звіті
про фінансові результати компанії.

Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової
продукції тощо, дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з МСФЗ (IAS) 2 "Запаси".

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій
вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його
справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний
об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний
об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму
грошових коштів або їх еквівалентів, яка була передана (отримана) під час обміну.

Товариство застосовує МСФЗ (IAS) 2 «Запаси" до витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань по
демонтажу, переміщення та відновлення займаної ним ділянки, які виникають протягом певного періоду
внаслідок використання об'єкта для виробництва запасів протягом цього періоду. Зобов'язання щодо витрат,
врахованих відповідно до МСФЗ (IAS) 2 або МСФЗ (IAS) 16, визнаються і оцінюються відповідно до МСФЗ
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".

Витрати на позики, безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, капіталізуються як частина собівартості активу, якщо існує ймовірність отримання
Товариством пов'язаних з ними майбутніх економічних вигід, і якщо такі витрати можна достовірно оцінити.

Товариство визначає суму витрат на позики, дозволену для капіталізації, як суму фактичних витрат,
понесених за цією позикою протягом періоду, за вирахуванням інвестиційного доходу від тимчасового
інвестування цих позичених коштів. Сума витрат на позики, дозволена для капіталізації, визначається
шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на даний актив. Норма капіталізації повинна бути
середньозваженою величиною витрат на позики стосовно позиками Товариства, що залишаються
непогашеними протягом періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для придбання активу вимогам.
Сума витрат на позики, яку Товариство капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат
на позики, понесених протягом цього періоду.

Витрати після первісного визнання
Після первісного визнання об'єкта основних засобів витрати капіталізуються у разі, якщо:
• з великою часткою ймовірності можна стверджувати, що Товариство отримає пов'язані з такими

витратами майбутні економічні вигоди;
• сума витрат може бути надійно оцінена.
Витрати, пов'язані з об'єктом основних засобів, понесені після його первісного визнання, що

здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх
економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат.

Витрати, пов'язані з об'єктом основних засобів, понесені після його первісного визнання, збільшують
його балансову вартість, якщо очікується отримання великих економічних вигід, ніж при первісному
визнанні.

Запасні частини деяких об'єктів основних засобів можуть зажадати заміни через регулярні проміжки
часу. Об'єкти основних засобів також можуть бути придбаними з метою здійснення порівняно рідко
повторної заміни (наприклад, заміна внутрішніх стін будівлі) або навіть для одноразової заміни.

Згідно з принципом визнання за МСФЗ (IAS) 16, Товариство визнає в балансовій вартості об'єкта
основних засобів собівартість заміненої частини такого об'єкта, в момент виникнення, якщо задовольняються
критерії визнання. Балансову вартість тих частин, які їх замінюють, припиняють визнавати.

Подальша оцінка
Після первісного визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю за

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Покомпонентний облік об'єктів ОЗ
Для цілей розрахунку і нарахування амортизації основні засоби враховуються покомпонентно.
Для великих, багатокомпонентних об'єктів основних засобів (як дробильно-збагачувальна фабрика)

складний комплекс розбивається на компоненти – окремі агрегати, установки або модулі, кожен з яких
внутрішньо досить однорідний, виконаний на єдиному технологічному рівні, продається в зборі і має термін
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корисного використання, відмінний від решти об'єкта. Кожен з таких компонентів приймається як окремий
об'єкт аналітичного обліку основних засобів.

Товариство може застосовувати покомпонентний облік основних засобів для всіх багатокомпонентних
об'єктів основних засобів.

Склад компонентів основних засобів та індивідуальні терміни корисної служби по кожному компоненту
визначається технічним персоналом в момент придбання (модернізації) об'єкта основного засобу, і така
оцінка повинна підтверджуватися документально і бути складовою частиною пакету документа для введення
ОС в експлуатацію.

Всі компоненти основного засобу відображаються в складі тієї групи основних засобів, у якій
відбивається і відповідний основний об'єкт основних засобів.

Амортизація
Об'єктом амортизації є вартість необоротного матеріального активу, крім вартості землі і незавершених

капітальних інвестицій.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єкта, який

встановлюється технічними фахівцями Товариства, при визнанні цього об'єкта активом, і не припиняється
на період проведення капітального ремонту, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та
консервації.

Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.
Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається: дати, з якої актив класифікують

для продажу (або включення в ліквідаційну групу, яку класифікують як утримувану для продажу) відповідно
до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Амортизацію не припиняють, коли актив не
використовують або він вибуває з активного використання, поки актив не буде амортизований повністю.

Амортизація основних засобів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних
фондів, капітальних витрат на розвідку та оцінку родовищ,, витрат на розкривні витрати, витрат на
рекультивацію порушених земель) нараховується щомісячно із застосуванням прямолінійного методу, за
яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного
використання об'єкта основних засобів.

Амортизація капітальних витрат на розвідку та оцінку родовищ, витрат на розкривні роботи, витрат на
рекультивацію порушених земель нараховується із застосуванням виробничого методу, згідно з яким місячна
сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції і виробничої ставки
амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний
обсяг добутої продукції, який Товариство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення в
експлуатацію.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується в
першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

Нарахована амортизація включається до складу витрат (собівартість реалізованої продукції,
адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати) в залежності від того, для яких цілей
використовуються об'єкти основних засобів.

Товариство застосовує мінімально допустимі строки амортизації:

Група ОЗ Мінімально допустимі строки
корисного використання, років

Будинки, споруди 15-20

Машини та обладнання 2

Транспортні засоби 5

Інші основні засоби 2-12
Облік знецінення основних засобів
На кожну дату складання балансу оцінюється наявність будь-яких ознак, що вказують на можливе

знецінення активу. У разі виявлення таких ознак проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування
активу.

При оцінці наявності таких факторів Товариство розглядає такі внутрішні і зовнішні ознаки знецінення.
Цей список не є вичерпним, інші ознаки знецінення можуть існувати в залежності від специфіки діяльності
Товариства.
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Зовнішні ознаки:
• протягом звітного періоду часу ринкова вартість активу зменшилася значно більше, ніж могло

очікуватися;
• протягом звітного періоду відбулися або в найближчому майбутньому відбудуться істотні зміни в

технологічних, ринкових, економічних або юридичних умовах, в яких працює Товариство;
• ринкові процентні ставки або інші показники, що впливають на прибутковість інвестицій, значно

зросли, і це зростання, ймовірно, вплине на збільшення процентної ставки, яка використовується для
обчислення суми очікуваного відшкодування активу;

• балансова вартість чистих активів Товариства більше, ніж її ринкова капіталізація;
Внутрішні ознаки:
• є докази морального старіння або фізичного старіння активу;
• існують плани з припинення або реструктуризації діяльності, пов'язаної з використанням цього активу,

або ліквідації активу до раніше визначеної дати;
• внутрішня звітність вказує на те, що поточні або майбутні результати використання активу гірше, ніж

передбачалося.
Сумою очікуваного відшкодування активу визнається справедлива вартість активу за вирахуванням

витрат на продаж або цінність використання в залежності від того, яка з цих величин більше.
Товариство не повинно, оцінюючи його очікуваного відшкодування активу, розраховувати і цінність

використання, і чисту вартість продажу - досить хоча б однієї з них перевищувати балансову, щоб знецінення
заперечувалося.

Що стосується труднощі у визначенні справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на продаж
через відсутність основи для надійної оцінки суми, яка може бути отримана від продажу активу в результаті
операції між незалежними, обізнаними сторонами, що бажають укласти угоду, сумою очікуваного
відшкодування активу може вважатися цінність використання, певна як дисконтований потік грошових
коштів, очікуваних в результаті використання і подальшого продажу цього активу.

Якщо немає підстав вважати, що вартість активу в істотній мірі перевищує його справедливу вартість за
вирахуванням витрат на продаж, як очікуваного відшкодування може бути використана справедлива вартість
активу за вирахуванням витрат на продаж.

Якщо сума очікуваного відшкодування активу менше, ніж його балансова вартість, балансова вартість
повинна бути зменшена до суми очікуваного відшкодування.

Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного
періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. Сума вигод від відновлення корисності об'єкта
основних засобів відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних
засобів.

Якщо неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування для окремого активу, то визначається сума
очікуваного відшкодування сума для одиниці, яка генерує грошові кошти, куди включається цей актив.
Прикладом одиниці, яка генерує грошові кошти, є група активів, яка виробляє продукти, для яких є активний
ринок, навіть якщо частина продукції або вона вся використовується для внутрішніх потреб.

Одиниці, які генерують грошові кошти, залишаються незмінними від одного звітного періоду до іншого.
Якщо активи об'єднані в одиниці, що генерують грошові кошти, перевірка на знецінення та розрахунок

збитку / прибутку від знецінення активів проводиться для одиниці, яка генерує грошові кошти, в цілому;
метод і послідовність розрахунку такі ж, як для окремого активу.

У разі виявлення і визначення розміру збитків від знецінення по одиниці, яка генерує грошові кошти, ці
збитки розподіляються на окремі об'єкти активів в такій послідовності:

• знижується вартість гудвілу, якщо він прив'язаний до даної одиниці, яка генерує грошові кошти;
• знижується балансова вартість інших активів, що належать до даної одиниці, яка генерує грошові

кошти, пропорційно їх балансової вартості. При цьому балансова вартість кожного з індивідуальних активів
не може бути нижче будь-якого з перерахованих показників:

- чистої вартості реалізації,
- цінності використання,
- нуля.
Збиток, що не віднесений на актив внаслідок перерахованих обмежень, пропорційно розподіляється між

усіма іншими активами, які належать до даної одиниці, яка генерує грошові кошти. Якщо віднесення збитку
на дану одиницю, яка генерує грошові кошти, також неможливо в силу вищевказаних обмежень, такий
збиток відноситься пропорційно на всі інші одиниці, що генерують грошові кошти.

Припинення визнання
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Слід припиняти визнання балансової вартості об'єкта основних засобів:
 по вибутті;
 коли від його експлуатації або вибуття не очікується будь-яких майбутніх економічних вигід.

Вибуття об'єкта основних засобів може відбуватися різними способами (наприклад, шляхом продажу,
укладання угоди про фінансову оренду або дарування)

Прибутки та збитки, що виникають від вибуття або реалізації активу, визначаються як різниця між
сумою чистих надходжень при продажу та балансовою вартістю активу і відображаються в звіті про
фінансові результати.

Якщо Товариство визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на заміну частини
об'єкта, тоді він припиняє визнання балансової вартості заміненої частини незалежно від того, амортизували
замінену частину окремо. Якщо Товариство не може визначити балансову вартість заміненої частини, він
може використати витрати на заміну як свідчення того, якою була собівартість заміненої частини під час її
придбання або будівництва.

Витрати на розвідку та оцінку запасів корисних копалин
Витрати на розвідку та оцінку родовищ мінеральних ресурсів Товариство визнає відповідно до МСФЗ

(IFRS) 6. При цьому витрати на підготовку видобутку і саму видобуток в даний клас не потрапляють.
Витрати, пов'язані з розвідкою та оцінкою родовищ, Товариство враховує на балансі як актив. Даний

актив розбивається на матеріальну і нематеріальну складову, які відображаються на відповідних рахунках
необоротних активів.

Вартість нематеріальної частини такого активу включає в себе витрати на отримання ліцензій або
дозволів на розвідку родовища.

Вартість матеріальної частини складається з:
 топографічних, геологічних, геохімічних і геофізичних досліджень;
 оцінки технічних можливостей та економічної доцільності розробки родовища;
 буріння розвідувальних свердловин, риття котлованів і т. п.

Формування активу починається з моменту отримання дозволу на розвідку родовища і закінчується, як
тільки починається промислова розробка родовища. Всі витрати, які були понесені до отримання дозволу,
відносяться на витрати періоду.

Після первісного визнання в якості активу його матеріальна і нематеріальна частини враховуються за їх
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

З моменту введення родовища в експлуатацію, сформований актив амортизується виробничим методом.
Сформований актив щорічно перевіряється на предмет знецінення. Якщо розвідка не дала результату

або існує ймовірність того, що понесені витрати не призведуть до отримання доходу з якої-небудь іншої
причини, то актив частково або повністю списують до витрат.

Можливими ознаками знецінення розроблених і оцінених мінеральних ресурсів є:
 закінчення права (ліцензії) на розвідку родовища, і відсутність очікування його продовження;
 істотні витрати на подальшу розвідку та оцінку мінеральних ресурсів в певному місці або не

передбачені бюджетом або не плануються;
 нерентабельність виявленого родовища мінеральних ресурсів і припинення його подальшої

розробки;
 відсутність очікування того, що балансова вартість окупиться за рахунок розробки родовища в

майбутньому.
У разі виявлення будь-якого такого ознаку, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування

активу подібно з методикою обліку знецінення основних засобів, описаної в п. «Облік знецінення основних
засобів» цього розділу.

Витрати на розкривні роботи
Витрати на розкривні роботи визнаються Товариством як необоротний актив (відповідно до

інтерпретацією МСФЗ 20) при виконанні наступних умов:
- в результаті проведення розкривних робіт Товариство отримує вигоду у вигляді поліпшеного доступу

до покладів;
- є можливість ідентифікувати компонент покладів корисних копалин, до якого покращився доступ;
- витрати на розкривні роботи можна достовірно оцінити.
Актив класифікується Товариством як необоротний матеріальний актив.
При первісному визнанні Товариство враховує актив розкривних робіт за собівартістю, яка складається

з прямих витрат, безпосередньо понесених при виконанні розкривних робіт (послуги підрядника, дизпаливо,
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заробітна плата, податки та ін.), та інших непрямих витрат, пов'язаних з виконанням розкривних робіт (зміст
і поточні ремонти основних засобів, амортизація та ін.).

Надалі актив розкривних робіт враховується за собівартістю за вирахуванням амортизації. Актив
розкривних робіт в бухгалтерському обліку амортизується виробничим методом. Сума амортизації
визначається як добуток обсягів видобутку в тонах, коефіцієнтів розкриву по ділянках і вартості 1 м.куб.
Вартість 1 м. куб. розраховується за методом середньозваженої собівартості.

Витрати на рекультивацію порушених земель
Визнання резерву витрат на рекультивацію порушених земель відбувається за рахунок створення

(первісне визнання) і збільшення (в момент нових порушень земель) необоротного активу.
В обліку створюється необоротний актив, сума якого еквівалента розміру забезпечення.
Вартість активу – сума витрат на рекультивацію порушених земель, визнається в повному обсязі на

основі дисконтування з використанням ринкової ставки відсотка. Визнана сума являє собою поточну вартість
оцінених майбутніх витрат, визначених відповідно до вимог законодавства на основі обґрунтованих оцінок і
наявних історичних даних.

Згодом актив витрат на рекультивацію порушених земель амортизується методом одиниць виробництва.
Будь-яка зміна поточної вартості оцінених витрат враховується як коригування суми забезпечення і

вартості необоротного активу.
Зміни в оцінці існуючого зобов'язання з рекультивації родовищ і відвалів і, відповідно, вартості активу

обумовлені:
• змінами передбачуваних термінів;
• змінами величини відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, які необхідні для погашення

такого зобов'язання;
• змінами ставки дисконту.
Зміни в зобов'язанні додаються або віднімаються від собівартості активу в поточному періоді. Якщо

зменшення суми зобов'язання перевищує балансову вартість активу, таке перевищення відображається як
прибуток або збиток у поточному періоді.

Якщо таке коригування призводить до збільшення собівартості активу, суб'єкт господарювання повинен
сприймати це як ознака того, що нова балансова вартість активу може виявитися не повністю очікуваного
відшкодування. При виявленні такої ознаки Товариство тестує актив на предмет знецінення за методикою
обліку знецінення основних засобів, описаної в п. «Облік знецінення основних засобів» цього розділу.

Скоригована амортизована вартість активу потім амортизується протягом строку його корисної служби.

3.8. Фінансові інструменти

Визнання, первісна оцінка та припинення визнання
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і лише

тоді, коли вона стає стороною договірних домовленостей щодо цього інструмента.
Види фінансових інструментів:
Фінансові активи:
1. Торгова дебіторська заборгованість, в т. ч. за комісійними договорами;
2. Позики видані;
3. Дебіторська заборгованість за фінансовою допомогою виданої;
4. Дебіторська заборгованість за продані основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні активи;
5. Дебіторська заборгованість за об'єкти, передані в фінансову оренду;
6. Дебіторська заборгованість за продані (раніше викуплені) власні акції;
7. Дебіторська заборгованість за нарахованими дивідендами;
8. Розрахунки зі страховими компаніями з відшкодування завданих збитків;
9. Депозити терміном більше 3-х місяців;
10. Кошти, обмежені в використанні;
11. Інша дебіторська заборгованість (фінансові активи);
12. Цінні папери, придбані і отримані (акції, облігації, депозитні сертифікати терміном погашення

більше 3-х місяців, векселі);
13. Аванси, видані за акції, облігації, векселі, депозитні сертифікати, інші фінансові інструменти;
14. Грошові кошти та їх еквіваленти і т.д.
Фінансові зобов'язання:
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1. Торгова кредиторська заборгованість, в т.ч. за комісійними договорами;
2. Кредиторська заборгованість за придбані акції, векселі, облігації, депозитні сертифікати, інші

фінансові інструменти;
3. Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні

активи;
4. Кредиторська заборгованість за викуплені власні акції;
5. Кредиторська заборгованість за об'єкти, отримані у фінансову оренду;
6. Векселі видані;
7. Кредиторська заборгованість за нарахованими дивідендами;
8. Інша кредиторська заборгованість (фінансові зобов'язання);
9. Кредити отримані (банківські та небанківські);
10. Аванси, отримані за акції, облігації, векселі, депозитні сертифікати, інші фінансові інструменти;
11. Облігації випущені
Фінансові активи і фінансові зобов'язання, в залежності від терміну їх погашення, на кожну дату балансу

поділяються на:
 Поточні (терміном погашення до 12-ти місяців з дати балансу, або терміном погашення більше

12-ти місяців, якщо у ключового управлінського персоналу підприємства є намір погасити їх
протягом періоду до 12-ти місяців);

 Довгострокові (терміном погашення більше 12-ти місяців з дати балансу).
Також, виділяють наступні групи фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визначають, яким

методом необхідно враховувати, визнавати і оцінювати фінансові активи і зобов'язання:
Фінансові активи поділяються на такі групи:
 за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як звіті про фінансові результати;
 утримувані до погашення;
 кредити і дебіторська заборгованість;
 наявні для продажу.

1-ша група: Фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням її змін в
звіті про фінансові результати, підрозділяються на:

1. фінансові інструменти, придбані з метою продажу;
2. будь-які фінансові активи, відповідно до рішення, прийнятого ключовим управлінським персоналом,

за винятком пайових інструментів, які не мають котирування на активному ринку, і справедливу вартість
яких не може бути достовірно оцінена.

2-а група: Фінансові інструменти, утримувані до погашення - це фінансові активи:
 які мають фіксовану або визначену дату погашення і суми платежів;
 щодо яких Товариство має намір і можливість утримувати ці фінансові активи до дати їх

погашення.
Товариство не класифікує фінансові інструменти як інструменти, що утримуються до погашення, якщо

протягом поточного фінансового року або двох попередніх вона продала або рекласифікувати значну
кількість (щодо загальної кількості фінансових інструментів до погашення) цих інструментів до настання
дати погашення, якщо тільки це не було пов'язано з:

 наближається періодом погашення (менше 3 місяців);
 продажем після отримання в значній мірі всієї суми основного боргу за фінансовим

інструментом, відповідно до графіка платежів;
 продажем в зв'язку з випадками, непідконтрольними Товариству (форс-мажор).

3-а група: Кредити та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або
обумовленими виплатами, що не котируються на активному ринку.

4-а група: Фінансові активи, наявні для продажу - це фінансові активи, визначені ключовим
управлінським персоналом як такі, а також активи, не класифіковані як:

 активи, що обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням її змін в звіті про
фінансові результати;

 кредити і дебіторська заборгованість;
 фінансові активи, утримувані до погашення.

Визнання фінансових активів і зобов'язань
Товариство визнає фінансові активи або фінансові зобов'язання в своїй звітності тільки тоді, коли вона

є учасником договору щодо покупки (виникнення) таких фінансових інструментів. Без наявності юридично
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дійсного договору та інших підтвердних документів (наприклад, акт прийому / передачі), визнання
фінансових інструментів не допускається.

Визнання дебіторської та кредиторської заборгованості
Дебіторська та кредиторська заборгованість визнається за методом нарахувань, тобто результати угод

та інших подій визнаються при їх настанні і враховуються в тому звітному періоді, а також відображаються
в управлінській фінансової звітності тих періодів, в яких вони відбулися.

Торгова дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) визнається в момент передачі ризиків і
вигід, пов'язаних з володінням продукції (товарами), покупцеві. Для всіх операцій момент передачі ризиків і
вигід визначається базовими умовами поставки відповідно до умов договору на реалізацію продукції
(товарів, робіт, послуг).

Визнання позик і кредитів отриманих
Всі довгострокові і короткострокові позики визнаються в тому звітному періоді, в якому вони були

отримані.
Первісна оцінка фінансових активів та зобов'язань
При первісному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює його за

справедливою вартістю. При первісному визнанні фінансових активів/зобов'язань, які не є
активами/зобов'язаннями, що враховуються за справедливою вартістю з відображенням результатів її зміни
в звіті про фінансові результати, Товариство включає в їх вартість також витрати по угоді, прямо пов'язані з
придбанням або випуском фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються за справедливою вартістю без
урахування витрат на операцію, є: цінні папери (облігації, векселі, акції), що обліковуються за справедливою
вартістю з відображенням результатів її зміни в звіті про фінансові результати.

Прикладами фінансових активів і фінансових зобов'язань, які визнаються за справедливою вартістю
плюс витрати на операцію є: цінні папери (облігації, векселі), утримувані до погашення, позики, видані і
дебіторська заборгованість, облігації випущені і не обертаються на активному ринку, кредити отримані.

Коли існує активний ринок для фінансового інструмента (а саме, котирування фінансового інструменту
визначена і відома всім учасникам ринку), тоді справедлива вартість цього фінансового інструменту
визначається на підставі цієї котирування.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, тоді Товариство оцінює справедливу вартість
з використанням таких методів:

 аналізу операцій з таким самим інструментом, проведених в недавньому часі між незалежними
сторонами;

 поточної справедливої вартості подібних фінансових інструментів;
 дисконтування майбутніх грошових потоків.

Справедлива вартість облігацій виданих (отриманих), щодо яких існує активний ринок, прирівнюється
до їх котирування або ринковою ціною. Якщо активний ринок відсутній, справедлива вартість облігацій
виданих (отриманих) розраховується за методом дисконтування майбутніх грошових потоків.

При відсутності активного ринку для пайових інструментів (акцій), оцінити їх справедливу вартість
можна з використанням таких методів:

 прибутковий метод;
 метод чистих активів.

Зменшення корисності
Визнання і оцінка очікуваних кредитних збитків
Очікувані кредитні збитки – це зважена по ймовірності оцінка кредитних збитків. Кредитні збитки

оцінюються як поточна вартість всіх недоотриманих сум грошових коштів.
Товариство визнає станом на кінець кожного кварталу зміну розміру очікуваних кредитних збитків за

весь термін дії в прибутку або збитках і відображає в інших операційних доходах (витратах).
Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом способом, який відображає

обґрунтовано необхідну і підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови і прогнози майбутніх
економічних умов, яка може бути отримана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

Товариство застосовує для оцінки збитків спрощений підхід – оцінює станом на кінець кожного
кварталу резерв під збитки в розмірі, що дорівнює очікуваним кредитних збитках за весь термін дії, для:

- торгової дебіторської заборгованості;
- дебіторської заборгованості за продані основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні

активи;
- дебіторської заборгованості за об'єкти, передані в фінансову оренду;
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- іншої дебіторської заборгованості .
Товариство використовує різні підходи для аналізу очікуваних кредитних збитків, які є фінансовими

активами від пов'язаних сторін і інших клієнтів.
Для пов'язаних сторін розрахунок очікуваних кредитних збитків здійснюється на основі внутрішньо

оцінених кредитних ризиків, аналізу змін у прогнозних оцінках, і на цій основі переглядаються коефіцієнти
кредитного ризику.

Для інших клієнтів Товариство розраховує очікувані кредитні збитки, групуючи клієнтів по країні
розташування, при цьому застосовує показник ризику країни.

При нарахуванні оціночного резерву керівництвом використовується також додаткова інформація, яка
піддається аналізу.

Станом на кінець кожного звітного кварталу дату Товариство оцінює, випробував чи кредитний ризик
за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту
(невиконання зобов'язань) протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту. Товариство вважає
фінансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовірно, що дебітор може оплатити свої кредитні
зобов'язання перед Товариством в повному обсязі.

Фінансові інструменти відображаються в балансі за вирахуванням резерву на очікувані кредитні
збитки.

Коли дебіторська заборгованість стає безповоротною, вона списується за рахунок резерву під очікувані
кредитні збитки. Повернення раніше списаних сум кредитується з рахунками доходів.

Вибуття фінансових активів і зобов'язань
Фінансові активи
Товариство повинно припинити визнання фінансового активу в тому випадку, коли воно втрачає

контроль над правами вимоги за договором, що є базою для визнання такого фінансового активу.
Товариство втрачає такий контроль в разі:
 використання прав вимоги щодо вигід, передбачених договором;
 закінчення терміну договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому

активу;
 відмови підприємства від цих прав.

Списання дебіторської заборгованості
Визнання боргу безнадійним відбувається на підставі наступних документів:
 рішення суду;
 даних інвентаризації та розпорядження ключового управлінського персоналу Товариства про

списання боргу;
 інших документів, що свідчать про неплатоспроможність боржника.

Фінансові зобов'язання
Товариство має списувати фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з балансу

тоді і тільки тоді, коли воно погашено, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконано, анульовано або
строк його дії закінчився і відновленню не підлягає.

Обмін борговими інструментами з істотно відмінними умовами, який відбувається між позичальником
і кредитором, повинен враховуватися як погашення первісного фінансового зобов'язання, і визнання нового
фінансового зобов'язання. Точно так же суттєва зміна умов існуючого фінансового зобов'язання (незалежно
від того, чи пов'язано це з фінансовими труднощами боржника чи ні) слід розглядати як погашення
первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.

Різницю між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання),
погашеного або переданого іншій стороні, і сплаченою компенсацією, включаючи будь-які передані
негрошові активи або прийняті зобов'язання, слід відносити на рахунок прибутків і збитків.

Якщо Товариство здійснює зворотну купівлю частини фінансового зобов'язання, Товариство повинно
розподілити попередню балансову вартість фінансового зобов'язання між частиною, визнання якої
продовжується, та частиною, визнання якої припинено, виходячи з відносних значень справедливої вартості
цих частин на дату зворотної купівлі. Різниця між (а) балансовою вартістю, розподіленою на частину,
визнання якої припинено, і (б) сплаченою компенсацією, включаючи будь-які передані негрошові активи або
прийняті зобов'язання, відповідно до частини, визнання якої припинено, слід відносити на рахунок прибутків
і збитків.

Списання кредиторської заборгованості
Прострочена кредиторська заборгованість включається до доходів звітного періоду.
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Погашення позик отриманих
Погашення основної суми боргу по позиці здійснюється тільки після нарахування відсотків, списання

дисконту і додаткових витрат.
У разі часткового погашення позики, розмір дисконту і додаткових витрат, що підлягають списанню,

визначається пропорційно основній сумі боргу.

3.9. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках (на поточних рахунках та депозити з
можливостю дострокового вилучення коштів з депозитних рахунків), готівкові кошти в касах, грошові кошти
в дорозі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, що не обмежені у використанні.

Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються
за ринковим методом оцінки, а саме справедливою вартістю, що дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційним курсом Національного банку України.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у
складі не поточних активів.

3.10. Запаси

Облік запасів на Товаристві ведеться відповідно до МСФЗ 2 «Запаси»
Класифікація
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
• Сировина і матеріали;
• Готова продукція;
• Напівфабрикати;
• Товари для перепродажу;
• МБП.
Визнання запасів
Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому

економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.
Не визнаються в балансі виробничими запасами сировина і матеріали, отримані для переробки в якості

давальницької сировини. Товари, отримані на умовах комісії, також не визнаються товарними запасами.
Матеріали, передані третій стороні в якості давальницької сировини, і товари, передані на умовах

комісії, включаються до складу запасів.
Місцезнаходження запасів на дату складання звітності не є визначальним фактором при визнанні запасів

і віднесення їх до активів.
Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (з) склад (а) запасів є момент передачі

ризиків і вигід, пов'язаних з правом власності на запаси. Момент передачі ризиків і вигід визначається
базовими умовами поставки відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
"Інкотермс".

Оцінка запасів
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Чиста вартість реалізації – це сума, яка може бути отримана від продажу активу (за вирахуванням витрат

на продаж і витрат на приведення об'єкта до продажного стану) в процесі нормального ведення господарської
діяльності.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені
для того, щоб доставити запаси до місця їхнього справжнього знаходження і стану.

У собівартість придбання запасів включаються такі витрати:
• суми, які оплачуються відповідно до договору постачальнику, за вирахуванням непрямих податків;
• суми митних зборів при ввезенні;
• суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Товариству;
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• транспортно-заготівельні витрати – витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-
розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання,
включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;

• інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і приведенням їх до стану, придатного
для використання в запланованих цілях.

Торгові та інші знижки вираховуються при визначенні собівартості придбаних запасів.
У вартість придбаних запасів не включаються витрати на проведення ринкових досліджень, з пошуку і

відбору постачальника, на залучення консультантів і т.п., вони відносяться на адміністративні або збутові
витрати.

Якщо Товариство купує запаси на умовах відстрочки оплати і договір фактично містить елемент
фінансування, цей елемент, наприклад, різниця між ціною закупівлі на умовах звичайного торгового кредиту
та сплаченою сумою, визнається як витрата за відсотками протягом періоду фінансування.

Оцінка вибуття запасів
Товариство при вибутті запасів використовує такі методи оцінки:
 метод середньозваженої вартості – для полуфабрикатів і готової продукції основного

виробництва;
 метод ідентифікованої вартості – для інших видів запасів.

При використанні середньозваженого методу вартість одиниці запасів визначається як середньозважена
від вартості аналогічних взаємозамінних запасів на початок періоду і вартості придбання або виробництва
цих запасів протягом періоду.

Метод ідентифікованої вартості передбачає списання запасів по реальній вартості кожної одиниці,
визначеної згідно з пунктом 6.3 Облікової політики.

Товариство використовує один і той же метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають однакове
призначення та однакові умови використання.

Після продажу запасів сума, за якою вони були враховані, в обов'язковому порядку повинна бути
визнана як витрати в тому періоді, коли визнається відповідна виручка від їх реалізації.

Облік знецінення запасів
Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваною, якщо ціна на ці запаси зменшилася в зв'язку

з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. Собівартість запасів
також може виявитися невідшкодовуваною, якщо збільшилися можливі витрати на завершення або на
здійснення продажу.

Для відображення об'єктивної оцінки вартості запасів на дату складання фінансової звітності
проводиться аналіз запасів на виявлення ознак знецінення і розраховується сума резерву знецінення запасів.

До найбільшої групи ризику належать запаси, що лежать на складі (в цеху) без руху протягом звітного
року. Знецінення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуації, коли запаси відносяться до
одного і того ж асортименту виробів, що мають одне і теж призначення, і які практично не можуть бути
оцінені окремо від інших статей, можливе проведення знецінення по згрупованих статей.

У разі якщо обставини, що викликали уцінку запасів нижче собівартості, більше не існують, запаси
дооцінюють, але не вище колишньої собівартості.

Величина часткового списання вартості запасів до чистої вартості реалізації та всі втрати запасів повинні
визнаватися як витрати в період здійснення списання або виникнення втрат.

Будь-яка сума відновлення списаної вартості запасів, викликаного збільшенням чистої вартості
реалізації, повинна визнаватися як зменшення величини запасів, визнаної як витрати, в період відновлення
вартості.

3.11. Власний капітал

Власний капітал Товариства складається з:
 Зареєстрованого (статутного) капіталу;
 Капітал у дооцінках;
 Резервного капіталу;
 Нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
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3.12. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

Первісне визнання та подальша оцінка.
Забезпечення визнається тоді і тільки тоді, коли:

 Товариство має поточне зобов'язання в результаті минулих подій;
 існує ймовірність (тобто швидше можливо, ніж ні), що погашення зобов'язання спричинить
зменшення ресурсів, які втілюють у собі економічні висновки;
 оцінка суми зобов'язання може бути розрахунково визначена.

Якщо вищевказані умови не виконуються, то забезпечення не створюється. Не створюється
забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності Товариства.

Сума забезпечення визначається, за обліковою оцінкою, ресурсів (за вирахуванням очікуваного
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу.

При оцінці забезпечень Товариство дисконтує забезпечення терміном більш ніж 12 місяців із
застосуванням ставки дисконтування, яка відображає ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків,
притаманних зобов'язанню. При дисконтуванні, збільшення забезпечення з плином часу визнається як
процентні витрати.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було
створено.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, в разі потреби, коригується
(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх
зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Нарахування забезпечення відображається як збільшення зобов'язання по забезпеченню з одночасним
визнанням витрат.

На Товаристві існують такі види забезпечень (резервів):
 Забезпечення виплат відпусток;
 Додаткове пенсійне забезпечення і забезпечення виплат за колективним договором;
 Забезпечення витрат на відновлення порушених земель.

Забезпечення виплат відпусток
Сума забезпечення виплат відпусток визначається щомісячно як добуток середньо денної заробітної

плати працівника, обчисленої за останні 12 місяців, на к-ть невикористаних днів відпустки. У розрахунок
невикористаних днів відпустки входять невикористані дні основної відпустки, додаткової відпустки - за
особливий характер роботи, за шкідливі умови праці, за ненормований робочий день, а також додаткові
відпустки по догляду за дітьми.

Кількість днів невикористаної відпустки зменшується на кількість авансованої відпустки в разі, якщо
чергова відпустка частково надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого) періоду.

Додаткове пенсійне забезпечення і забезпечення виплат за колективним договором. Для покриття витрат
на виплату пільгових пенсій створюється додаткове пенсійне забезпечення. Для покриття витрат на виплату
одноразових допомог по закінченні трудової діяльності, деяких довгострокових виплат, передбачених
колективним договором, створюється забезпечення виплат за колективним договором. Зобов'язання та
активи, пов'язані з цими виплатами, враховуються за програмою з визначеною виплатою.

Програми з визначеними виплатами – це програми виплат по закінченні трудової діяльності та інших
довгострокових виплат, в рамках яких у Товариства виникають зобов'язання по виплатах в майбутньому.

В рамках програми з визначеними виплатами:
 Товариство зобов'язується виплачувати обумовлені виплати нинішнім і колишнім працівникам;
 актуарні та інвестиційні ризики несе Товариство.

Облік Товариством програми з визначеними виплатами включає такі кроки:
1) проводиться достовірна оцінка суми виплат, належних працівникам у поточному і майбутніх

періодах;
2) визначається теперішня вартість зобов'язань за програмами з визначеними виплатами та вартість

поточних послуг;
3) визначається справедлива вартість активів програми;
4) визначається загальна сума актуарних прибутків та збитків і сума тих актуарних прибутків та збитків,

які повинні бути визнані;
5) при введенні в дію або зміні програми, визначається вартість минулих послуг;
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6) при секвестрі або виконанні зобов'язань за програмою, визначається підсумковий прибуток або
збиток.

Величина, яка визнається Товариством зобов'язанням за програмами з визначеними виплатами,
відбивається як «Додаткове пенсійне забезпечення» або «Забезпечення виплат за колективним договором» і
являє собою:

1. поточну вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою на звітну дату;
плюс мінус)
2. будь-які невизнані актуарні прибутки / збитки;
мінус
3. кожна накопичена невизнана вартість минулих послуг;
мінус
4. справедлива вартість (на звітну дату) активів програми (якщо вони є), які безпосередньо призначені

для виконання зобов'язань.
Товариство визначає дисконтовану вартість зобов'язання та справедливу вартість будь-якого активу

плану регулярно для того, щоб величини, визнані у фінансових звітах, не відрізнялися істотно від сум,
визначених на звітну дату балансу.

Товариство визнає чисту сумарну величину наведених нижче статей в якості:
 вартості поточних послуг – збільшення теперішньої вартості зобов'язань за програмами з

визначеними виплатами, обумовлене наданням працівниками послуг протягом поточного
звітного періоду;

 процентних витрат – приріст поточної вартості зобов'язання за звітний період, обумовлений
наближенням терміну виплати винагород на один період;

 передбачуваного доходу на будь-які активи плану і на будь-які права на відшкодування коштів;
 актуарного прибутку і збитків – результат відмінностей між актуарними припущеннями і тим,

що фактично відбулося, а також результат змін актуарних припущень;
 вартості минулих послуг – збільшення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з

визначеними виплатами, в результаті надання послуг працівниками протягом минулих звітних
періодів;

 результатів будь-яких секвестрів і остаточних розрахунків за програмою.
Забезпечення  витрат на відновлення порушених земель
Забезпечення  витрат на відновлення порушених земель, тобто сума витрат на рекультивацію

порушених земель, визнається в повному обсязі на основі дисконтування з використанням ринкової ставки
відсотка. Визнана сума являє собою поточну вартість оцінених майбутніх витрат, визначених відповідно до
вимог законодавства на основі обґрунтованих оцінок і наявних історичних даних. Нарахування суми
дисконту, що представляє собою вартість по кожному періоду, включається до витрат за відсотками.

Первісне визнання резерву на рекультивацію відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку (НРП),
якщо на порушених землях добича вже відбулась, і за рахунок необоротного активу, якщо на порушених
землях добича буде відбуватися в майбутньому.

В обліку створюється відповідний довгостроковий (необоротний) актив, який амортизується методом
одиниць виробництва.

Забезпечення повинно використовуватися тільки щодо тих витрат, щодо яких воно спочатку
визнавалося.

Зміни в оцінці існуючого зобов'язання по рекультивації родовищ і відвалів обумовлені:
 змінами передбачуваних термінів;
 змінами величини відтоку ресурсів, які втілюють економічні висновки, які необхідні для

погашення такого зобов'язання;
 змінами ставки дисконту.

Зміни в зобов'язанні додаються або віднімаються в поточному періоді від собівартості активу та/або
собівартості реалізованої продукції. Якщо зменшення суми зобов'язання перевищує балансову вартість
активу, таке перевищення відображається як прибуток або збиток у поточному періоді.

Якщо таке коригування призводить до збільшення собівартості активу, суб'єкт господарювання повинен
сприймати це як ознака того, що нова балансова вартість активу може виявитися не повністю
відшкодовуваною. При виявленні такої ознаки Товариство тестує актив на предмет знецінення.
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Скоригована амортизована вартість активу потім амортизується протягом строку його корисної служби.
Таким чином, коли відповідний актив досягає кінця терміну своєї корисної служби, всі наступні зміни
зобов'язання визнаються в прибутку чи збитку по мірі їх виникнення.

3.13. Визнання доходів та витрат

Визнання та оцінку доходу Товариство здійснює відповідно до МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з
клієнтами».

Дохід для цілей даного розділу визначено як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду
у вигляді надходження або збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, що веде до збільшення
власного капіталу, крім випадків, пов'язаних з внесками учасників власного капіталу. Дохід включає як дохід
від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який
виникає в ході звичайної діяльності Товариства.

Визнання і класифікація доходів
Товариство визнає дохід внаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам в сумі компенсації,

яку Товариство очікує отримати в обмін на ці товари або послуги.
Товариство розглядає умови договору і всі доречні факти та обставини.
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
 сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають

перерахуванню до бюджету і позабюджетні фонди;
 сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь

комітента, принципала тощо;
 сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 сума завдатку під заставу, в погашення позики та ін., Якщо це передбачено відповідним

договором;
 надходження, що належать іншим особам;
 надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнання доходу від реалізації активів
Дохід від продажу активів повинен визнаватися в разі задоволення всіх перерахованих нижче умов:
 Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на актив;
 Товариство більше не братиме участі в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом

власності, і не контролює продані активи;
 суму доходу можна достовірно оцінити;
 ймовірно, що на Товариство надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
 витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід визнається тільки коли є ймовірність надходження до Товариства економічних вигід, пов'язаних з
операцією. У деяких випадках цієї ймовірності може не бути до отримання компенсації або до усунення
невизначеності.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими
активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Визнання доходу від реалізації послуг
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання

послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат такої операції.
Результат операції з надання послуг може бути достовірно визначений при наявності всіх наведених

нижче умов:
 можливість достовірної оцінки суми доходу;
 ймовірність отримання економічних вигод від надання послуг;
 можливості достовірної оцінки ступеня завершеності наданих послуг на дату балансу;
 можливість достовірної оцінки витрат, здійснених при наданні послуг і необхідних для їх

завершення.
Оцінка ступеня завершеності операцій з отримання послуг проводиться:
 шляхом вивчення виконаної роботи;
 визначенням частки послуг, наданих на певну дату, до загального обсягу послуг, які повинні

бути надані;
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 визначенням частки витрат, які несе Товариство в зв'язку з наданням послуг, до загальної
очікуваної суми витрат, які планується понести при наданні таких послуг. Сума витрат,
здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на
цю дату.

Якщо послуги включають виконання невизначеної кількості дій (операцій) за певний період часу, то
дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод
краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в
бухгалтерському обліку в розмірі витрат, що відшкодовуються.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності
відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами
поточного періоду. Якщо в подальшому виникне можливість достовірно визначити суму доходу, то дохід
визнається в сумі такої оцінки.

Визнання інших доходів
Дохід, який виник в результаті використання активів Товариства іншими сторонами, визнається у

вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:
 ймовірно отримання економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;
 дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід має визнаватися в такому порядку:
 відсотки визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать, методом ефективної

ставки відсотка, виходячи з бази їх нарахування та строку використання відповідних активів;
 роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;
 дивіденди визнаються у періоді прийняття виникнення права на їх отримання.

Оцінка доходу
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або

будуть отримані. У більшості випадків відшкодування надається у формі грошових коштів або їх
еквівалентів, а сума виручки - це отримана або очікувана до одержання сума грошових коштів або їх
еквівалентів. У разі відстрочки надходження грошових коштів або їх еквівалентів, справедлива вартість
відшкодування може бути менше отриманої або очікуваної до отримання номінальної суми грошових коштів
(наприклад, при наданні покупцю безвідсоткового кредиту або прийняття від нього векселі до отримання з
процентною ставкою нижче ринкової). У тому випадку, коли договір фактично є фінансовою операцію,
справедлива вартість відшкодування визначається дисконтуванням усіх майбутніх надходжень з
використанням ринкової процентної ставки.

У разі відстрочки платежу:
 доходи визнаються за справедливою вартістю проданої продукції (товарів, робіт, послуг та

інших активів);
 різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів,

які будуть отримані за продукцію, визнається в якості процентного доходу протягом строку
відстрочки платежу.

Сума доходів за бартерними контрактами визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг,
які отримані або будуть отримані Товариством, зменшеною або збільшеною на суму переданих або
отриманих грошових коштів або їх еквівалентів.

Якщо справедлива вартість активів, робіт, послуг, які отримані або будуть отримані за бартерними
контрактами, достовірно визначити неможливо, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт,
послуг, які передані за цими бартерними контрактами скоригованої на суму грошових коштів або їх
еквівалентів, що підлягають оплаті.

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Товариство для цілей бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності приймає наступну
первинну класифікацію «за призначенням витрат» (за функцією):

 собівартість реалізації;
 адміністративні витрати;
 витрати на збут;
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 інші операційні витрати;
 фінансові витрати;
 інші неопераційні витрати.

В рамках кожного елемента даної класифікації існують підкласи, які поділяють елементи «за характером
витрат» (за елементами).

Витрати визнаються у Звіті про сукупний дохід витратами певного періоду за умови відповідності
визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. Витрати, понесені у
зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи, для яких вони були
здійснені (принцип відповідності доходів і витрат), або, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть
до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів або іншої форми
їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Витрати які не
можливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду,
в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати
визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між
відповідними звітними періодами.

Витрати приймаються до обліку в сумі, що дорівнює величині виробленої оплати в грошовій або іншій
формі, або величиною визнаної кредиторської заборгованості. Величина оплати або кредиторської
заборгованості визначається виходячи з договірної ціни та інших умов, узгоджених постачальником і
покупцем у договорі купівлі-продажу товарів, робіт, послуг.

Якщо ціна не може бути встановлена з умов договору та / або оплата проводиться негрошовими
засобами, то витрати оцінюються за справедливою вартістю.

У разі здійснення оплати на умовах відстрочення платежу, витрати спочатку визнаються за теперішньою
вартістю очікуваних грошових платежів. Різниця між даною величиною і реальними виплатами визнається
як фінансовий витрата протягом періоду погашення відповідної заборгованості.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:
 Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на
користь комітента, принципала тощо.
 Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг, інших активів.
 Погашення одержаних позик.
 Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним
у МСФЗ.
 Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до МСФЗ.
 Балансова вартість валюти.

Застосування методу нарахувань
Згідно з методом нарахувань, витрати визнаються незалежно від руху грошових потоків і від того, як

вони приймаються для цілей розрахунку оподатковуваної бази.
Для дотримання принципу нарахування списання витрат, що відносяться до невідфактурованих

постачання товарів, робіт і послуг торгового і загальногосподарського характеру, проводиться за оціночною
вартістю. Надалі такі витрати коригуються виходячи з реальної купівельної вартості (після отримання
первинних документів).

Якщо документи, що підтверджують зроблені витрати, надійшли після звітного періоду, то Товариство
здійснює коригування визнаних витрат в наступному звітному періоді, зіставляючи оціночну вартість
списаних витрат з їх реальною вартістю.

3.14. Податок на додану вартість

Податок на додану вартість стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ. Зобов’язання
Товариства з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, що акумульована за звітний період, та виникає на дату
відвантаження товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від покупців, в залежності
від того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право зменшити
свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарів
(робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежності від того, що відбулося раніше. ПДВ по
операціям з продажу та придбання відображається в бухгалтерському обліку розгорнуто як актив та
зобов’язання з ПДВ. У звіті про фінансовий стан інформація про ПДВ відображається згорнуто (нетто-
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основі), і тільки заборгованість бюджету по відшкодуванню ПДВ Товариства відображається в активі звіту,
а зобов’язання Товариства зі сплати цього податку – в пасиві балансу.

3.15. Податок на прибуток

Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, яку
передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок
оподаткування та податкового законодавства, що діють до кінця звітного періоду.

Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує суму, яка підлягає
сплаті за ці періоди, то перевищення визнається як поточний актив.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які
передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі ставок
оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного періоду.

Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів має відображати
податкові наслідки, які відповідали б способу, яким суб'єкт господарювання передбачає на кінець звітного
періоду відшкодувати або погасити балансову вартість своїх активів і зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання не дисконтуються.
Відстрочені податкові активи (зобов’язання) з податку на прибуток розраховуються балансовим

методом шляхом визначення тимчасових різниць на кожну звітну дату між податковою базою активів та їх
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, складеної за МСФЗ.

Згідно з набуттям чинності Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність відносно розрахунку податку на
прибуток» Товариство повинно врахувати ймовірність, коли існує невизначеність щодо вимог податкових
органів відносно конкретної операції або обставин. Основним є критерій: чи є високою ймовірність того, що
податковий орган погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало Товариство під час
складання податкової декларації. Якщо так, то Товариство повинно відобразити в фінансовій звітності таку
ж суму податку на прибуток, як і в податковій декларації, та розкрити інформацію стосовно невизначеності.
Якщо ні, то сума, відображена в фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми, відображеної в податковій
декларації, оскільки вона оцінюється з врахуванням невизначеності.

3.16. Виплати працівникам

Всі винагороди працівникам на Товаристві обліковуються як поточні у відповідності з МСБО19.
В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов’язкові внески до Пенсійного фонду

України (у складі єдиного соціального внеску) та інші державні фонди соціального страхування за своїх
працівників у розмірі, визначеному законодавством України. Також на Товаристві передбачені виплати при
звільнені працівників, короткострокові виплати, винагороди та премії. Виплати, які пов’язані з
нарахуванням/використанням резервів є виплати по відпусткам. Інших виплат працівникам на Товаристві не
передбачено.

Виплати працівникам – це всі види виплат працівникам за надані ними послуги Товариству. Існують такі
категорії виплат працівникам:

 поточні виплати;
 виплати при звільненні;
 виплати по закінченні трудової діяльності:

 пільгові пенсії за роботу в шкідливих і особливо шкідливих умовах праці;
 інші виплати по закінченні трудової діяльності, в тому числі одноразові виплати, які

залежать від стажу роботи, рівня заробітної плати.
Поточні виплати працівникам
Поточні виплати працівникам включають:
 заробітну плату за окладами та тарифами, іншим нарахуваннях по оплаті праці;
 виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований

час);
 премії та інші заохочувальні виплати;
 винагороди у негрошовій формі, такі як медичне обслуговування.
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Товариство визнає і враховує в обліку суму поточної заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з нею,
протягом звітного періоду:

 в складі зобов'язань (зобов'язання по заробітній платі, нарахуваннях ЄСВ), за вирахуванням вже
виплаченої суми. Якщо вже виплачена сума перевищує суму нарахованих заробітної плати та
інших виплат, Товариство визнає це перевищення як аванс;

 в складі витрат (заробітної плати та податків на заробітну плату), за винятком тих сум виплат,
які включаються в собівартість активів (необоротних матеріальних і нематеріальних активів,
запасів);

 виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через
створення забезпечення у звітному періоді;

 виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у
тому періоді, в якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті.

Виплати при звільненні
Зобов'язання щодо виплат при звільненні визнається у разі, якщо Товариство має безвідмовне

зобов'язання звільнити працівника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надати
виплати при звільненні за власним бажанням відповідно до законодавства, контрактом чи іншою угодою.

Виплати при звільненні визнаються витратами того періоду, в якому виникають зобов'язання за такими
виплатами.

Якщо звільнення за власним бажанням відбуватиметься за пропозицією Товариства із зобов'язанням
здійснити виплати при звільненні, то оцінка таких виплат здійснюється з урахуванням кількості працівників,
які, як очікується, приймуть таку пропозицію.

Виплати по закінченні трудової діяльності
Виплати по закінченні трудової діяльності включають:
 пільгові пенсії за роботу в шкідливих і особливо шкідливих умовах праці;
 інші виплати по закінченні трудової діяльності, в тому числі одноразові виплати, які залежать

від стажу роботи, рівня заробітної плати.
На Товаристві діє спеціальний державний план пенсійного забезпечення, який являє собою план з

визначеними виплатами.
Відповідно до вищезазначеного плану суми щомісячних пенсійних виплат (пільгова пенсія)

розраховуються органами Пенсійного фонду України для кожного пенсіонера за нормами законодавства
України. Право на отримання пенсії виникає після виконання ряду умов за страховим стажем, стажу на
шкідливих і важких роботах і досягнення певного віку:

1. Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці – за Списком 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затвердженим Кабінетом Міністрів України і за результатами атестації робочих місць:

 чоловіки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10
років на таких роботах;

 жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 7 років
і 6 місяців на таких роботах.

Тим же, хто має не менше половини необхідного стажу за Списком 1, пенсії призначаються зі
зменшенням пенсійного віку за кожний повний рік такої роботи: чоловікам на 1 рік, жінкам на 1 рік 4 місяці.

2. Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці
– за Списком 2:

 чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12
років і 6 місяців на таких роботах;

 жінки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років
на таких роботах.

Ті, хто має не менше половини необхідного стажу за Списком 2, пенсії на пільгових умовах
призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи чоловікам і за
кожні 2 роки жінкам. Таким працівникам в період після дострокового виходу на пенсію та до досягнення
звичайного пенсійного віку, Товариство зобов'язане виплачувати пенсії.

Пенсії виплачуються Пенсійним фондом, після чого відшкодовуються фонду Товариством.
Облік спеціального державного плану пенсійного забезпечення та одноразових виплат по закінченні

трудової діяльності ведеться за методом обліку програм з визначеною виплатою.
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Резерв пенсійного забезпечення для кожного із співробітників повинен розраховуватися
сертифікованими актуаріями згідно з вимогами МСБО (IAS) 19. Внески, що підлягають сплаті в пенсійний
план з встановленими внесками, за надані працівниками послуги визнаються протягом звітного періоду:

 як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якого вже виплаченого внеску.
Якщо сума раніше сплачених внесків перевищує величину внеску, що належить до виплати за
послуги до закінчення звітного періоду, Товариство визнає це перевищення як актив (авансова
витрата) в тій мірі, в якій авансовий платіж призведе, наприклад, до скорочення майбутніх
платежів або до повернення грошових коштів;

 як витрати, за винятком випадків, коли потрібно або дозволяється включати дані внески в
собівартість активу.

Товариство визнає чисте зобов'язання (актив) пенсійного забезпечення з визначеною виплатою в звіті
про фінансовий стан.

Якщо Товариство має профіцит пенсійного забезпечення з визначеною виплатою, вона повинна
оцінювати чистий актив пенсійного забезпечення з визначеною виплатою за найменшою з наступних
величин:

 профіцит пенсійного забезпечення з визначеною виплатою; і
 гранична величина активів, встановлена з використанням ставки дисконтування.

Всі витрати (за винятком процентних витрат), пов'язані з урахуванням виплат по закінченні трудової
діяльності, включаються до тих самих статей витрат, що і заробітна плата працівників, за якими такі витрати
виникли. Процентні витрати, пов'язані зі скороченням періоду дисконтування зобов'язань, відображаються у
складі фінансових витрат.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

4.1. Нематеріальні активи
тис. грн

Нематеріальні активи 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Первісна вартість 17 014 14 003 13 143
Накопичена амортизація (7 384) (4 246) (4 110)
Чиста балансова вартість 9 630 9 757 9 033

Права користування природними
ресурсами 3 891 4 406 4 921

Авторське право та суміжні права 3 698 4 331 4 112

Інші нематеріальні активи 2 041 1 020 -
Чиста балансова вартість 9 630 9 757 9 033

Рух нематеріальних активів по групам

Рух
нематеріальних
активів за
групами

Права
користува

ння
природни

ми
ресурсами

Авторське
право та
суміжні
права Інші Разом

Станом на 01.01.2018р.
Первісна вартість 5 750 6 837 556 13 143
Накопичена
амортизація (829) (2 725) (556) (4 110)

Секретарь
Печатный текст
4.



48

Рух
нематеріальних
активів за
групами

Права
користува

ння
природни

ми
ресурсами

Авторське
право та
суміжні
права Інші Разом

Чиста балансова
вартість 4 921 4 112 - 9 033

Рух за 2018р.
Надходження
первісної вартості -

1 282 1 633 13 342

Вибуття первісної
вартості -

(1 952) (103) (1)

Вибуття зносу - 1 952 103 1
Амортизаційні
відрахування (515) (1 063) (613) (12 527)

Станом на 31.12.2018р.
Первісна вартість 5 750 6 167 2 086 14 003
Накопичена
амортизація (1 344) (1 836) (1 066) (4 246)
Чиста балансова
вартість 4 406 4 331 1 020 9 757

Рух за 2019р.
Надходження
первісної вартості - 657 2 354 24 753
Амортизаційні
відрахування (515) (1 290) (1 333) (3 138)

Станом на 31.12.2019р.
Первісна вартість 5 750 6 824 4 440 17 014
Накопичена
амортизація (1 859) (3 126) (2 399) (7 384)
Чиста балансова
вартість 3 891 3 698 2 041 9 630

Придбані нематеріальні активи Товариство враховує за собівартістю. Подальша оцінка нематеріальних
активів здійснюється відповідно до МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» і складає собівартість
нематеріального активу за вирахуванням амортизації або збитків від зменшення корисності нематеріального
активу.

Амортизація нематеріальних активів нараховується на прямолінійній основі, виходячи з термінів корисної
дії нематеріального активу.

Договірних зобов’язань на придбання або створення об’єктів нематеріальних активів Товариство не має.
Об’єктів інтелектуальної власності, не визнаних в якості нематеріальних активів, Товриство не має.

Ознак знецінення нематеріальних активів станом на 31.12.2019р. та 31.12.2018р. не виявлено.

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року нематеріальні активи Товариства не перебували в
заставі.

4.2. Незавершені капітальні інвестиції

Рух активів у стадії створення
(капітальних інвестицій)

Залишки
на

01.01.2018
Надходження

за 2018 рік

Введено в
експлуатацію

НА

Залишки
на

31.12.2018
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Придбання (виготовлення) основних
засобів та інших необоротних
матеріальних активів 14 336 387 456 (383 813) 17 979
Придбання (створення)
нематеріальних активів 1 602 4 502 (3 208 ) 2 896
Аванси видані за НА 8 260 3 023 (6 801) 4 482
Разом 24 198 394 981 (393 822) 25 357

Рух активів у стадії створення
(капітальних інвестицій)

Залишки
на

31.12.2018
Надходження

за 2019 рік

Введено в
експлуатацію

НА/інше

Залишки
на

31.12.2019
Придбання (виготовлення) основних
засобів та інших необоротних
матеріальних активів 17 979 379 059 (379 565) 17 473
Придбання (створення)
нематеріальних активів 2 896 3 968 (3 016) 3 848
Аванси видані за НА 4 482 2 128 (4 482) 2 128
Разом 25 357 385 155 (387 063) 23 449

Станом на 31.12.2018 року, на 31.12.2019 року капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість у
Підприємства відсутні.

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій станом на 31.12.2018 року, на 31.12.2019 року, у
Підприємства відсутні.

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року активи Товариства в стадії створення не перебували
в заставі.

4.3. Основні засоби

Для оцінки основних засобів у звітності, підготовленої за міжнародними стандартами, Товариство
використовує модель обліку по фактичним витратам згідно МСБО 16 «Основні засоби». Основні засоби
обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
знецінення (тестування активів на знецінення згідно МСБО 36).

Рух основних засобів представлений  за класами таким чином:

тис. грн

Рух основних засобів
за групами

Будівлі
та

споруди

Машини
та

обладнанн
я

Транспо
ртні

засоби

Інстру
менти,
прилад

и та
інвента

р Інші Всього
Станом на 01.01.2018р.

Первісна вартість 97 859 153 939 120 684 2 822 16 822 392 126

Накопичена
амортизація (48 792) (58 813) (44 346) (1 263) (2 259) (155 473)
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Рух основних засобів
за групами

Будівлі
та

споруди

Машини
та

обладнанн
я

Транспо
ртні

засоби

Інстру
менти,
прилад

и та
інвента

р Інші Всього
Чиста балансова
вартість 49 067 95 126 76 338 1 559 14 563 236 653

Рух за 2018р.
Надходження первісної
вартості 4 724 60 210 23 095 576 158 900 247 505

Вибуття первісної
вартості (615) (256) (1 595) (334) (109) (2 909)

Вибуття зносу 593 180 1 595 150 88 2 606
Амортизаційні
відрахування (2 432) (33 593) (17 239) (438) (73 204) (126 906)

Станом на 31.12.2018р.
Первісна вартість 101 968 213 893 142 184 3 064 175 613 636 722
Накопичена
амортизація (50 631) (92 226) (59 990) (1 551) (75 375) (279 773)

Чиста балансова
вартість 51 337 121 667 82 194 1 513 100 238 356 949

Рух за 2019р.
Надходження первісної
вартості 13 431 35 053 33 562 549 205 482 288 077

Вибуття первісної
вартості (492) (4 032) (1 840) (58) (52) (6 474)

Вибуття зносу 423 3 542 1 826 54 50 5 895
Амортизаційні
відрахування (2 834) (41 537) (21 873) (585) (123 309) (190 138)

Станом на 31.12.2019р.

Первісна вартість 114 907 244 914 173 906 3 555 381 043 918 325

Накопичена
амортизація (53 042) (130 221) (80 037) (2 082) (198 634) (464 016)

Чиста балансова
вартість 61 865 114 693 93 869 1 473 182 409 454 309

Згідно п. 14. МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», Підприємство оцінило відповідність попередньої оцінки
основних засобів до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату
за П(С)БО.
Оцінка відповідності попередньою оцінки основних засобів до МСФЗ на дату переходу на МСФЗ в усіх
суттєвих питаннях узгоджується з попередніми оцінками, зробленими на цю саму дату за П(С)БО.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за винятком об’єктів
Розкрив Західної ділянки, Розкрив Східної ділянки, Актив витрат на рекультивацію порушених земель, які
амортизуються виробничим методом. Протягом звітного періоду змін в оцінках термінів експлуатації,
ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів Підприємства не було.

Надходження основних засобів підприємства являло собою будівництво та придбання нових об’єктів
основних засобів за грошові кошти.



51

Частина  основних засобів має нульову  остаточну вартість,  але так як суб'єкт господарювання може на
власний розсуд оцінювати об'єкт основних засобів на дату переходу на МСФЗ,  то Підприємство вирішило
переоцінку основних засобів на дату звіту не проводить.

Підприємством не здійснена  обов’язкова державна реєстрація речових прав окремих об’єктів основних
засобів згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У звітному та попередньому періоді у Підприємства не було витрат на позики, що мають безпосереднє
відношення до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів і, відповідно, не
капіталізувались витрати на позики.

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року основні засоби не були надані в якості забезпечення
або застави за кредитами та позиками.

4.4. Відстрочені податкові активи
Відстрочені податки були розраховані на всі тимчасові різниці з використанням ставки оподаткування у

розмірі 18% у 2019 р. для України.

Податковий ефект тимчасових різниць, який зменшує суму оподаткування:

тис. грн

Відстрочені податкові
активи (елементи розрахунку) 31.12.2019

Визнано
за 2019р 31.12.2018

Визнано
за 2018р 01.01.2018

Основні засоби та нематеріальні
активи 27 912 17 508 10 404 12 103 (1 699)
Пенсійне забезпечення та інші
виплати персоналу 8 654 124 8 530 201 8 329
Забезпечення відновлення
земельних ділянок 27 743 3 817 23 926 1 436 22 490
Інші забезпечення - - - (53) 53
Разом відстроченого
податкового активу 64 309 21 449 42 860 13 687 29 173

4.5. Запаси

Запаси відображені в фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок – первісною вартістю, яка
складається з фактичних витрат на їх придбання, або вартістю їх можливої реалізації.

При переході на МСФЗ всі запаси були протестовані на предмет відповідності оцінки та визнання активу
на підставі 2 критеріїв. А саме актив визнається коли:

- існує ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з
використанням цих об'єктів;

- їх вартість може бути достовірно визначена.
тис. грн

Запаси 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Сировина та матеріали 13 917 15 836 13 625
Пальне 5 273 7 337 6 729
Запасні частини 45 491 32 114 26 906
Незавершене виробництво 5 746 5 249 3 672
Готова продукція 35 755 31 388 33 447
Інші 13 217 12 206 11 169

Разом: 119 399 104 130 95 548
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На 31 грудня 2019 та 2018 років запаси Товариства не перебувають в заставі, обмежень в їх користуванні не
має.
Станом на 31 грудня 2019 року встановлено існування запасів, які не відповідають критеріям визнання
активу, внаслідок чого відображено знецінення таких запасів шляхом їх знецінення на суму 122 тис. грн.

4.6. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки, який було
сформовано на підставі МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», та на звітні дати складає:

тис. грн

31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги (торгова дебіторська заборгованість), в т.ч. 564 942 492 084 403 128

ПРАТ «ММК ІЛЛІЧА» 251 621 200 977 108 665
ПРАТ «МК АЗОВСТАЛЬ» 124 974 114 548 81 637
ПРАТ “ДФДК» 70 014 70 014 70 014
ПРАТ «ЄМЗ» 42 653 42 653 42 653
ТОВ «ІНТЕК» 32 605 29 675 19 343
ПАТ «ДМК» 19 432 1 087 1 087
ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 4 943 - 22 253
ПРАТ «ЦГЗК» 4 448 - 150
ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК» - 5 292 15 031
ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» - 5 791 3 940
ПРАТ «ДКХЗ» - - 27 879
Резерв під очікувані кредитні збитки дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
(торгової дебіторської заборгованості) (30 249) (42 162) (32 012)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги (торгова дебіторська заборгованість) 534 693 449 922 371 116

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 6 719 3 979 1 920

Інша поточна дебіторська заборгованість, в т.ч. 165 010 165 282 167 716

ПРАТ «ДФДК» 83 853 83 853 83 853
ПРАТ «ЄМЗ» 72 702 72 702 72 702
Резерв під очікувані кредитні збитки іншої поточної
дебіторської заборгованості (4 636) (9 311) (7 469)

Інша поточна дебіторська заборгованість 160 374 155 971 160 247

Всього дебіторської заборгованості з основної діяльності
та іншої дебіторської заборгованості 701 786 609 872 533 283

Вся поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (торгова дебіторська заборгованість) –
це заборгованість постачальників за відвантажену готову продукцію.

Управлінський персонал постійно вживає заходів щодо стягнення заборгованості.
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Рух резерву очікуваних кредитних збитків, що являє собою зменшення корисності дебіторської
заборгованості, є таким:

Резерв під очікувані кредитні збитки
тис. грн.

Дебіторська
заборгованість

за товари,
роботи, послуги

(р.1125)

Інша
дебіторська

заборгованість
(р.1155)

Всього

Станом на 01.01.2018

Залишок резерву під очікувані кредитні
збитки (32 012) (7 469) (39 481)

Резерв під очікувані кредитні збитки у 2018 р. (10 150) (1 842) (11 992)

Станом на 31.12.2018

Залишок резерву під очікувані кредитні
збитки (42 162) (9 311) (51 473)

Резерв під очікувані кредитні збитки у 2019 р. 11 913 4 675 16 588

Станом на 31.12.2019

Залишок резерву під очікувані кредитні
збитки (30 249) (4 636) (34 885)

Забезпечень дебіторської заборгованості протягом звітного періоду підприємство не отримувало.

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість Товариства не
перебували в заставі.

4.7. Грошові кошти та їх еквіваленти
До грошових коштів та їх еквівалентів Товариство відносить готівку в касі, кошти на поточних рахунках в
банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

тис. грн
Грошові кошти 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Гроші на банківських рахунках в АТ «ПУМБ» у
національній валюті,
в т.ч. поточні рахунки 55 666 6 299 2 711
в т.ч. акредитиви - - 191
Гроші на банківських рахунках в АТ «ПУМБ» у
іноземній валюті,
в т.ч поточні рахунки - - -
в т.ч акредитиви 32 - -
каса 11 9 2
Разом: 55 709 6 308 2 713
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Склад грошових коштів та їх рух за звітний та попередній періоди розкривається у звіті про рух грошових
коштів. В ньому розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків у результаті операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності.

Станом на 31.12.2019р., на  31.12.2018р. та 01.01.2018р. грошові кошти, використання яких Підприємством
було б неможливе або ускладнене, відсутні.

4.8. Інші поточні активи

тис. грн
Інші поточні активи 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Податковий кредит 5 509 2 278 1 178
Разом: 5 509 2 278 1 178

4.9. Власний капітал

Станом на 31.12.2019 року акціонерний капітал становив 29 338 тис. грн. Акціонерний капітал
сплачений акціонерами у повному обсязі.

Акціонерний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх її розміщених акцій.
Капітал у дооцінках складається з накопичених сум іншого сукупного доходу, що виникає при визнанні

змін в актуарних оцінках зобов’язань по планам зі встановленими виплатами.
Резервний капітал створено відповідно до вимог національного законодавства та Статуту підприємства,

він використовується для покриття збитків Товариства.

Інформація щодо власного капіталу Товариства:

Акціонерний капітал 2019 2018
Кількість випущених акцій на початок року, шт. 29 338 000 29 338 000
Кількість випущених, але неоплачених повністю акцій, шт. - -
Кількість викуплених власних акцій, шт. - -
Кількість випущених акцій на кінець року, шт. 29 338 000 29 338 000
Загальний сукупний прибуток за період, тис. грн 234 094 198 993
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн 7,97921 6,78277

тис. грн

Капітал та резерви 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Статутний капітал 29 338 29 338 29 338
Капітал у дооцінках 2 668 3 234 -
Резервний капітал 7 334 7 334 7 334
НРП 1 033 103 799 009 600 016
Разом: 1 072 443 838 915 636 688

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

У цій фінансовій звітності, відповідно до вимог МСФЗ, Товариство вираховує фінансовий результат методом
нарахування та за принципом відповідності доходів та витрат. За результатами 12 місяців 2019 року чистий
прибуток Товариства склав 234 094 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 склав
1 033 103 тис. грн, на 31.12.2018р. нерозподілений прибуток складає 799 009 тис. грн, на 01.01.2018
нерозподілений прибуток в сумі 600 016 тис. грн.
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4.10. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Підприємство визнало в обліку станом на 01.01.2018 року забезпечення витрат на відновлення
порушених земель.

Забезпечення відновлення земельних ділянок – це сума витрат на рекультивацію  порушених земель, яка
визнається в повному обсязі на основі дисконтування з використанням ринкової ставки відсотка. Визнана
сума являє собою поточну вартість оцінених майбутніх витрат, визначених відповідно до вимог
законодавства на основі обґрунтованих оцінок і наявних історичних даних. Нарахування суми дисконту, що
представляє собою вартість по кожному періоду, включається до витрат за відсотками.

Первісне визнання резерву на рекультивацію на загальну суму 124 945 тис. грн відбулося за рахунок
нерозподіленого прибутку на суму 110 556 тис. грн і за рахунок необоротного активу на суму 14 389 тис. грн.
Створений довгостроковий (необоротний) актив амортизується методом одиниць виробництва.
Забезпечення використовується тільки щодо тих витрат, щодо яких воно спочатку визнавалося.

Зміни в оцінці існуючого зобов'язання по рекультивації родовищ і відвалів обумовлені:
 змінами передбачуваних термінів;
 змінами величини відтоку ресурсів, які втілюють економічні висновки, які необхідні для

погашення такого зобов'язання;
 змінами ставки дисконту.

Зміни в зобов'язанні додаються або віднімаються в поточному періоді від собівартості активу та/або
собівартості реалізованої продукції. Якщо зменшення суми зобов'язання перевищує балансову вартість
активу, таке перевищення відображається як прибуток або збиток у поточному періоді.

Якщо таке коригування призводить до збільшення собівартості активу, суб'єкт господарювання повинен
сприймати це як ознака того, що нова балансова вартість активу може виявитися не повністю очікуваного
відшкодування. При виявленні такої ознаки Товариство тестує актив на предмет знецінення.

Скоригована амортизована  вартість активу потім амортизується протягом строку його корисної служби.
Таким чином, коли відповідний актив досягає кінця терміну своєї корисної служби, всі наступні зміни
зобов'язання визнаються в прибутку чи збитку по мірі їх виникнення.
Короткострокова частина зобов’язання розраховується як сума, яка підлягає погашенню строком до 12
місяців з дати балансу. Таким чином довгострокова частина зобов’язання склала станом на 01.01.2018 року
123 508 тис. грн, короткострокова частина склала 1 438 тис. грн.

Довгострокові забезпечення 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018

Довгострокові забезпечення 198 489 171 976 165 032

В т.ч.

Забезпечення витрат персоналу 47 508 41 176 41 524

Забезпечення витрат на рекультивацію порушених
земель 150 981 130 800 123 508

У відповідності до Облікової політики, згідно графіку рекультивації земель, затвердженого
Протоколом технічної ради від 02.01.2020 року, було прийнято рішення перерахувати в обліку станом
на 31.12.2019 року резерв по рекультивації порушених земель.

Резерв станом на 31.12.2019 року складає 154 125 тис. грн, у тому числі:

на рахунку 4781 – короткострокові зобов’язання зі строком до 12 місяців у сумі 3 144 тис. грн;

на рахунку 4782 – довгострокові зобов’язання зі строком більш 12 місяців у сумі 150 981 тис. грн.
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Довгострокові

забезпечення

Пенсійні

забезпечення

Інші
забезпечення

витрат
персоналу

Забезпечення
витрат на

відновлення
порушених

земель Разом

Станом на 01.01.2018 38 268 3 256 123 508 165 032

Нарахування за рік 4 195 1 143 9 411 14 749
Використано протягом
року (4 229) (1 457) (2 119) (7 805)
Станом на 31.12.2018 38 234 2 942 130 800 171 976

Нарахування за рік 8 768 1 796 - 10 564
Зміни в оцінці 25 054 25 054
Використано протягом
року (3 661) (571) (4 873) (9 105)
Станом на 31.12.2019 43 341 4 167 150 981 198 489

Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ), зокрема Міжнародний Стандарт Бухгалтерського
Обліку 19 "Виплати працівникам", визначають порядок розкриття у фінансовій звітності компаній
інформації про виплати працівникам.
Зобов'язання Товариства за планом за визначеною виплатою по пільговим пенсіям формуються
(накопичуються) протягом трудової діяльності працівника і погашаються тільки після призначення
працівнику пільгової пенсії Пенсійним фондом. Щомісяця Товариство виплачує грошові кошти Пенсійному
фонду відповідно фактичним витратам на виплату і доставку пенсій пенсіонеру.
Крім обов'язкового фінансування пільгових державних пенсій, Товариство добровільно надає своїм
працівникам ряд довгострокових соціальних пільг, визначених Колективним договором та / або Галузевою
угодою. Всі ці пільги носять характер планів з встановленими виплатами. Таким чином, Програма
Товариства складається з пенсійних і довгострокових соціальних пільг. Пенсійні пільги складають основну
частину Програми.
Зобов'язання Товариства за Програмою:
1.Виплати по закінченні трудової діяльності (відшкодування до Пенсійного фонду з виплат пільгових пенсій
працівникам Компанії) – згідно з чинним законодавством.
2. Виплати по закінченні трудової діяльності (одноразові виплати працівникам з нагоди звільнення в зв'язку
з виходом на пенсію) – відповідно до положень Колективного договору.
3. Інші виплати (до ювілейних дат працівників) – відповідно до положень Колективного договору.
Всі виплати класифікуються на короткострокові (повністю виплачуються в межах 12 місяців після
закінчення звітного періоду) і довгострокові (виплачуються більш ніж протягом 12 місяців після виникнення
підстав для них). Зобов'язання Товариства щодо довгострокових виплат працівникам підлягають оцінці
актуарними методами.

Основні актуарні припущення

За рік, що

закінчився
31.12.2019

За рік, що

закінчився
31.12.2018

Ставка дисконту 10,91% 14,03%
Збільшення заробітної плати 13,00% 15.00%
Інфляція 5,83% 6,23%
Плинність кадрів 12,00% 12,00%

Рух забезпечення за пенсійними виплатами представлено наступним чином, тис. грн
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Пенсійні зобов’язання 31.12.2019 31.12.2018

На початок періоду 41 581 41 337

Вартість поточних послуг 3 027 2 996
Вартість відсотків 5 571 5 080
Внески (3 734) (3 603)
Актуарні (прибутки) збитки 169 (4 229)
На кінець періоду 46 614 41 581

Інші зобов’язання виплат персоналу 31.12.2019 31.12.2018

На початок періоду 5 807 4 934

Вартість поточних послуг 280 254
Вартість відсотків 787 617
Внески (386) (273)
Актуарні (прибутки) збитки 729 275
На кінець періоду 7 217 5 807

Суми, визнані у звіті про прибутки чи збитки
та інший сукупний дохід

За рік, що

закінчився

31.12.2019

За рік, що

закінчився

31.12.2018

Вартість поточних послуг 3 306 3 250
Вартість відсотків 6 359 5 696
Актуарні (прибутки) збитки 208 (10)

Разом: 9 873

8 9
3
6

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
тис. грн

Торгівельна та інша кредиторська
заборгованість 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Торгівельна кредиторська заборгованість,
в т.ч. 53 860 50 833 45 920

ПРАТ «ДФДК» 7 176 7 497 8 200
ТОВ «РТП УКРПРОМТРАНС» 7 330 3 886 -
ТОВ «БМП МРІЯ» 5 914 3 977 295
ТОВ «ЛОДІС» 3 961 806 830
ТОВ «АЗОВТРАНСГРУП» 3 609 2 506 949
ПАТ «ММК ІЛЛІЧА» 1 465 1 465 1 465
ПРАТ «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» 1 926 - -
ПАТ «ПВП КРИВБАСВИБУХПРОМ» 1 317 4 320 3 512
ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК» 748 748 748
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Торгівельна та інша кредиторська
заборгованість 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
ТОВ «ІНТЕК» 1 095 5 584 875
Розрахунки з бюджетом 41 560 34 749 30 907
Розрахунки зі страхування 2 332 1 928 1 198
Розрахунки з оплати праці 9 604 7 626 4 899
Аванси отримані 148 175 372
Розрахунки з учасниками 33 403 33 403 33 403
Інші поточні зобов’язання 370 322 331
Разом: 141 277 129 036 117 030

Поточна  кредиторська заборгованість  обліковується і відображається в балансі по первісній вартості,
що дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Виплатами працівникам Підприємства є короткострокові виплати: зарплата, премії, внески на соціальне
страхування, компенсація невикористаної відпустки та інші виплати і нарахування, які здійснюються
відповідно до законодавства України.

Заборгованість за розрахунками з учасниками – це заборгованість перед акціонером по нарахованих
дивідендах за результатами діяльності за 2012 рік, які були нараховані у 2013 році та залишились
невиплаченими станом на дату звітності.

Дивіденди

Максимальна сума дивідендів до виплати акціонерам Товариства обмежена сумою отриманого прибутку за
звітний період. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про виплату дивідендів
та їх розмір приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Нараховані і виплачені дивіденди тис. грн
2019 р. 2018 р.

Дивіденди до виплати на 1 січня 33 403 33 403
Дивіденди, виплачені протягом року (-) (-)
Дивіденди, оголошені протягом року - -
Дивіденди до виплати на 31 грудня 33 403 33 403

Податки

Підприємство є платником податку на прибуток в Україні. У 2019 та 2018 роках податок на прибуток в
Україні стягувався із оподатковуваного прибутку, за вирахуванням звільнених від оподаткування витрат, за
ставкою 18%.

Податок на додану вартість розраховано згідно з податковим законодавством України (законодавчо
встановлена ставка податку на додану вартість у 2019 р. – 20%).

тис. грн
Поточні податкові зобов’язання 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018

Податок на прибуток 14 729 14 078 11 465
ПДФО 2 105 1 728 1 119
ПДВ 10 098 6 209 6 517
Плата за користування надрами 11 523 11 183 10 968
Екологічний податок 2 695 1 174 512
Інші податкові зобов’язання 410 377 326
Разом: 41 560 34 749 30 907
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Поточна заборгованість за податками обґрунтована господарською діяльністю підприємства.

Податок на прибуток

Товариство врахувало ймовірність того, що податковий орган погодиться з трактуванням податкового
законодавства, яке застосувало Товариство під час складання податкової декларації. Тому Товариство
відобразило в фінансовій звітності таку ж суму податку на прибуток, як і в податковій декларації.

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:

тис. грн

2019 2018

Витрати з поточного податку на прибуток 69 125 60 773
Витрати з відстроченого податку на прибуток (21 324) (14 397)

Витрати з податку на прибуток 47 801 46 376

Узгодження податкових нарахувань представлене наступним чином:
тис. грн

Витрати з податку на прибуток 2019 2018

Прибуток (збиток) до оподаткування 281 895 245 369
Податок на прибуток за номінальною ставкою 18% (50 741) (46 325)
Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування 2 940 (51)

Витрати з податку на прибуток 47 801 46 376

Чисті відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2019 року представлені наступним  чином:
тис. грн

Відстрочений податковий актив 31
грудня

2018
року

Визнано у
складі

прибутку або
збитку

Коригування
за рахунок

Іншого
сукупного

доходу

31
грудня

2019
року

Основні засоби та нематеріальні
активи

10 405 17 507 - 27 912

Додаткове пенсійне забезпечення
та інші виплати працівникам

8 530 - 125 8 655

Забезпечення витрат на
рекультивацію

23 925 3 817 - 27 742

Чистий відстрочений податковий
актив 42 860 21 324 125 64 309

Чисті відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2018 року представлені наступним чином:
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Відстрочений податковий
актив

01 січня
2018
року

Визнано у
складі

прибутку
або збитку

Коригування
за рахунок

Іншого
сукупного

доходу

31 грудня 2018 року

Основні засоби та
нематеріальні активи

(1 699) 12 104 - 10 405

Додаткове пенсійне
забезпечення
та інші виплати
працівникам

8 329 911 (710) 8 530

Забезпечення витрат на
рекультивацію

22 490 1 435 - 23 925

Інші 53 (53) - -
Чистий відстрочений
податковий актив 29 173 14 397 (710) 42 60

Поточні зобов’язання і забезпечення

Поточні забезпечення складаються з поточних зобов’язань персоналу з виплат по невикористаним
відпусткам, поточної частини виплат по закінченні трудової діяльності та короткострокової частини
забезпечення витрат на рекультивацію порушених земель.

тис. грн

31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Поточні забезпечення 21 891 17 560 13 000

.

По видам забезпечень
тис. грн

Забезпечення

Забезпечення
невикористани

х відпусток

Забезпечення
витрат

персоналу

Забезпечення
витрат на

відновлення
порушених

земель Разом
Станом на 01.01.2018 6 815 4 748 1 437 13 000
Нарахування за рік 15 515 5 338 2 241 23  094

Використано протягом
року (13 101) (3 874) (1 559) (18 534)
Станом на 31.12.18 9 229 6 212 2 119 17 560
Нарахування за рік 19 840 4 232 4 874 28 946

Використано протягом
року (16 645) (4 121) (3 849) (24 615)
Станом на 31.12.19 12 424 6 323 3 144 21 891

Короткострокова частина зобов’язання розраховується як сума, яка підлягає погашенню строком до 12
місяців з дати балансу.

4.14. Виручка по договорам з покупцями
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Структура виручки Підприємства:
тис. грн

Назва статей

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився
31.12.2018

Дохід по договорам від продажу готової продукції
1 048 643 922 908

Разом виручка по договорам: 1 048 643 922 908

4.15. Інші доходи

Структура інших операційних доходів Підприємства:
тис. грн

Інші операційні доходи

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Дохід від реалізації відходів 32 269 27 611
Дохід від реалізації послуг 1 841 2 049
Дохід від реалізації інших оборотних активів 4 487 5  689
Дохід від операційної оренди активів 243 158
Штрафи, пені, неустойки 1 581 2 811
Дохід від оприбуткування активів 6 111 1 913
Дохід від знецінення дебіторської заборгованості 22 119 -
Інші операційні доходи 1 520 402
Разом: 70 171 40 633

Структура інших доходів Підприємства:

Інші доходи

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Дохід від  оприбуткування  активів від списання ОЗ 1 304 141
Разом: 1 304 141

Структура фінансових доходів Підприємства:

Фінансові доходи

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Дохід від отриманих відсотків по залишкам
коштів на рахунках в банках 1 841 525
Разом: 1 841 525

4.16. Витрати
Структура витрат від діяльності Підприємства:

тис. грн
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Собівартість продажу

За рік, що
закінчився

31.12.2019

За рік, що
закінчився
31.12.2018

Матеріальні затрати (121 720) (108 097)
Витрати на оплату праці (91 920) (83 730)
Відрахування на соціальні заходи (20 157) (18 360)
Амортизація (168 027) (121 274)
Інші операційні витрати (219 891) (201 456)
Разом: (621 715) (532 917

Адміністративні витрати

За рік, що
закінчився

31.12.2019

За рік, що
закінчився
31.12.2018

Матеріальні затрати (1 568) (1 569)
Витрати на оплату праці (50 171) (33 091)
Відрахування на соціальні заходи (4 803) (4 356)
Амортизація (2 722) (2 603
Інші операційні витрати (7 841) (5 480)
Разом: (67 105) (47 099)

Витрати на збут

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Матеріальні затрати (31 730) (31 894)
Витрати на оплату праці (23 863) (19 372)
Відрахування на соціальні заходи (5 315) (4 293)
Амортизація (8 089) (5 220)
Інші операційні витрати (31 322) (24 997)
Разом: (100 319) (85 775)

Інші операційні витрати

За рік, що
закінчився

31.12.2019

За рік, що
закінчився
31.12.2018

Собівартість реалізованих відходів (21 911 (19 491)
Собівартість реалізованих запасів (1 910) (1 603)
Собівартість реалізованих послуг (446) (507)
Витрати на персонал (1 152) (938)
Витрати на соціальні заходи (58) (49)
Витрати від  знецінення дебіторської
заборгованості (5 531) (11 991)
Витрати на утримання профспілки (2 277) (2 094)
Штрафи (27) (128)
Курсові різниці (38) (301)
Інші (931) (801)
Разом: (34 281) (37 903)
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Інші витрати

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018

Витрати від вибуття необоротних активів (633) (36)
Разом: (633) (36)

Фінансові витрати

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Забезпечення витрат для відшкодування
відновлення земельних ділянок (9 651) (9 411)
Додаткове пенсійне забезпечення (5 572) (5 080)
Забезпечення інших витрат на персонал (788) (617)
Разом: (16 011) (15 108)

4.17. Звіт про рух грошових коштів

Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт
про рух грошових коштів», згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових
надходжень грошових  коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено
рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Залишок коштів на початок 2018 року на поточних рахунках та в касі Товариства – 2 713 тис. грн,
на початок 2019 року – 6 308 тис. грн.

Станом на кінець дня 31.12.2019 залишок коштів Товариства на поточних рахунках в банківських
установах в національній валюті складає 55 709 тис.

4.18. Оренда
Облік договорів оренди землі

Товариство є орендарем земельних ділянок згідно Договорів оренди землі.

Підприємство не визнає в обліку активи з права користування та орендне зобов'язання щодо договорів оренди
земельних ділянок згідно ст.22 МСФЗ «Оренда»:

1. у договорах оренди землі Сторони мають право в будь-який момент розірвати договір оренди, і тому
договори не можна трактувати довгостроковими;

2. використовується не ринкова, а нормативна оцінка – неможливо привести ринкову вартість земельної
ділянки, і відсутність ринку землі унеможливлює оцінку ринкової ставки оренди;

3. орендні платежі Підприємства за договорами оренди не є змінними залежно від індексу/ставки, тобто не
відображають змін ринкових ставок оренди;

4. платежі, які не могли бути змінені протягом певного періоду часу, не підпадають під визначення по суті
фіксованих платежів згідно з МСФЗ 16.Б42. (а) (ii).

Підприємство визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі
протягом строку оренди.

Операційна оренда

Підприємство як орендар
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Орендні договори та угоди відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» визнаються операційною орендою. Договори
укладені строком на один рік.

Підприємство орендує техніку та обладнання для здійснення своєї господарської діяльності. Зміна умов
договорів та їх дострокове припинення можливе за згодою сторін без штрафних санкцій, орендодавець має
право замінити актив.

Підприємство не відображає у себе в балансі основні засоби, отримані в користування. Орендні платежі
враховуються підприємством як витрати, розподілені рівномірно протягом терміну оренди.

тис. грн

Витрати з оренди

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Орендні платежі за договорами оренди 24 063 56 895
Разом: 24 063 56 895

Підприємство як орендодавець

Підприємство надає в оренду основні засоби зовнішнім користувачам для різних потреб, за договорами
операційної оренди на строк від 1 та більше років з правом продовження. Орендарі не мають прав викупу
орендованих активів після закінчення терміну оренди. Підприємство не списує основні засоби зі свого
балансу. Дохід від операційної оренди підлягає визнанню в складі доходів на прямолінійній основі протягом
строку оренди.

тис. грн.

Дохід за договорами операційної
оренди

За рік, що
закінчився
31.12.2019

За рік, що
закінчився

31.12.2018
Орендні платежі за договорами оренди 291 190
Разом: 291 190

. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

На думку керівництва, Товариство провадить операційну діяльність як єдиний операційний бізнес-
сегмент. Приймаючи дане судження, керівництво проаналізувало визначення операційного бізнес-сегмента
згідно з вимогами МСФЗ 8 i прийшло до висновку, що у складі Товариства немає жодної господарської
діяльності, чиї б результати переглядалися та аналізувалися окремо. У разі розширення масштабів діяльності
Товариства та при появі нових видів діяльності Товариство буде представляти фінансову звітність у
відповідності з МСБО8.

. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

В ході звичайної діяльності у Товариства виникають кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий
ризик.

(а) Огляд
У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає Товариство,

про цілі, політику, процедури оцінки та управління ризиками, а також про управління капіталом Товариство.
Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до цієї фінансової звітності.

Керівництво несе всю повноту відповідальності за організацію системи управління ризиками та нагляд
за функціонуванням цієї системи.

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу ризиків, яких зазнає
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Товариство, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, а також для
здійснення моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. Політика та системи управління
ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов та умов діяльності
Товариства. Через засоби навчання та стандарти і процедури управління Товариство намагається створити
таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в якому всі працівники розуміють свої функції та
обов’язки.

(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки, коли одна сторона контракту

не зможе виконати свої зобов’язання по фінансовому інструменту чи клієнтському договору і це буде
причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Управління кредитними ризиками, пов’язаними з клієнтами, здійснюється у відповідності зі
встановленою політикою, процедурами та системами контролю. У межах системи управління ризиками
Товариство здійснює заходи для мінімізації впливу кредитного ризику:

- контроль за структурою дебіторської заборгованості;
- аналіз платоспроможності контрагентів;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності простроченої дебіторської заборгованості.
Фінансові інструменти, котрі потенційно зв’язані зі значною концентрацією кредитного ризику,

представлені переважно торговою та іншою дебіторською заборгованістю. Підприємство здійснює
постійний моніторинг дебіторської заборгованості.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську
заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Товариства для
підтримки її діяльності.

тис. грн

31.12.2019 31.12.2018
Фінансові активи
Гроші та їх еквіваленти 55 709 6 308
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 534 693 449 922
Інша дебіторська заборгованість 160 374 155 971
Всього: 750 776 612 201
Фінансові зобов'язання і забезпечення
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 141 277 129 060
Всього: 141 277 129 060

На кожну дату балансу Товариство створює резерв очікуваних кредитних збитків під знецінення
дебіторської заборгованості, яка в звітності надається за вирахуванням таких резервів. Керівництво
Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від
зменшення корисності активів.

Товариство не має майна, яке передане в заставу в якості забезпечення належної йому заборгованості.

(в)Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов’язання шляхом

поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає
забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов’язань
Товариства по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях,
уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

31.12.2019 31.12.2018
Поточні активи 882 403 722 588
Поточні зобов’язання 163 168 146 620
Коефіцієнт поточної ліквідності 5,408 4,928

Розрахований коефіцієнт поточної ліквідності  показує, яку частину поточних зобов’язань Товариство
спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів,
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фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості
Товариства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з
дебіторами. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 1.

Рівень ліквідності Товариства за результатами 2019-2018 років оцінюється як достатній.
Грошових потоків від операційної діяльності і власних коштів підприємства за результатами

аналізованого періоду вистачило на фінансування видатків інвестиційної діяльності.

(г) Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками
збитків, зумовлених коливаннями цін на сировину, відсоткових ставок та валютних курсів.

Ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового
ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові
інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

В цілях управління ризиком зміни ринкових цін ПРАТ "НТРУ" здійснює моніторинг ринкових цін на
продукцію, що реалізується. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію,
керівництво ПРАТ "НТРУ" розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПРАТ "НТРУ" не
схильна до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому
інструменту буде змінюватись у зв‘язку зі змінами в валютних курсах. Валютний ризик не діє по
відношенню до ПРАТ «НТРУ» внаслідок того, що майбутні комерційні операції або визнані активи та
зобов'язання виражені у валюті, яка є функціональною валютою Товариства.

Ризик зміни процентної ставки – це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на
вартість фінансових інструментів. ПРАТ "НТРУ" не має кредитів, позик та запозичень.

. НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Непередбачені податкові зобов’язання
Для української системи оподаткування характерною є наявність численних податків, а також

законодавство, яке підлягає частим змінам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може тлумачитися
по-різному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні
податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями та між
Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку
податкових органів, які за законом уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати
пеню. Податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами,
протягом наступних трьох календарних років; однак за певних обставин податковий рік може залишатися
відкритим довше. Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, порівняно із типовими
ризиками, притаманними країнам з більш розвиненими системами оподаткування.

Управлінський персонал вважає, що Товариство не повинно створювати резерв з податкових
зобов’язань, виходячи з власної інтерпретації податкового законодавства України, офіційних заяв і судових
рішень.

Cудові справи
Станом на 31.12.2019 року невирішені позови до підприємства, які були подані кредиторами до суду,

складають 677 тис. грн.
Позови на дану суму перебувають на розгляді у суді. За сумою 177 тис. грн суд першої інстанції виніс
рішення на користь Товариство, але кредитор подав апеляційну скаргу. Позов на 500 тис. грн знаходиться на
розгляді у суді першої інстанції.
На думку керівництва, Підприємство успішно захистить свою позицію щодо  цих спірних питань.

Інформація, щодо суттєвих судових справ та претензій до контрагентів ПРАТ «НТРУ» приведено нижче:
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Назва контрагента № справи Предмет позову
Сума

позову,
тис. грн

Стан
розгляду

ПРАТ «Єнакієвський
метзавод» 905/1055/19

стягнення дебіторської
заборгованості в процедурі
банкрутства

102 629

Товариство
включено в

реєстр
кредиторів

ТОВ «Цеппелін Україна» претензія порушення умов договору 345 Борг
сплачений

ТОВ «Харківімпекс» претензія порушення умов договору 18 Борг
сплачений

ПП «Фірма «КЕДР» претензія порушення умов договору 12 Борг
сплачений

ТОВ «Вітязь» претензія порушення умов договору 79

Борг
визнаний та
сплачується
за графіком

ТОВ «НБС «Технологія» претензія порушення умов договору 181

Борг
визнаний та
сплачується
за графіком

. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ

В ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними особами. Особи вважаються
пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює
значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов’язаними сторонами є
акціонери, основний управлінський персонал та їхні близькі родичі, а також компанії, що контролюються
акціонерами або знаходяться під суттєвим впливом акціонерів. Ціни за операціями з пов’язаними особами
встановлюються на регулярній основі. Умови операцій з окремими пов’язаними особами можуть
відрізнятися від ринкових.

Акціонери Товариства.
 TRIOR LTD
 SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED

Виплат Акціонерам Товариства у вигляді дивідендів протягом звітного та попереднього року не
проводились.  Залишок заборгованості перед Акціонерами Товариства станом на 31.12.2019р. та на
31.12.2018р.становить 33 396 тис. грн.

Кінцеві бенефіціарні власники:
 Ахметов Рінат Леонідович.
 Коломойський Ігор Валерійович.

Операції між кінцевими бенефіціарними власниками і Товариством протягом звітного та попереднього
року не проводились.  Залишки будь-яких заборгованостей перед кінцевим бенефіціарним власником
відсутні станом на 31.12.2019р. та на 31.12.2018р.

Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження, і на яких покладена
відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності Товариства.

До основного управлінського персоналу відносяться: в.о. Голови Правління, в.о. Фінансового
Директора, Члени Правління.

Протягом звітного періоду операції з пов’язаними сторонами, – ключовим персоналом в кількості 4
осіб,  включають виплати із заробітної плати (до сплати податків) і становлять 24 630 тис. грн, у
попередньому році – 12 999 тис. грн. Зазначені виплати враховані у складі "Витрат на виплати персоналу".

Секретарь
Печатный текст
8
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Інші суттєві операції з пов’язаними сторонами, – ключовим персоналом, відсутні.
Операції між пов’язаними сторонами Товариства, що контролюються акціонером або знаходяться під

суттєвим впливом бенефіціарного власника, з якими Товариство проводило операції протягом 2019 та 2018
років

Нижче описано суми операцій між тими пов'язаними сторонами, з якими Товариство здійснювало значні
операції або має значні залишки:

тис. грн
Залишки з пов’язаними сторонами 31.12.2019р. 31.12.2018р.
Грошові кошти на рахунках 55 698 6 299
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 541 099 484 595
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими
авансами 3 038 5 745
Інша дебіторська заборгованість 156 623 156 623
Кредиторська заборгованість з основної діяльності 23 711 33 127
Дивіденди до сплати 33 396 33 396

Операції з пов’язаними сторонами 2019 рік 2018 рік
Реалізація товарів, робіт, послуг (без ПДВ) 855 548 866 785
Закупівлі товарів, робіт, послуг (без ПДВ) 103 699 202 011

Залишки дебіторської заборгованості пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня
2018 року не забезпечені заставою, а розрахунок по ним здійснюється грошовими коштами.

9. ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

В таблиці представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов’язань за
справедливою вартістю.

Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2019 року, тис. грн

Оцінка справедливої вартості з
використанням

Разом

Котирувань
на активних

ринках
(Рівень 1)

Значні
спосте-

режувані
вихідні

дані
(Рівень 2)

Значні
неспос-

тережува
ні вихідні

дані
(Рівень 3)

Активи, що оцінюються за справедливою
вартістю:

Основні засоби, що обліковуються за
моделлю собівартості 454 309 - 454 309 -

Нематеріальні активи 9 630 - 9 630
Незавершені капітальні інвестиції 23 449 - 23 449 -
Активи, справедлива вартість яких

розкривається: ,

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги 534 693 - 534 693 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 160 374 - 160 374 -
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Ієрархія джерел оцінок активів за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2018 року,тис. грн

Оцінка справедливої вартості з
використанням

Разом

Котирувань
на активних

ринках
(Рівень 1)

Значні
спосте-

режувані
вихідні

дані
(Рівень 2)

Значні
неспос-

тережувані
вихідні

дані
(Рівень 3)

Активи, що оцінюються за справедливою
вартістю:

Основні засоби, що обліковуються за моделлю
собівартості 356 949 - 356 949 -

Нематеріальні активи 9 757 - 9 757 -
Незавершені капітальні інвестиції 25 357 - 25 357 -

Активи, справедлива вартість яких
розкривається:

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги 449 922 - 449 922 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 155 971 - 155 971 -
Зобов’язання, справедлива вартість яких

розкривається:

Довгострокові зобов'язання 171 976 - 171 976 -
Торгівельна та інша кредиторська

заборгованість 128 714 - 128 714 -
Поточні забезпечення 17 560 - 17 560 -

10. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти, фінансові активи,
дебіторську і кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки
розкривається у відповідних розділах цих приміток.

Протягом звітного періоду Підприємство не використовувало жодних фінансових деривативів,
процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів
Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями.

Зобов’язання, справедлива вартість яких
розкривається:

Довгострокові зобов'язання 198 489 - 198 489 -
Торгівельна та інша кредиторська

заборгованість 140 907 - 53 860 -
Поточні забезпечення 21 891 - 21 891 -
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тис. грн
Балансова вартість Справедлива вартість

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю:

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги 534 693 449 922 534 693 449 922

Інша поточна дебіторська заборгованість 160 374 155 971 160 374 155 971
Фінансові активи разом 695 067 605 893 695 067 605 893

Фінансові зобов'язання, що обліковуються
за справедливою вартістю:

Торгівельна та інша кредиторська
заборгованість 140 907 128 714 140 907 128 714

Фінансові зобов'язання разом 140 907 128 714 140 907 128 714

11. ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Фінансова звітність Товариства за 12 місяців 2019 року представлена за звітною політикою у
відповідності з МСФЗ. Зміни в обліковій політиці на поточний період відбулися у зв’язку з застосуванням
нових та переглянутих стандартів та тлумачень, випущених Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку („РМСБО”) та Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності
(„КТ МСФЗ”) при РМСБО, які стосуються операцій Товариства та набули чинності стосовно річних звітних
періодів, які починаються на 1 січня 2019 року.

12. УМОВНІ І КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Соціальні зобов'язання
Між підприємством та профспілковим комітетом підписан Колективний договір. За умовами такого

договору підприємство має зобов'язання щодо здійснення своїм працівникам певних виплат у зв’язку із
соціальним забезпеченням, сума яких може змінюватися з року в рік. Підприємство має достатньо ресурсів
для своєчасного виконання соціальних зобов'язань, які зазначені у Колективному договорі, перед своїми
працівниками.

Юридичні аспекти
У ході звичайної господарської діяльності підприємство має судові позови і претензії. Коли ризик

вибуття ресурсів, пов’язаний із такими судовими позовами і претензіями, вважався імовірним та сума такого
вибуття могла бути достовірно оцінена, підприємство відповідним чином включало такі вибуття до звіту про
фінансові результати. Якщо керівництво підприємства оцінює ризик вибуття ресурсів як імовірний або сума
такого вибуття не може бути достовірно оцінена, Підприємство не створює резерву під умовні зобов’язання.
Такі умовні зобов’язання відображаються у цій фінансовій звітності. Ці умовні зобов’язання можуть
реалізуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсів стане можливим. Станом на 31 грудня 2019 року
підприємством не нараховувались умовні зобов’язання у складі інших поточних зобов’язань.
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Питання охорони навколишнього середовища
Стратегія підприємства в області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на меті

досягнути відсутності шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт.
Приріст потужностей виробництва вимагає відповідних затрат на вирішення екологічних питань. Для

дотримання санітарно-гігієнічних норм стану атмосферного повітря на робочих місцях та на межі санітарно-
захисної зони виконуються заходи з пилоприглушення на автомобільних дорогах кар’єрів, промислових
майданчиках структурних підрозділів підприємства, відвалах, впродовж технологічних ліній збагачення
сировини та транспортування відходів збагачення, проводиться висадка зелених насаджень в санітарно-
захисній зоні підприємства. Видобуток корисних копалин відкритим способом веде до порушення великих
площ земельних ділянок. Для зниження негативного впливу на довкілля ведеться гірничо-технічна та
біологічна рекультивація порушених  земель.

Підприємство створює забезпечення витрат для відновлення земельних ділянок. Розмір таких
забезпечень станом  на 31.12.2019р. складає 154 125 тис. грн, на  31.12.2018р. складає 132 919 тис. грн.

Оподаткування
У результаті нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все

більшу увагу діловим колам. Зважаючи на це, закони і постанови, що впливають на діяльність підприємств,
продовжують стрімко змінюватися. Ці зміни характеризуються незадовільним складанням законопроектів,
неоднозначними трактуваннями і арбітражним застосуванням з боку держави. Зокрема, податкові декларації
підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за законом уповноважені застосовувати надзвичайно
суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Хоча, на думку керівництва підприємства, воно належним
чином відобразило податкові зобов'язання в обліку, виходячи зі своєї інтерпретації податкового
законодавства, вищезазначені факти можуть створювати податкові ризики для підприємства.

Поруки
На звітну дату у підприємства відсутні видані поруки.

Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти, фінансові активи,

дебіторську і кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки
розкривається у відповідних розділах цих приміток.

13. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ

Згідно пункту 3МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», показники річної   фінансової
звітності  підприємства підлягають  коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності
в економічному середовищі,  зокрема,  таких специфічних факторів:

- основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів
або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються
для збереження купівельної спроможності;

- основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно
стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

- продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують
очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є
коротким;

- відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
- кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
Держстатом України оприлюднений офіційний показник інфляції за 2019 рік (104,1%), кумулятивний

приріст інфляції за останні 3 роки склав 29,96%, що не перевищило 100%, передбачених МСБО 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Товариство не коригувало показники фінансової звітності у
зв'язку з впливом інфляції.
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