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Звіт про управління 
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» 

за 2019 рік 

Приватне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» (надалі – «Компанія») – підприємство, яке стало 
правонаступником компанії «Київцемент» 2 жовтня 1997 року та змінило свою назву з Публічне акціонерне 
товариство «Київцемент» на Публічне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» згідно із рішенням 
Загальних Зборів Акціонерів від 6 березня 2015 року. Згідно із рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 
15 липня 2015 року Компанія стала правонаступником ПАТ «Волинь-Цемент» та ПАТ «ЮГцемент» з 1 січня 
2016 року. Згідно із рішенням Позачергових Зборів Акціонерів від 16 січня 2018 року змінило свою назву з 
Публічне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» на Приватне акціонерне товариство 
«Дікергофф Цемент Україна».  

Компанія має в своєму складі дві зареєстровані безбалансові філії – «Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф 
Цемент Україна» та «ЮГцемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна». Основним видом діяльності 
Компанії є виробництво та продаж цементу, діяльність компанії зосереджена переважно в Україні та 
здійснюється згідно з чиним законодавством України. 

Компанія є одним із ключових виробників цементу на ринку України та продовжує розвиток як компанія-
виробник високоякісного цементу. Компанія активно бере участь в інфраструктурних проектах, таких як 
будівництво доріг, реконструкція Миколаївського порту, будівництво вітрових генераторів у Запорізькій 
області. Стратегія розвитку Компанії передбачає збільшення присутності на ринку цементу та участь у 
великих будівельних та проектах державного значення. Серед основних пріоритетів Компанії є сталий 
розвиток та підвищення екологічних стандартів та безпеки виробництва. 

Компанія протягом багатьох років здійснює діяльність у цементній галузі України. В Україні продовжує 
розвиватися законодавство про охорону навколишнього середовища, і позиція уряду щодо забезпечення 
дотримання вимог цього законодавства постійно переглядається.  

Компанія періодично здійснює оцінку своїх зобов’язань, передбачених законодавством про охорону 
навколишнього середовища. Якщо зобов’язання будуть визначені, вони будуть визнані негайно.  

Інвестиційні проекти 2019 року були направлені на модернізацію основних процесів, вдосконалення 
інфраструктури Компанії, вдосконалення системи охорони праці, зменшення впливу на навколишнє 
середовище.  

Як і в попередні роки, інвестиційна програма 2019 року компанії Дікергофф Цемент Україна спрямована 
на зниження негативного впливу на довкілля, вдосконалення системи охорони праці та підвищення 
ефективності робочих процесів. Саме тому Компанія продовжує інвестувати в реконструкцію 
електрофільтра на виробництві, що дозволить зменшити запиленість повітря до 50 мг/м3, та оновлює 
систему збору дощових стоків з подальшою можливістю їх використання в технології виробництва 
цементу. Цього року компанія інвестувала у встановлення системи безпеки – 3,0 млн грн, в розвиток 
інфраструктури підприємства – 5,2 млн грн, в покращення систем контролю якості – 7,9 млн грн.  

На 2020 рік заплановані наступні проекти: 

• Реконструкція трансформаторної підстанції 154 кВ на філії «Югцемент»; 

• Автоматизація подачі шламу на філії «Волинь-цемент»; 

• Реконструкція об’єднаного склад філії «Волинь-цемент» та будівлі в кар’єрі у селі Кривин; 

• Подальші інвестиції в інфраструктури та безпеку. 

Соціальна та кадрова політика Компанії спрямована на підтримку розвитку кадрового потенціалу 
ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», адже людський капітал є важливим аспектом, на якому ґрунтується 
успішність операційної діяльності Компанії.  
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Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік становила 1 125 осіб. 
Дбаючи про утримання висококваліфікованих кадрів, Компанія підвищила заробітну плату впродовж року. 
При цьому, протягом звітного року було забезпечено дотримання міжкваліфікаційних співвідношень між 
рівнями тарифних ставок робітників згідно діючої в Компанії Тарифної сітки та Колективного договору. 
Заробітна плата в Компанії виплачується виключно грошовими коштами, два рази в місяць, в строки та на 
умовах, визначених Колективним договором, з дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці.  

У Компанії розроблено та запроваджено дієві механізми мотивації персоналу для досягнення компанією 
стратегічних цілей, заохочення працівників до досягнення кращих результатів роботи Компанії, 
збільшення випуску та реалізації продукції, покращення її якості, укріплення трудової та виробничої 
дисципліни, підвищення продуктивності праці та матеріальної зацікавленості працівників у кінцевих 
результатах роботи, за результатами яких щоквартально виплачується премія. 

З метою підвищення соціального захисту працівників ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» забезпечує 
добровільне медичне страхування коштом роботодавця. 

Компанією значна увага приділяється питанням безпеки праці, охорони довкілля, підвищення кваліфікацій 
та професійного рівня працюючих через навчання персоналу, участь в тренінгах, семінарах тощо. 

Вищим органом управління Компанії є загальні збори акціонерів. Наглядова Рада, як орган, що здійснює 
захист прав акціонерів Компанії, діє в межах повноважень, визначених Статутом Компанії, Законом 
України «Про акціонерні товариства» та «Положенням про Наглядову раду ПРАТ «Дікергофф Цемент 
Україна», контролює та регулює діяльність Ради директорів Компанії у період між Загальними зборами 
акціонерів. Керівництво поточною діяльністю Компанії здійснює виконавчий орган – Рада директорів в 
складі Генерального директора та Заступника Генерального директора. 

Система внутрішніх контролів та управління ризиками ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» це низька 
правил, процедур та організаційних структур, побудована з метою забезпечити належне ведення бізнесу 
шляхом відповідних процесів ідентифікації, виміру, управління і моніторингу головних ризиків. 
Основними завданнями системи внутрішніх контролів є збереження активів, ефективність бізнес процесів, 
надійність фінансової звітності та дотримання законів та нормативних актів. 

Рада директорів відповідає за систему внутрішніх контролів та управління ризиками за підтримки служби 
внутрішнього аудиту. 

Для того щоб зменшити ризики порушення законодавства, ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» 
запровадила певні інструменти відповідності такі як: Кодекс поведінки, Кодекс з етики та відповідне 
навчання персоналу. 

Підхід до управління ризиками не передбачає виключення усіх можливих ризиків, але має на меті 
створення систематичної методології для поінформованої оцінки існуючих ризиків на підставі наявної 
інформації з урахуванням корпоративної стратегії розвитку. Ризики можуть бути уникненні, знижені або 
перенесені в рамках загального процесу управління ризиками. 

За операційне зниження ризиків відповідають директори департаментів. Вони відповідають за всі 
матеріальні ризики, наявні в їх сфері діяльності. 

Ризики оцінюються на предмет вірогідності їх настання та впливу на діяльність компанії відповідно до 
стандартних критеріїв з урахуванням важливості та значимості. Результати оцінки ризиків відповідно 
документуються і підлягають аналізу щодо впливу на виробничу, фінансову, податкову та юридичну сфери 
діяльності Компанії, як зазначено у примітці «Політика управління ризиками» до фінансової звітності. 

Зобов’язання Компанії поділяються на довгострокові та короткострокові. Станом на 31 грудня 2019 року 
довгострокові зобов’язання включають у себе пенсійні зобов’язання з обов’язковими виплатами в сумі 
66,17 млн. грн, фінансові зобов’язання материнській компанії в сумі 1 296,7 млн. грн та забезпечення на 
рекультивацію порушених земель у сумі 47,4 млн грн.  

Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов’язання включають у себе кредиторську 
заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 254,6 млн. грн, заборгованість материнській компанії в 
сумі 25,2 млн. грн, заборгованість по розрахункам з оплати праці та соціального страхування у сумі 
32,7 млн. грн (враховуючи забезпечення з виплати відпусток), та інші поточні зобов’язання та забезпечення 
в сумі 53,69 млн грн. 
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1. Загальна інформація 

Приватне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» (надалі – «Компанія») – підприємство, 
основною господарською діяльністю якого є виробництво та продаж цементу, що є єдиним сегментом 
бізнесу. Господарська діяльність Компанії зосереджена в Україні. 

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року кількість штатних працівників Компанії становила 
1 157 та 1 383 осіб відповідно. Виходячи з кількості зареєстрованих акцій в обороті, склад акціонерів 
Компанії, станом на 31 грудня 2019 та 2018 років є наступним: 

Акціонери 
31 грудня 
2019 р. % 

 31 грудня 
2018 р. % 

     
Дікергофф ГмбХ 99,9775  99,0300 
ТОВ з ІІ «Дікергофф / Україна» 0,0225  0,0225 
Інші акціонери –  0,7450 

Всього 100,00 
 

100,00 

Дікергофф ГмбХ входить до складу групи компаній BUZZI UNICEM SPA (Італія), що володіє 100% 
капіталу Дікергофф ГмбХ. 

2. Основні положення облікової політики 

2.1. Основа складання звітності 

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та 
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV 
щодо складання фінансової звітності. 

Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за історичною вартістю, за винятком 
фінансових інструментів, які відображені за справедливою вартістю при первісному визнанні. 

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі, яка передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань під час 
звичайної господарської діяльності. 

Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. грн»), 
якщо не зазначено інше. 

Ця фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, 
була затверджена керівництвом Компанії до випуску 20 березня 2020 року.  

2.2. Суттєві облікові судження та оцінки 

Складання фінансової звітності Компанії згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок та 
припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а 
також розкриття інформації про умовні зобов’язання на звітну дату.  

Нижче подані основні припущення, що стосуються можливих майбутніх подій та інших основних джерел 
невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення 
суттєвих коригувань до балансової вартості активів протягом наступного фінансового року: 

Можливість відшкодування балансової вартості основних засобів 

На кінець кожного звітного періоду Компанія здійснює оцінку на предмет наявності ознак того, що сума 
відшкодування основних засобів та нематеріальних активів Компанії зменшилася нижче їхньої балансової 
вартості. Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості активу за 
вирахуванням витрат на продаж та вартості використання. Коли виявляється таке зменшення, то балансова 
вартість зменшується до суми відшкодування. Сума зменшення відображається у звіті про сукупні доходи 
та збитки в тому періоді, у якому було виявлене таке зменшення. Якщо умови змінюються, і керівництво 
визначить, що вартість активів збільшилась, то таке знецінення буде повністю або частково сторноване.  
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2.  Основні положення облікової політики (продовження) 

2.2. Суттєві облікові судження та оцінки (продовження) 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія провела оцінку вартості при використанні основних 
засобів. При оцінці прогнозовані суми майбутніх грошових потоків дисконтувались з використанням 
ставки 16,77% станом на 31 грудня 2019 року та 23,64% на 31 грудня 2018 року, що являє собою 
середньозважену вартість капіталу та заборгованості до оподаткування. Прогнози майбутніх грошових 
потоків при розрахунку знецінення станом на 31 грудня 2019 року були побудовані виходячи з припущення 
про зростання доходів на 6,36% протягом 2020 року та 10,41% у подальшому. 

Результати аналізу знецінення станом на 31 грудня 2019 та 2018 років не виявили потреби визнання 
знецінення.  

Строки корисного використання основних засобів 

Об’єкти основних засобів відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. 
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження 
керівництва, яке базується на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного 
використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, їхню 
технологічну застарілість, фізичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. 
Зміна кожної з цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм 
амортизації. 

Податок на додану вартість («ПДВ») до відшкодування 

Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований Компанією або шляхом відшкодування коштів з 
державного бюджету, або шляхом зарахування проти майбутніх ПДВ зобов’язань перед державним 
бюджетом. Керівництво вважає, що не потрібно створювати резерв під ПДВ до відшкодування, оскільки 
за оцінками Керівництва він буде реалізований протягом дванадцяти місяців зі звітної дати. 

При здійсненні даної оцінки керівництво враховувало минулий досвід отримання відшкодування ПДВ з 
державного бюджету. Для ПДВ до відшкодування, який передбачається зарахувати у рахунок сплати 
майбутніх ПДВ зобов’язань, керівництво формувало свою оцінку на детальних прогнозах обсягу продажів. 

Відстрочений податковий актив 

Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними тимчасовими різницями, 
невикористаними податковими збитками та невикористаними відсотками по боргових зобов’язаннях, 
перенесеними на майбутні періоди, у разі, якщо існує імовірність, що буде отриманий податковий 
прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову різницю, невикористані податкові 
збитки та невикористані відсотки по боргових зобов’язаннях. Суттєві оцінки керівництва є необхідними 
для визначення вартості відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані з огляду на імовірні 
строки та рівень оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, а також стратегії податкового планування 
в майбутньому.  

Пенсійні зобов’язання 

Витрати з пенсійного забезпечення за програмою з фіксованими виплатами визначаються з 
використанням актуарних оцінок. Актуарна методика розрахунку передбачає здійснення припущень щодо 
ставки дисконтування, очікуваного рівня дохідності активів, майбутнього збільшення заробітної плати, 
рівня смертності та майбутнього збільшення розміру пенсій. У зв’язку з тим, що такі програми є 
довгостроковими, зроблені припущення, за своєю сутністю, містять елемент невизначеності. 

Резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) 

Компанія застосовує матрицю забезпечення при розрахунку резерву ОКЗ для депозитів у банку та 
грошових коштів та їх еквівалентів з урахуванням рейтингів банків та строків розміщення коштів, а також 
дебіторської заборгованості. Матриця забезпечення встановлює фіксовані ставки резерву для груп рахунків 
у банках, що мають однаковий ризик дефолту.  
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2.2. Суттєві облікові судження та оцінки (продовження) 

Для торгової дебіторської заборгованості матриці розробляються на підставі історичного досвіду 
кредитних втрат з урахуванням прогнозних оцінок. Матриця коригується Компанією на кожну звітну дату 
таким чином, щоб врахувати власний історичний досвід кредитних збитків, а також наявну прогнозну 
інформацію. Сума ОКЗ чутлива до зміни обставин та прогнозної інформації. Минулий досвід кредитних 
збитків Компанії та прогнозна інформація (згідно звітів Мoody’s) можуть не відповідати фактичному 
ризику дефолту банку у майбутньому. Інформація щодо ОКЗ для депозитів у банках та грошових коштів 
та їх еквівалентів наведена у Примітках 10 та 11. Сума очікуваних кредитних збитків за дебіторською 
заборгованістю є несуттєвою на звітну дату. 

2.3. Основні принципи облікової політики 

Дохід від договорів з клієнтами – Дохід від договорів з клієнтами визнається в момент, коли контроль 
над товарами або послугами перейшов до покупця у сумі, що відображає компенсацію, на яку підприємство 
очікує мати право в обмін на товари або послуги надані клієнтам. Компанія прийшла до висновку, що в 
договорах з клієнтами вона виступає як принципал, оскільки вона контролює товари та послуги до моменту 
передачі їх клієнтам. Договори з клієнтами не містять суттєвої змінної частини винагороди (можливості 
повернення товарів, знижок тощо) та можливості негрошової компенсації.  

Зазвичай Компанія отримує короткострокові аванси від покупців. Компанія вирішила застосувати 
практичний прийом, передбачений МСФЗ 15, та не виділяти фінансовий елемент з суми компенсації, 
належної до сплати покупцями, оскільки термін договору не перевищує одного року. 

Наступні критерії визнання мають дотримуватися до того, як дохід буде визнано: 

Реалізація товарів – Дохід від реалізації визнається, коли контроль над активом, передається покупцеві, 
зазвичай після відвантаження продукції або доставки покупцеві залежно від умов договорів.  

Надання послуг – Дохід від надання послуг, що є основним видом діяльності або пов’язаним з основною 
діяльністю, визнається в періоді надання таких послуг та відображається у складі чистого доходу від 
реалізації послуг. Дохід від надання послуг, що не є основним видом діяльності, а також дохід від 
операційної оренди активів відображається на нетто-основі у складі інших операційних доходів. 

Доходи з відсотків – Доходи з відсотків від фінансового активу визнаються тоді, коли існує вірогідність 
надходження економічних вигід для Компанії, і суму доходів можна достовірно оцінити. Доходи з відсотків 
нараховуються на основі розподілу за часом з урахуванням основної суми заборгованості та ефективної 
відсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка дисконтує очікувані суми майбутніх 
надходжень грошових коштів протягом очікуваного строку корисного використання фінансового активу 
до чистої балансової вартості даного активу при первісному визнанні. 

Функціональна валюта та валюта подання – Функціональною валютою та валютою подання даної 
фінансової звітності Компанії є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від 
функціональної валюти Компанії, вважаються операціями в іноземних валютах. 

Операції в іноземних валютах – Операції у валютах, які відрізняються від української гривні, первісно 
відображаються за курсами обміну, встановленими на дати цих операцій.  

Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані у таких валютах, перераховуються за курсами обміну 
валют, які діяли на звітну дату. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають у 
результаті курсових різниць, визнаються у складі прибутку або збитку.  

Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, є наступними: 

Валюта   

Станом на 
31 грудня 
2019 року  

Середній 
курс обміну 

валют за  
2019 рік  

Станом на 
31 грудня 
2018 року  

Середній 
курс обміну 

валют за 
2018 рік 

          
Гривня / долар США  23,6862  25,8456  27,6883  27,2005 
Гривня/євро  26,4220  28,9518  31,7141  32,1429 
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2.3. Основні принципи облікової політики (продовження) 

Інвестиційні доходи, отримані від тимчасових інвестицій позик, витрати на які будуть включені до складу 
кваліфікованих активів, вираховуються із витрат на позики, які підлягають капіталізації. 

Витрати за позиками – у зв’язку з відсутністю кваліфікованих активів, витрати за позиками визнаються у 
складі прибутку або збитку того періоду, у якому вони були понесені. 

Податок на прибуток – (витрати)/доходи з податку на прибуток за рік складаються з сум поточного 
податку та відстроченого податку. 

Поточний податок – Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується виходячи із суми 
оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку або збитку, 
відображеного у звіті про фінансові результати, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які 
підлягають оподатковуванню або відносяться на витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також тому 
що в нього не включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню або не відносяться на витрати 
в цілях оподаткування. Зобов’язання Компанії з поточного податку на прибуток розраховується з 
використанням діючих на звітну дату податкових ставок. 

Відстрочений податок – Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які 
використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, а також на невикористані податкові збитки 
і невикористані відсотки по боргових зобов’язаннях, перенесених на відшкодування майбутнього 
оподаткованого прибутку. Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються для всіх тимчасових 
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи зазвичай визнаються для всіх 
тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний 
прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню. Такі активи і 
зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають від гудвілу або у результаті первісного 
визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів і зобов’язань в рамках операції, яка не 
впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на обліковий прибуток. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і зменшується у 
тій мірі, у якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 
відшкодувати всю або частину суми цього активу. 

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з 
інвестиціями у дочірні підприємства та асоційовані компанії, а також із частками у спільних підприємствах, 
за виключенням випадків, коли Компанія здатна контролювати сторнування тимчасових різниць та існує 
ймовірність, що така тимчасова різниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. Відстрочені 
податкові активи, які виникають із тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, 
пов’язаних з такими інвестиціями і частками, визнаються лише у тому обсязі, стосовно якого існує 
вірогідність отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати 
ці тимчасові різниці, і їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як очікується, 
будуть застосовуватися у тому періоді, у якому актив буде реалізований, або буде погашене зобов’язання на 
основі діючих або фактично діючих податкових ставок (або податкових законів) на звітну дату. Оцінка 
відстрочених податкових зобов’язань і активів відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у 
результаті використання Компанією на звітну дату того або іншого методу для відшкодування або 
погашення балансової вартості своїх активів та зобов’язань. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання згортаються, коли існує юридично забезпечене право заліку 
поточних податкових активів і поточних податкових зобов’язань, коли вони відносяться до податків на 
прибуток, які стягуються одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір зарахувати поточні 
податкові активи та зобов’язання на нетто-основі.  
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2.3. Основні принципи облікової політики (продовження) 

Поточний та відстрочений податки за період – поточний та відстрочений податки визнаються як 
витрати або доходи у складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли вони відносяться до статей, 
які відображаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходів (у цьому випадку 
податки також визнаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходів), або коли 
вони виникають у результаті первісного обліку об’єднання підприємств. У випадку об’єднання підприємств 
податковий вплив береться до уваги під час розрахунку гудвілу або визначення перевищення частки 
покупця у чистій справедливій вартості ідентифікованих активів, зобов’язань та умовних зобов’язань 
підприємства, яке купується, над вартістю об’єднання підприємств.  

Необоротні активи – До складу необоротних активів включаються: 

• основні засоби; 

• актив по розкривним роботам – Відповідно до КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі 
добування в кар’єрі», Компанія визначає актив по розкривним роботам в складі нематеріальних активів. 
У склад активу по розкривним роботам капіталізуються витрати, які необхідні для видалення відходів 
пластів, які забезпечують доступ до родовища під час його експлуатації на виробничому етапі. Актив 
амортизується пропорційно видобутим корисним копалинам, доступ до яких було покращено, та 
списується під час рекультивації пошкоджених земель (Примітка 3); 

• інші нематеріальні активи − представлені правами на користування земельними ділянками, 
ліцензіями та програмним забезпеченням (Примітка 3); амортизація нематеріальних активів 
розраховується прямолінійним методом:  

• право на користування земельними ділянками – виходячи з терміну дії ліцензії на право 
користування; 

• ліцензії на програмне забезпечення – від двох до п’яти років. 

Основні засоби – Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Історична вартість об’єкта основних засобів 
включає: (а) ціну придбання, включно з імпортними митами і податками, які не відшкодовуються, за 
вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою 
об’єкта до місця розташування та приведення його у стан, придатний для експлуатації відповідно до намірів 
керівництва Компанії; (в) первісну оцінку витрат на демонтаж і видалення об’єкта основних засобів та 
відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими підприємство бере на себе або під 
час придбання даного об’єкта, або внаслідок його експлуатації протягом певного періоду часу з метою, яка 
відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Вартість активів, створених власними 
силами, включає первісну вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину 
виробничих накладних витрат. 

Істотні витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують строк їхнього корисного 
використання або покращують їхню здатність генерувати доходи, капіталізуються у складі первісної 
вартості цих активів. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним 
вище критеріям капіталізації, включаються до складу прибутку або збитку того періоду, в якому вони були 
понесені. 

Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його 
ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, яку Компанія одержала б на даний 
момент від реалізації об’єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний 
актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого 
корисного використання. 
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Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає амортизації, протягом строку 
корисного використання відповідного активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. 
Очікувані строки корисного використання представлені таким чином (кількість років): 

Будинки та споруди 20-50 
Машини та технічне обладнання 6-20 
Промислове та комерційне обладнання 3-8 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються 
на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками 
обліковується як зміна облікової оцінки. 

Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів, 
визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у 
складі прибутку або збитку. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом основних засобів, 
з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, понесених під час будівництва. 
Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва на основі методу, 
який застосовується до інших об’єктів основних засобів, починається з моменту готовності даних активів 
до експлуатації, тобто коли вони перебувають у тому місці й стані, які необхідні, щоб їх можна було 
використовувати за призначенням, визначеним керівництвом.  

Знецінення основних засобів – На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх 
основних засобів з метою визначення, чи існують будь-які ознаки того, що такі активи зазнали збитку від 
знецінення. У разі наявності таких ознак Компанія здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування 
відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо таке знецінення мало місце). Якщо 
неможливо здійснити оцінку суми очікуваного відшкодування окремого активу, Компанія оцінює суму 
очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить цей актив. У випадках, 
коли можна визначити обґрунтовану та послідовну основу для розподілу активів, корпоративні активи 
також розподіляються на окремі одиниці, які генерують грошові кошти, або, у інших випадках, вони 
розподіляються на найменші сукупності одиниць, які генерують грошові кошти, для яких можна визначити 
обґрунтовану та послідовну основу для розподілу. 

Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з наступних величин: справедливої вартості, за 
вирахуванням витрат на продаж, та вартості при використанні. При проведенні оцінки вартості при 
використанні сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів дисконтується до їхньої теперішньої 
вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки 
вартості грошей у часі та ризики, характерні для активу, стосовно якого не були скориговані оцінки 
майбутніх потоків грошових коштів.  

Якщо за оцінками сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша 
за його балансову вартість, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) 
зменшується до суми його очікуваного відшкодування. Збитки від знецінення визнаються негайно у складі 
прибутку або збитку. 

У випадках, коли збиток від знецінення у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, 
яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його відшкодування, але таким чином, 
щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби для 
активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від знецінення. 
Сторнування збитку від знецінення визнається негайно у складі прибутку або збитку. 

Запаси – Запаси відображаються за меншою з наступних величин: первісної вартості та чистої вартості 
реалізації. Вартість запасів, включно з відповідною частиною фіксованих та змінних накладних витрат, 
відноситься на собівартість за методом середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається, 
виходячи з розрахункової ціни продажу запасів, за вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення 
виробництва та реалізацію. 
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Оренда 

Право використання активу 

Компанія визнає право використання активу з дати початку оренди (тобто з дати, коли цей актив став 
доступним до використання). Право використання активу визнається за амортизованою вартістю за 
вирахуванням накопиченого зносу, знецінення та ефекту від переоцінки зобов’язань з оренди. До 
балансової вартості права використання активу також включаються прямі витрати на укладання угоди, 
орендні платежі зроблені до та після дати початку оренди за вирахуванням будь-яких отриманих вигод від 
оренди. Право використання активу амортизується лінійним методом протягом найменшого періоду із: 
строку оренди чи періоду корисного використання активу.  

Зобов’язання з оренди 

На дату початку дії оренди, Компанія визнає зобов’язання з оренди в сумі теперішньої вартості майбутніх 
платежів з оренди протягом дії договору оренди (без ПДВ). Платежі з оренди складаються із фіксованої 
частини за договорами з оренди. 

При розрахунку теперішньої вартості майбутніх платежів з оренди, Компанія використовує 
середньозважену ставку додаткових запозичень дійсну на дату початку дії оренди, якщо в договорі оренди 
чітко не зазначена відсоткова ставка. Після первісного визнання, сума зобов’язань з оренди збільшується 
на суму амортизації відсотка та зменшується на суму орендних платежів. Балансова вартість зобов’язань з 
оренди переоцінюється, якщо відбулись зміни у періоді оренди, сумі орендних платежів або змінились 
плани з придбання активу. 

Короткострокова оренда і оренда малоцінних активів 

Компанія вирішила застосувати виключення для визнання оренди, які пропонує стандарт, а саме: оренда 
малоцінних активів (наприклад, комп’ютерів) та короткострокова оренда (тобто оренда на термін до 
12 місяців). Відповідно, платежі за такими договорами оренди визнаються витратами у звіті про фінансові 
результати на лінійній основі протягом строку дії договору оренди. 

Резерви – Резерви визнаються, коли Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) 
внаслідок минулої події, і при цьому вірогідним є те, що Компанія буде змушена погасити це зобов’язання, 
і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. 

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної для погашення поточного 
зобов’язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та невизначеності, характерних для цього 
зобов’язання. У випадках, коли сума резерву оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як 
очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартість являє собою 
теперішню вартість цих потоків грошових коштів. 

У випадках, коли очікується, що виплати, необхідні для погашення суми резерву, частково або повністю 
будуть відшкодовані третьою стороною, відповідна дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо 
існує цілковита впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і суму дебіторської 
заборгованості можна визначити достовірно. 

Резерв під витрати на рекультивацію пошкоджених земель – Відповідно до вимог законодавства, Компанія 
повинна провести рекультивацію земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів 
і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, 
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. Резерв під витрати на рекультивацію земель визнається 
в момент пошкодження земель. Сума резерву визначається виходячи з площі пошкоджених земель та 
дисконтується з використанням ставки дисконтування, що є ставкою до оподаткування, яка відображає 
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, притаманних даному зобов’язанню.  
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Збільшення балансової вартості резерву під витрати на рекультивацію пошкоджених земель, 
які відображають плин часу, визнаються як фінансові витрати. Відповідне зменшення резерву визнається 
іншим фінансовим доходом.  

Всі інші зміни балансової вартості резерву під витрати на рекультивацію пошкоджених земель визнаються 
у складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

Фінансові інструменти – Компанія визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму балансі (звіті про 
фінансовий стан), коли вона стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента. 
Звичайне придбання та продаж фінансових активів і зобов’язань визнається з використанням методу обліку 
на дату розрахунків. Звичайне придбання фінансових інструментів, які у подальшому оцінюватимуться за 
справедливою вартістю між датою продажу та датою розрахунку, обліковується таким самим способом, що 
й придбані інструменти. 

Фінансові активи 

Первісне визнання та оцінка – Фінансові активи класифікуються при первісному визнанні на такі, що 
надалі оцінюються за амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
або справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від: установлених договорами 
характеристик грошових потоків та бізнес-моделі Компанії з управління такими фінансовими активами. За 
винятком торгової дебіторської заборгованості, що не має значного компоненту фінансування або для якої 
Компанія застосувала практичний прийом, Компанія при первісному визнанні оцінює фінансовий актив 
за його справедливою вартістю плюс, за винятком фінансового активу за справедливою вартістю не через 
прибуток або збиток, витрати на операцію. 

При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції 
(згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить 
значного компоненту фінансування або якщо щодо неї Компанія застосувала практичний прийом згідно 
з МСФЗ 15.  

Для того щоб фінансовий актив був класифікований та оцінений за амортизованою собівартістю або 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, він повинен генерувати у певні дати грошові потоки, 
котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 

Бізнес-модель з управління фінансовими активами Компанії визначає, яким шляхом будуть згенеровані 
грошові потоки від фінансового активу: або шляхом одержання договірних грошових потоків, або шляхом 
продажу фінансового активу, або обидвох цих способів. 

Подальша оцінка – З метою подальшої оцінки фінансові активи поділяються на чотири категорії: 

• фінансовий актив, що надалі оцінюється за амортизованою собівартістю (боргові інструменти); 

• фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з перекласифікацією 
накопиченого прибутку або збитку; 

• фінансовий актив за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без перекласифікації 
накопиченого прибутку або збитку при припиненні визнання (інструменти капіталу); 

• фінансовий актив за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
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Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років фінансові активи Компанії складались із фінансових активів, що 
оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти). 

Компанія оцінює фінансовий актив за амортизованою собівартістю, у разі одночасного дотримання 
наступних умов:  

• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є одержання договірних грошових 
потоків; і 

• договірні умови фінансового активу дають право на отримання у певні дати грошових потоків, котрі 
є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми заборгованості. 

Фінансовий актив, що обліковується за амортизованою собівартістю після первісного визнання оцінюється 
за методом ефективного відсотка та перевіряється на предмет зменшення корисності. Прибутки або збитки 
від припинення визнання, модифікації або зменшення корисності визнаються у складі прибутку або 
збитку. 

Припинення визнання – Визнання фінансового активу (або, де застосовано, частини фінансового активу 
або частини Компанії однорідних фінансових активів) припиняється тоді й лише тоді, коли: 

• спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 

• Компанія передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу або 
бере на себе договірне зобов’язання виплачувати грошові потоки одному або кільком кінцевим 
одержувачам; та або (а) Компанія в основному передає всі ризики та вигоди від володіння 
фінансовим активом, або (б) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків 
та вигод від володіння фінансовим активом, але передала контроль над активом. 

Коли Компанія передала права на грошові потоки від фінансового активу або уклала транзитну угоду, вона 
оцінює чи зберегла вона, і в якій мірі, всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. Якщо 
Компанія в основному не передає та не залишає за собою всіх ризиків та вигод від володіння переданим 
активом, і зберігає за собою контроль над переданим активом, то Компанія продовжує визнавати 
переданий актив у обсязі своєї подальшої участі. В такому разі, Компанія також визнає також відповідне 
зобов’язання. Переданий актив та відповідне зобов’язання оцінюються на основі, що відображає права та 
обов’язки, збережені Компанією. Якщо подальша участь Компанії набуває форми гарантії за переданим 
активом, то обсягом подальшої участі Компанії є менша з таких сум: (i) балансова вартість активу та 
(ii) максимальна сума одержаної компенсації, яку Компанія може бути вимушена сплатити. 

Зменшення корисності фінансових активів – Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки для 
всіх фінансових активів. Очікувані кредитні збитки – це різниця між усіма договірними грошовими 
потоками, що належать Компанії згідно з договором, та всіма грошовими потоками, які Компанія очікує 
одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою відсотка.  

Загалом очікувані кредитні збитки визнаються у дві стадії. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за 
фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Компанія 
оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним 
очікуваним кредитним збиткам. Якщо кредитний ризик за фінансовим інструментом зазнав значного 
зростання з моменту первісного визнання, то Компанія використовує зміну ризику настання дефолту 
(невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку утримання фінансового інструмента.  

Для торговельної дебіторської заборгованості та договірних активів, Компанія застосовує спрощений 
підхід до оцінки резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків. Відповідно до цього підходу, 
Компанія не відслідковує зміну в кредитних ризиках, натомість визнає очікувані кредитні збитки за весь 
строк існування фінансового активу на кожну звітну дату.  
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Компанія використовує матрицю забезпечення, що враховує історичний досвід кредитних збитків 
Компанії скоригований на прогнозну інформацію відносно дебіторів або змін в економічному середовищі. 

Компанія вважає, що дефолт фінансового активу настає, коли контрактні грошові потоки прострочені на 
180 і більше днів. Однак в певних випадках Компанія може визнати дефолт по фінансовому активу, коли 
наявні внутрішні або зовнішні індикатори свідчать про те, що Компанія не отримає непогашену частку 
контрактної суми в повному обсязі до врахування засобу покращення кредитної якості, утримуваного 
Компанією. Якщо Компанія не має обґрунтованих очікувань щодо отримання договірних грошових 
потоків за фінансовим активом, такий актив припиняє визнаватися. 

Взаємозалік фінансових інструментів – Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань 
проводиться, та відповідна чиста сума відображається у фінансовій звітності, якщо і тільки якщо: 

• існує юридичне право на взаємозалік заборгованостей, та 

• Компанія має намір погасити заборгованість на нетто-основі, або отримати актив та погасити 
відповідне зобов’язання одночасно. 

Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Компанією 

Класифікація як боргу або інструментів власного капіталу – Боргові інструменти та інструменти 
власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання, або як власний капітал у залежності від 
сутності договірних відносин та визначень фінансового зобов’язання та інструмента власного капіталу. 

Зареєстрований (пайовий) капітал – Інструмент власного капіталу представляє собою будь-який 
договір, який дає право на залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його 
зобов’язань. Інструменти власного капіталу, випущені Компанією, відображаються у сумі отриманих 
надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск. Інструменти власного капіталу визнані за 
історичною вартістю. 

Фінансові зобов’язання 

Первісне визнання та оцінка – Фінансові зобов’язання класифікуються як фінансові зобов’язання, що 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та позики отримані, 
кредиторська заборгованість, а також деривативи, які є інструментами ефективного хеджування. Компанія 
класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні. Всі фінансові зобов’язання при 
первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за мінусом, у випадку кредиторської 
заборгованості, кредитів та позик отриманих, прямих витрат на операцію. 

Фінансові зобов’язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити 
та позики отримані.  

Подальша оцінка – Подальша оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації, як описано 
нижче:  

Кредити та позики отримані – Після первісного визнання кредити та позики з фіксованим терміном 
погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. 
Прибутки та збитки визнаються у фінансових результатах, коли зобов’язання припиняє визнаватись, а 
також в процесі амортизації.  

Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-якого дисконту або премії при придбанні, а 
також витрат, які є невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. Амортизація за ефективною ставкою 
відсотку включається до складу фінансових витрат. 

Торгова та інша кредиторська заборгованість – Після первісного визнання торгова та інша кредиторська 
заборгованість з фіксованим терміном погашення оцінюється за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективного відсотка. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат на 
операцію, дисконтів та премій. 
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Припинення визнання – Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання (або частини 
фінансового зобов’язання) тоді, коли воно погашене (анульоване), – тобто коли визначене в договорі 
зобов’язання виконане, скасоване або термін його дії закінчився.  

Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого кредитора на значно змінених 
умовах, або умови існуючого зобов’язання в подальшому змінюються, відповідна заміна зобов’язання або 
зміна умов відображаються як припинення визнання первісного фінансового зобов’язання та визнання 
нового зобов’язання, а різниця у балансовій вартості зобов’язань визнається в прибутках та збитках.  

Податкові зобов’язання – Податкові зобов’язання відображаються за номінальною вартістю. 

Пенсійний план із визначеними виплатами – Компанія сплачує до Пенсійного фонду України суму на 
основі заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за цими внесками відображаються у статті 
«Витрати на оплату праці та соціальні заходи». Ці суми включаються до складу витрат у тому періоді, в 
якому вони були понесені. 

Крім того, Компанія зобов’язана компенсувати Пенсійному фонду України кошти за пенсії, які 
виплачуються працівникам Компанії, які працювали у шкідливих для здоров’я умовах праці і, як результат, 
одержали право на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як визначено пенсійним 
законодавством. 

Ці пенсійні плани зі встановленими виплатами («Плани») не мають фінансового фонду та відповідних 
активів. Витрати, пов’язані з цими Планами, нараховуються у цій фінансовій звітності з використанням 
методу прогнозованої облікової одиниці стосовно працівників, які мають право на такі виплати. 

Чисте зобов’язання Компанії стосовно цих Планів розраховується окремо за кожним Планом шляхом 
оцінки суми майбутніх виплат працівникам за зароблені ними послуги у поточному та попередньому 
періодах. Сума виплати потім дисконтується для визначення теперішньої вартості зобов’язання, яке 
відображається у звіті про фінансовий стан.  

Інші додаткові виплати працівникам – Відповідно до колективних угод підприємств Компанія здійснює 
одноразові виплати під час виходу на пенсію працівників, які пропрацювали тривалий час та у випадку 
смерті працівників.  

Чисте зобов’язання Компанії стосовно цих виплат розраховується з використанням тієї самої політики, яка 
описана вище для пенсійних зобов’язань. 

Умовні зобов’язання та активи – Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони 
розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які 
втілюють економічні вигоди, є незначною. 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достатня 
ймовірність надходження економічних вигод. 

2.4. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації 

Облікова політика, яка прийнята для підготовки фінансової звітності, відповідає принципам, що 
використовувались при підготовці річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 року, за виключенням прийнятих нових та змінених стандартів та інтерпретацій станом на 1 січня 
2019 року. Компанія не застосовувала достроково стандарти, роз’яснення або поправки, які були випущені, 
але не вступили в силу. 
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2. Основні положення облікової політики (продовження) 

2.4. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації (продовження) 

Нові стандарти та інтерпретації, що вступили в силу 

Компанія вперше застосувала МСФЗ 16 «Оренда» та деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для 
річних періодів, які починаються 1 січня 2019 року. Компанія не застосовувала достроково стандарти, 
роз’яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив кожної поправки 
описані нижче: 

МСФЗ 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 замінює МСБО 17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», 
Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули» і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності 
операцій, які мають юридичну форму оренди». Стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, подання та 
розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали більшість договорів оренди з 
використанням єдиної моделі обліку в балансі. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінився в порівнянні з МСБО 17. 
Орендодавці продовжують класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в 
МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. Таким чином, застосування 
МСФЗ 16 не вплинуло на облік договорів оренди, в яких Компанія є орендодавцем. 

Компанія має договори оренди різних об’єктів основних засобів. До застосування МСФЗ 16 Компанія 
класифікувала кожен договір оренди (в якому він виступав орендарем) на початку оренди як фінансову 
оренду або як операційну оренду. Договір оренди класифікувався як фінансова оренда, якщо Компанії 
передавалися практично всі ризики і винагороди, пов’язані з володінням орендованим активом; в іншому 
випадку договір оренди класифікувався як операційна оренда. Фінансова оренда капіталізувалася на дату 
початку оренди за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподілялися 
між відсотками і зменшенням зобов’язання за орендою. У разі операційної оренди вартість орендованого 
майна не капіталізувалася, а орендні платежі визнавалися як витрати по оренді в прибутку чи збитку 
лінійним методом протягом терміну оренди. Всі авансові орендні платежі і нараховані орендні платежі 
визнавалися в складі «Інших активів» та «Інших зобов’язань» відповідно.  

Компанія вперше застосувала МСФЗ 16 «Оренда» 1 січня 2019 року з використанням модифікованого 
ретроспективного методу застосування. Відповідно до даного методу стандарт застосовується 
ретроспективно з визнанням сумарного ефекту від його початкового застосування на дату першого 
застосування. При переході на стандарт Компанія вирішила використовувати спрощення практичного 
характеру, що дозволяє на дату першого застосування застосовувати стандарт тільки до договорів, які 
раніше були ідентифіковані як договори оренди із застосуванням МСБО 17 і Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 
4. Компанія також вирішила використовувати звільнення від визнання для договорів оренди, термін оренди 
за якими на дату початку оренди становить не більше 12 місяців і які не містять опціону на купівлю 
(короткострокова оренда), а також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку вартість (оренда 
активів з низькою вартістю). 

Застосування не мало впливу на активи, зобов’язання та фінансові результати Компанії. 

Зобов’язання Компанії з операційної оренди станом на 31 грудня 2018 року відповідно МСБО 17 узгоджені 
з зобов’язаннями з операційної оренди станом на 1 січня 2019 року, розкриття яких передбачено МСФЗ 16 
наступним чином: 

Всього зобов’язань з оренди на 31 грудня 2018 року  357 042 

З них:  
Зобов’язання щодо плати за земельні ділянки державної та комунальної власності 189 474 

Зобов’язання по договорах оренди кар’єрів 128 462 
Зобов’язання по договорах короткострокової оренди 39 898 
Зобов’язання по договорах оренди активів з низькою вартістю 208 

Всього зобов’язань з оренди на 1 січня 2019 року – 
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2. Основні положення облікової політики (продовження) 

2.4. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації (продовження) 

Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність при розрахунку податку на прибуток» 

Це Тлумачення роз’яснює порядок визнання та оцінки податку на прибуток згідно з вимогами МСБО 12, 
якщо існує невизначеність щодо підходів. За таких обставин суб’єкт господарювання повинен визнати та 
оцінити свій поточний або відстрочений податковий актив чи зобов’язання шляхом застосування вимог 
МСБО 12 на основі оподатковуваного прибутку (податкового збитку), баз оподаткування, невикористаних 
податкових збитків, невикористаних податкових вигод та ставок оподаткування, визначених із 
застосуванням цього Тлумачення.  

Компанія детально аналізує податкові наслідки своїх господарських операцій, в тому числі на етапі їх 
планування. Тому на думку менеджменту Компанії існує малоймовірна наявність невизначеності щодо 
підходів до податку на прибуток чи транзакцій, які можуть спричинити податкові ризики з точки зору 
діючого законодавства.  

Інші зміни та поправки до МСФЗ та МСБО, які вступили в силу з 1 січня 2019 року та не мали 
впливу на звітність Компанії: 

• Зміни до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: передплати з негативною маржою 

• Зміни до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» Довгострокові інвестиції в асоційовані та 
спільні підприємства. 

• Зміни до МСБО 19 «Виплати працівникам»: зміни до плану, скорочення або погашення  

2.5. Стандарти та поправки, що були випущені, але ще не вступили в дію 

Нижче представлені стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще не набрали чинності на дату 
публікації фінансової звітності Компанії. Компанія не планує застосувати ці стандарти достроково. 

Стандарт або зміни 

Дата 
набрання 

чинності (з) 

Поправки до посилань на Концептуальну основу стандартів МСФЗ 1 січня 2020 р. 

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» – Визначення господарської діяльності бізнесу 1 січня 2020 р. 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» і МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки» – Визначення суттєвості 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності» і МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», щоб 
узгодити визначення суттєвості в різних стандартах і роз’яснити деякі аспекти даного 
визначення. Очікується, що зміни до визначення суттєвості не матимуть істотного 
впливу на фінансову звітність Компанії. 

1 січня 2020 р. 

МСФЗ 17 «Договори страхування» 1 січня 2021 р. 
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3. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи представлені активом, який визнано внаслідок капіталізації витрат на роботи по 
розкриттю кар’єру, правами на користування земельними ділянками, ліцензіями та програмним 
забезпеченням.  

Рух нематеріальних активів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років представлений таким 
чином: 

 

Актив 
розкривних 

робіт  
Інші  
НМА  

Всього  
НМА 

Первісна вартість      
Станом на 1 січня 2018 року  336 109  21 598  357 707 
Надходження 75 421  3 773  79 194 
Вибуття −  (9)  (9) 

Станом на 31 грудня 2018 року  411 530  25 362  436 892 
       
Надходження 99 633  4 220  103 853 
Вибуття −  (111)  (111) 

Станом на 31 грудня 2019 року 511 163  29 471  540 634 

       
Накопичена амортизація      
Станом на 1 січня 2018 року (254 869)  (8 400)  (263 269) 
Амортизаційні нарахування (60 792)  (1 501)  (62 293) 
Амортизаційні вибуття –  7  7 

Станом на 31 грудня 2018 року (315 661)  (9 894)  (325 555) 
       
Амортизаційні нарахування (82 602)  (2 096)  (84 698) 
Амортизаційні вибуття −  111  111 

Станом на 31 грудня 2019 року (398 263)  (11 879)  (410 142) 

Балансова вартість станом на 31 грудня 2018 року  95 869  15 468  111 337 

Балансова вартість станом на 31 грудня 2019 року 112 900  17 592  130 492 

Амортизація активу розкривних робіт відноситься на рахунок «Незавершене виробництво». 

Амортизація інших НМА відноситься на рахунки обліку «Незавершене виробництво», «Загальновиробничі 
витрати», «Адміністративні витрати» та «Витрати на збут» відповідно до місця виникнення витрат у зв’язку 
із використанням нематеріального активу. 

Вартість повністю амортизованих нематеріальних активів на 31 грудня 2019 року склала 6 497 тис. грн 
(31 грудня 2018 року: 5 514 тис. грн). 

4. Незавершені капітальні інвестиції 

Рух незавершеного будівництва за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, був представлений 
таким чином: 

 2019  2018 

     
Баланс на початок року 148 078  148 418 
Капітальні інвестиції за рік 83 688  107 979 
Переміщення до складу основних засобів та нематеріальних активів  (111 767)  (99 088) 
Вибуття (3 189)  (9 231) 

Баланс на кінець року 116 810  148 078 

Зменшення корисності незавершених капітальних інвестицій у 2019 та 2018 роках не виявлено. 
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5. Основні засоби 

Рух основних засобів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років представлений таким чином: 

 

Земельні 
ділянки, 

будинки та 
споруди  

Машини  
та технічне 
обладнання  

Промислове 
обладнання  

Комерційне 
обладнання  Всього 

Первісна вартість          

Станом на 1 січня 2018 року  367 977  1 432 376  208 975  45 508  2 054 836 

Надходження та переміщення 20 413  96 363  16 782  16 081  149 639 

Зміна класифікації (3 470)  2 128  (28 483)  29 825  – 

Вибуття (36)  (1 262)  (873)  (1 738)  (3 909) 

Станом на 31 грудня 2018 року 384 884  1 529 605  196 401  89 676  2 200 566 

           

Надходження та переміщення 55 236  124 872  43 463  22 466  246 037 

Зміна класифікації (2)  –  –  2  – 

Вибуття –  (966)  (866)  (1 518)  (3 350) 

Станом на 31 грудня 2019 року 440 118  1 653 511  238 998  110 626  2 443 253 

           

Накопичена амортизація          

Станом на 1 січня 2018 року (187 109)  (680 889)  (132 619)  (27 325)  (1 027 942) 

Нарахування (20 420)  (73 743)  (14 367)  (8 125)  (116 655) 

Зміна класифікації (2 257)  (5 424)  24 589  (16 908)  – 

Вибуття 36  1 162  865  1 645  3 708 

Станом на 31 грудня 2018 року (209 750)  (758 894)  (121 532)  (50 713)  (1 140 889) 

           

Нарахування (15 804)  (86 221)  (10 869)  (11 358)  (124 252) 

Вибуття –  941  857  1 303  3 101 

Станом на 31 грудня 2019 року (225 554)  (844 174)  (131 544)  (60 768)  (1 262 040) 

           

Балансова вартість           

Станом на 31 грудня 2018 року  175 134  770 711  74 869  38 963  1 059 677 

Станом на 31 грудня 2019 року 214 564  809 337  107 454  49 858  1 181 213 

Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби включали повністю амортизовані активи вартістю 
366 887 тис. грн (31 грудня 2018 року: 339 411 тис. грн).  

6. Податок на прибуток 

Протягом 2019 та 2018 років ставка податку на прибуток підприємств в Україні становила 18%. 

Компоненти витрат/(доходів) з податку на прибуток для Компанії за роки, що закінчилися 31 грудня, 
представлені таким чином: 

 2019  2018 

Поточний податок    
Витрати з поточного податку на прибуток −  − 
(Доходи)/витрати з відстроченого податку 23 591  (23 869) 

Всього (доходів)/витрат з податку на прибуток у звіті про 
фінансові результати 23 591  (23 869) 
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6. Податок на прибуток (продовження) 

Узгодження збитку до оподаткування за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, та витрат з 
податку на прибуток представлені таким чином: 

 2019  2018 

Збиток/(прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування 739 409  134 488 

     
Податок/(дохід) на прибуток за діючою ставкою 133 094  24 208 

Чистий вплив неоподатковуваних доходів та витрат, що не 
включаються до складу витрат/(доходів), при визначенні 
оподаткованого прибутку 3 912  2 685 

Перегляд тимчасових різниць −  (72 031) 
Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах (113 415)  21 269 

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 23 591  (23 869) 

Основні компоненти відстрочених податкових активів та зобов’язань представлені таким чином: 

 
31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

     
Складові частини відстроченого податкового активу    
Накопичені податкові збитки 210 264  323 679 
Різниця між балансовою вартістю основних засобів та нематеріальних 

активів у фінансовому та податковому обліку 26 038  28 778 
Невикористані відсотки по кредиту −  23 659 
Капіталізовані витрати розкривних робіт (1 245)  (1 752) 
Різниця на запасах 2 659  1 796 
Різниця по нарахованому резерву на рекультивацію 9 912  7 004 
Дебіторська заборгованість 360  512 
Різниця по іншим нарахованим резервам 751  2 069 

Всього відстрочений податковий актив 248 739  385 745 
     
Невизнаний відстрочений податковий актив (210 264)  (323 679) 

Чисті відстрочені податкові активи  38 475  62 066 

Інформація про рух чистих відстрочених податкових активів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 
2018 років, представлена таким чином: 

 2019  2018 

Чисті відстрочені податкові активи/(зобов’язання) станом на 
початок року 62 066  37 133 

Доходи/(витрати) з відстроченого податку на прибуток відображені у:    
- звіті про фінансові результати (23 591)  23 869 
- звіті про власний капітал –  1 064 

Чисті відстрочені податкові активи станом на кінець року 38 475  62 066 

Станом на 31 грудня 2019 року по відношенню до накопичених податкових збитків не був визнаний 
відстрочений податковий актив через те, що ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» протягом деякого часу 
було збитковим, а нестабільна макроекономічна ситуація не дає достатніх підстав стверджувати, що 
наявність майбутнього оподаткованого прибутку в найближчі роки, за рахунок якого можна використати 
невикористані податкові збитки, є ймовірною.  
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7. Запаси 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років запаси були представлені таким чином: 

 

31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року  

    Паливо (за собівартістю) 271 036  230 287 
Запасні частини (за собівартістю з урахуванням знецінення) 224 050  160 443 
Незавершене виробництво (за собівартістю) 158 262  171 238 
Готова продукція (за найменшою з собівартості і чистої вартості 

реалізації) 93 604  73 708 
Сировина і матеріали (за собівартістю) 76 213  50 528 
Тара і тарні матеріали (за собівартістю ) 15 012  18 091 
Подрібнювальні матеріали (за собівартістю) 8 660  10 408 
Інше (за собівартістю) 12 416  10 297 

Всього  859 253  725 000 

Протягом 2019 року 2 113 898 тис. грн (2018 рік: 1 806 706 тис. грн) визнані як витрати запасів, що 
відображені за чистою вартістю реалізації у статтях «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)», «Адміністративні витрати», «Витрати на збут» та «Інші операційні витрати». 

Протягом 2019 року було визнано знецінення запасів в розмірі 4 978 тис. грн (2018 рік: не визнавалося).  

8. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги представлена 
таким чином: 

 
31 грудня  
2019 року   

31 грудня 
2018 року  

     Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 46 003  48 456 
Очікувані кредитні збитки (1 084)  (1 917) 

Всього 44 919  46 539 

Середній кредитний період для клієнтів Компанії становить 30 днів.  

Перед прийняттям будь-якого нового клієнта Компанія здійснює оцінку кредитоспроможності 
потенційного покупця. До покупців Компанії застосовуються кредитні ліміти.  

Інформація про рух резерву на покриття очікуваних кредитних збитків по торговій та іншій дебіторській 
заборгованості представлена таким чином: 

 2019  2018 

    Залишок на початок року (1 917)  (536) 
Визнано у звіті про фінансові результати 833  (1 381) 

Залишок на кінець року (1 084)  (1 917) 

Нижче наведено інформацію про схильність Компанії до кредитного ризику за дебіторською 
заборгованістю з використанням матриці резерву очікуваних кредитних збитків: 

 
Поточна 

Прострочка платежів  

 <90 днів 91-180 днів >180 днів Всього 

31 грудня 2019 року      
Відсоток очікуваних кредитних збитків 0% 0% 0% 100%  
Розрахункова загальна валова балансова 

вартість при дефолті  28 740 16 144 35 1 084 46 003 
Резерв очікуваних кредитних збитків − − − 1 084 1 084 

 
 

Поточна 

Прострочка платежів  

 <90 днів 91-180 днів >180 днів Всього 

31 грудня 2018 року      
Відсоток очікуваних кредитних збитків 0% 0% 0% 100%  
Розрахункова загальна валова балансова 

вартість при дефолті  29 915 16 084 540 1 917 48 456 
Резерв очікуваних кредитних збитків − − − 1 917 1 917 
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9. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
представлена таким чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

     
Дебіторська заборгованість з ПДВ 10 375  22 013 
Передплата з податку на прибуток (короткострокова частина) 55  55 
Інша дебіторська заборгованість з бюджетом 990  2 

Всього (рядок 1135) 11 420  22 070 

10. Інші оборотні активи  

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років інші оборотні активи представлені таким чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

     
Депозити з терміном розміщення від 3 до 12 місяців 1 989  173 449 
Очікувані кредитні збитки (46)  (3 285) 
Дебіторська заборгованість за неотриманими податковими накладними 655  2 386 
Інші оборотні активи 321  257 

Всього (рядок 1190) 2 919  172 807 

Показник Депозити в банках включає в себе депозити, що є покриттям по банківським гарантіям в сумі 
1 989 тис. грн (31 грудня 2018 року: 3 449 тис. грн). 

11. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років грошові кошти та їх еквіваленти представлені таким 
чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

     
Депозити з терміном розміщення до 3 місяців 110 000  1 000 
Грошові кошти в банках 97 100  41 491 
Грошові кошти в касі –  1 
Очікувані кредитні збитки (617)  (265) 

Всього (рядок 1165) 206 483  42 227 

12. Статутний капітал 

Станом на 31 грудня 2019 року статутний капітал Компанії складає 158 347 440 акцій номінальною вартістю 
0,05 грн, що становить 7 917 тис. грн. Усі акції мають рівні права голосу та рівні права на розподіл 
невикористаного прибутку.  

Додатковий вкладений капітал Компанії складається з премії від продажу додаткової емісії акцій приєднаної 
Компанії ПАТ «ЮГцемент», яка була здійснена 10 вересня 2007 року в сумі 98 581 тис. грн, та 
1 253 654 тис. грн сформованих за рахунок відступлення грошових прав вимоги за кредитними договорами 
з материнською компанією. 
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13. Забезпечення наступних виплат і платежів 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років забезпечення наступних виплат і платежів були представлені 
наступним чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року  

     
    
Додаткове пенсійне забезпечення 66 174  37 050 
Рекультивація порушених земель 55 070  38 912 
Інші забезпечення 3 409  2 984 

Всього 124 653  78 946 

 
 

 

31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

Довгострокова частина    
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  

(з рядка 1505) 66 174  37 050 
Забезпечення наступних витрат на рекультивацію порушених земель 

(з рядка 1520) 47 422  33 567 

Всього довгострокова частина 113 596  70 617 

     
Короткострокова частина    
Забезпечення наступних витрат на рекультивацію порушених земель 7 648  5 345 
Інші забезпечення 3 409  2 984 

Всього короткострокова частина (рядок 1660) 11 057  8 329 

Витрати на рекультивацію порушених земель – інформація про рух забезпечення наступних витрат на 
рекультивацію пошкоджених земель за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, представлена 
таким чином: 

 2019  2018  

     
Залишок на початок року 38 912  35 856 
Збільшення/(зменшення) за рахунок:    

зміни площі, що підлягає рекультивації 36  392 
зміни ставки дисконтування 9 260  (4 047) 
зміни вартості витрат на 1 га рекультивації 4 529  4 319 
зменшення строку на 1 рік 2 333  2 392 

Залишок на кінець року 55 070  38 912 

Припущення для цілей оцінки забезпечення наступних витрат на рекультивацію пошкоджених земель 
були представлені наступним чином: 

Григорівський кар’єр   
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

      
Ставка дисконтування  17,3%  20,3% 
Кількість пошкоджених земель, га  263,2  262,9 
Період рекультивації, років  9  10 
      

Здолбунівське родовище   
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

      
Ставка дисконтування  17,2%  20,2% 
Кількість пошкоджених земель, га  297,94  297,94 
Період рекультивації, років  17  18 
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13. Забезпечення наступних виплат і платежів (продовження) 

Витрати на додаткове пенсійне забезпечення – Компанія зобов’язана компенсувати Державному 
пенсійному фонду кошти за пенсії, які виплачуються певним групам її колишніх працівників, які були 
зайняті на шкідливих для здоров’я умовах праці і, як результат, одержали право виходу на пенсію і право 
на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як визначено пенсійним законодавством. 

Для визначення актуарних оцінок поточної вартості пенсійних зобов’язань з визначеними виплатами 
залучається сертифікований актуарій. Поточна вартість пенсійних зобов’язань з визначеними виплатами 
відображена за методом прогнозованої умовної одиниці.  

Основні припущення, використані для визначення зобов’язань Компанії за пенсійними внесками до 
Державного пенсійного фонду України станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені таким 
чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

     
Ставка дисконтування 14,5%  15,5% 
Плинність кадрів залежно від віку:    

до 20 років 11,30%  17,52% 
21-30 років 18,40%  13,58% 
31-40 років 11,27%  10,3% 
41-50 років 12,55%  12,37% 
51 і більш років 10,22%  11,78% 

Щорічне зростання заробітної плати 8%  9% 

Суми, відображені у звіті про фінансові результати та звіті про інший сукупний дохід, включають: 

 2019  2018 

Витрати на відсотки за пенсійним зобов’язаннями – включені  
до складу фінансових витрат (Прим. 22) 5 349  4 800 

Вартість послуг минулих періодів 15 157  – 
Вартість поточних послуг – включена до витрат на персонал у складі 

собівартості реалізації 1 019  754 

Визнані витрати за пенсійним зобов’язанням у звіті про 
фінансові результати 21 525  5 554 

     
Актуарний збиток 12 464  3 875 

Визнаний прибуток за пенсійними зобов’язанням у звіті про 
інший сукупний дохід 12 464  3 875 

Всього 33 989  9 429 

Рух поточної вартості пенсійних зобов’язань з визначеними виплатами за роки, що закінчилися 
31 грудня 2019 та 2018 років, представлений таким чином: 

 

31 грудня 
2019 року  

31 грудня 
2018 року 

     
Залишок на початок періоду 37 050  32 493 
Вартість послуг поточного періоду 1 019  754 
Відсотки на зобов’язання (Прим. 22) 5 349  4 800 
Переоцінка зобов’язань (актуарний збиток) 12 464  3 875 
Сплачені винагороди (4 865)  (4 872) 
Вартість послуг минулих періодів  15 157  – 

Залишок на кінець року 66 174  37 050 
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13. Забезпечення наступних виплат і платежів (продовження) 

Аналіз чутливості 

Чутливість винагороди по закінченню трудової діяльності та інших довгострокових зобов’язань з 
винагороди до основних припущень є наступною: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

Зменшення на 1 відсоток дисконтної ставки підвищить рівень 
зобов’язань на  4 641  2 689 

Збільшення на 1 відсоток дисконтної ставки знизить рівень зобов’язань на (4 121)  (2 394) 
Зменшення на 1 відсоток приросту заробітної плати знизить рівень 

зобов’язань на (2 481)  (1 663) 
Збільшення на 1 відсоток приросту заробітної плати підвищить рівень 

зобов’язань на 2 713  1 827 
Зменшення на 1 відсоток плинність кадрів підвищить рівень 

зобов’язань на 306  (124) 
Збільшення на 1 відсоток плинність кадрів підвищить рівень 

зобов’язань на (285)  117 
Зменшення на 1 рік тривалості життя знизить рівень зобов’язань на (920)  (531) 
Збільшення на 1 рік тривалість життя знизить рівень зобов’язань на 285  453 

14. Інші довгострокові фінансові зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років інші довгострокові фінансові зобов’язання були представлені 
наступним чином: 

Валюта позики  
Відсоткова  

ставка  
Дата  

погашення  
31 грудня  
2019 року 

 31 грудня  
2018 року 

          
Євро  EUSA1 + 0,968%  31 березня 2021 року  1 296 665  1 613 528 

Довгострокові позики були отримані від Дікергофф ГмбХ («Материнської компанії») у період з 2009 по 
2011 роки з метою фінансування будівництва вугільного комплексу.  

20 грудня 2019 року термін погашення договорів позики № 14-012-10, № 0.12.1.0.2200/122, № 687/07/5.1 
та № 10-104-08 було продовжено до 31 березня 2021 року, а відсоткову ставку переглянуто з «EUSA1 + 
0,3730%» на «EUSA1 + 0,968%». 

Отримані довгострокові позики не містять застави. Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний ліміт 
по позиках складав 198 165 тис. грн (31 грудня 2018 року: 237 856 тис. грн). Відсотки підлягають 
нарахуванню щомісяця. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років сума нарахованих за амортизованою 
вартістю відсотків включена до рядка 1610 «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» звіту про фінансовий стан та складає 25 190 тис. грн та 97 036 тис. грн відповідно. 

15. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
представлена таким чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

     
Паливо 172 936  116 776 
Сировина та матеріали 29 667  52 987 
Послуги 25 817  26 850 
Основні засоби 25 700  222 058 
Інша 498  25 

Всього 254 618  418 696 

Середній кредитний період на придбання більшості послуг та палива становить до 25 днів, окрім договорів 
з пов’язаними сторонами (Примітка 24). На непогашений залишок торговельної кредиторської 
заборгованості протягом кредитного періоду відсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська 
заборгованість має термін погашення три місяці з кінця кожного звітного періоду.  
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16. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 
праці представлена таким чином: 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

     
Забезпечення на премії  16 496  12 431 
Поточна заборгованість за розрахунками з заробітної плати 7 624  8 721 
Забезпечення на невикористані дні відпусток 7 574  6 831 

Всього (рядок 1630) 31 694  27 983 

17. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, до собівартості реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) було включено: 

 2019  2018 

     
Вартість палива (вугілля, газ) 1 008 294  866 005 
Вартість електроенергії 422 974  331 448 
Транспортні витрати 420 997   298 123 
Витрати сировини та матеріалів 366 046  271 661 
Технічне обслуговування та ремонти 284 924  225 744 
Витрати на оплату праці та соціальні заходи 192 510  134 157 
Амортизація 113 122  100 963 
Амортизація робіт по розкриттю кар’єру 72 189  58 161 
Податок на надра та плата за землю, та інші податки 38 422  23 933 
Послуги охорони 13 170  11 046 
Резерв на рекультивацію 3 762  4 832 
Вартість нормованих втрат сировини, готової продукції та 

напівфабрикатів 3 678  2 665 
Інші 25 010  29 138 

Всього (рядок 2050) 2 965 098  2 357 876 

18. Адміністративні витрати 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, адміністративні витрати представлені таким 
чином: 

 2019  2018 

     
Витрати на оплату праці та соціальні заходи 64 779  55 152 
Витрати на професійні послуги та інші послуги 18 273  15 495 
Витрати палива та електроенергії 10 272  11 938 
Технічне обслуговування та ремонти 7 541  2 925 
Амортизація 7 165  5 980 
Банківські послуги 3 800  2 245 
Оренда 3 654  2 579 
Податки та збори 2 200  2 096 
Витрати сировини та матеріалів 1 969  2 385 
Страхування 1 852  1 534 
Інші 8 852  8 687 

Всього (рядок 2130) 130 357  111 016 

У 2019 році до складу витрат на професійні послуги включено витрати з обов’язкового аудиту фінансової 
звітності, а також інші незаборонені законодавством професійні послуги, а саме: послуги зі звітування 
аудитору консолідованої звітності материнської компанії, що надавалися аудитором Компанії. У 2018 році 
інші незаборонені законодавством професійні послуги також включали освітні послуги.  
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19. Витрати на збут 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, витрати на збут представлені таким чином: 

 2019  2018 

    
Оренда 47 084  36 432 
Витрати на оплату праці та соціальні заходи 41 758  31 475 
Витрати на професійні послуги та інші послуги 31 854  22 023 
Технічне обслуговування та ремонти 12 436  9 557 
Витрати тари 10 134  7 794 
Амортизація 9 711  8 765 
Витрати матеріалів 8 478  9 944 
Витрати палива та електроенергії 6 536  7 354 
Витрати на рекламу 1 662  782 
Страхування 840  679 
Інші 3 516  1 824 

Всього (рядок 2150) 174 009  136 629 

20. Інші операційні доходи та витрати 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, інші операційні доходи представлені таким 
чином: 

 2019  2018 

     
Операційна курсова різниця 56 457  6 484 
Дохід від списаної кредиторської заборгованості 48 600  – 
Дохід від зміни резервів  7 234   4 488 
Дохід від операційної оренди 2 204  2 102 
Дохід від реалізації послуг 1 766  3 512 
Штрафи отримані 405  206 
Реалізація оборотних активів 263  1 751 
Інші доходи 35  15 

Всього (рядок 2120) 116 964  18 558 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, інші операційні витрати представлені таким 
чином: 

 2019   2018 

     
Технічне обслуговування та ремонти 6 986  4 276 
Спонсорська, благодійна допомога 4 995  3 685 
Податки та збори 2 535  3 706 
Пені та штрафи 997  2 967 
Витрати палива та електроенергії 885  2 227 
Витрати тари 587  4 
Витрати матеріалів 538  925 
Амортизація 350  385 
Витрати на оплату праці та соціальні заходи 344  1 095 
Транспортні витрати 224  1 579 
Витрати на професійні послуги та інші послуги 113  153 
Страхування 59  222 
Резерви інші 34  1 665 
Брак готової продукції та напівфабрикатів –  3 020 
Інші 5 613  4 590 

Всього (рядок 2180) 24 260  30 499 
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21. Інші фінансові доходи 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, інші фінансові доходи представлені таким 
чином: 

 2019  2018 

     
Курсова різниця за позиками та відсотками 293 411  98 475 
Дохід від перегляду умов кредитних договорів 54 056  95 426 
Відсотки отримані за коштами на банківських рахунках 33 214  13 904 
Доходи від зменшення резерву на рекультивацію за рахунок зміни 

ставки та строку дисконтування –  4 047 

Всього (рядок 2220) 380 681  211 852 

22. Фінансові витрати 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, фінансові витрати представлені таким чином: 

 2019  2018 

     
Фінансові витрати за позиками (Прим. 24) 93 155  101 071 
Витрати від збільшення резерву на рекультивацію пошкоджених 

земель за рахунок зміни ставки дисконтування та строку (Прим. 13) 11 593  2 392 
Відсотки на пенсійне зобов’язання з визначеними виплатами (Прим. 13)  5 349  4 800 
Інші фінансові витрати 3 247  – 

Всього (рядок 2250) 113 344  108 263 

23. Інші доходи 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, інші доходи представлені таким чином: 

 2018  2017 

     
Оприбуткування металобрухту 3 183  104 
Оприбуткування інших матеріалів 1 303  1 753 
Оприбуткування просипу цементу 543  665 
Реалізація необоротних активів 303  1 558 
Результат інвентаризації –  1 924 
Інші доходи 9  508 

Всього (рядок 2240) 5 341  6 512 

24. Операції з пов’язаними сторонами  

Розрахунки з пов’язаними сторонами відображають операції з материнською компанією 
(Дікергофф ГмбХ) та компаніями, що перебувають під її контролем, а також розрахунки з ключовим 
управлінським персоналом. Умови ведення господарської діяльності із пов’язаними сторонами 
визначаються на основі умов за кожним договором або операцією та виконуються на умовах, які можуть 
відрізнятися від тих, які використовуються для третіх сторін. Зокрема, за договорами продажу та постачання 
визначені спеціальні умови відтермінування платежів: за договорами продажу до 30 днів, за договорами 
постачання до 150 днів.  
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24. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами представлені 
таким чином: 

Вид розрахунків  
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги     
Компанії під спільним контролем  987  4 153 
      
Інші довгострокові фінансові зобов’язання     
Материнська компанія (Прим. 14)  1 296 665  1 613 528 

      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги     
Компанії під спільним контролем  11 229  60 
Материнська компанія  12 440  9 343 
      
Кредиторська заборгованість за основні засоби     
Компанії під спільним контролем  9 193  – 
Материнська компанія  –  213 940 
      
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями     
Материнська компанія (Прим. 14)  25 190  97 036 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років операції із пов’язаними сторонами 
представлені таким чином: 

Вид операцій  2019  2018 

      
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     
Компанії під спільним контролем  95 314  119 561 
      
Інші операційні доходи     
Материнська компанія  48 600  – 
Компанії під спільним контролем  3 055  4 644 
      
Витрати на закупівлю основних засобів, товарів та матеріалів      
Материнська компанія  82 086  47 325 
Компанії під спільним контролем  25 695  4 028 
      
Витрати на управлінські та транспортні послуги, операційну оренду     
Компанії під спільним контролем  136 800  107 060 

     
Фінансові витрати     
Материнська компанія (Прим. 22)  93 155  101 071 

     
Фінансові доходи     
Материнська компанія (Прим. 21)  54 056  95 426 

Винагорода ключового управлінського персоналу Компанії 

Винагорода, нарахована та виплачена ключовому управлінському персоналу Компанії за рік, що закінчився 
31 грудня 2019 року, склала 18 368 тис. грн (10 осіб) і включена до складу адміністративних витрат (2018 рік: 
7 осіб – 13 414 тис. грн). Вся сума зазначеної винагороди відноситься до короткострокової винагороди 
персоналу. 
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25. Операційне середовище, ризики та економічні умови 

Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона 
продовжує демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, зокрема, залишаються 
притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно 
висока інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього державного боргу. Після різкого спаду у 
2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення та зростання. 
Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються напруженість у геополітичних 
відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків проведення 
інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні; судочинстві та основних секторах 
економіки; прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій.  

26. Умовні та контрактні зобов’язання 

Оподаткування – Українське законодавство та регулювання, що стосується оподаткування та здійснення 
операційної діяльності, продовжує бути притаманним перехідній економіці. Законодавчі та регуляторні 
акти не завжди чітко сформульовані та їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, регіональних та 
національних адміністрацій, інших урядових органів влади. Випадки протиріч та розходжень не є рідким 
явищем. Керівництво вважає, що Компанія повністю дотримується всіх законодавчих актів і здійснило 
виплату чи нарахування всіх необхідних податків. У разі невпевненості, Компанія здійснює нарахування 
податкових зобов’язань, спираючись на попередні розрахунки. 

Компанія виступала стороною кількох судових розглядів з податковими органами. Станом на 31 грудня 
2019 року були визнані протиправними та скасовані податкові повідомлення-рішення на суму 5 416 тис. грн. 
Апеляційним судом було відмовлено податковому органу у відкритті апеляційного провадження.  

Виходячи з положень законодавства України, деякі угоди Компанії з Дікергофф ГмбХ повинні бути 
предметом контролю з боку податкових органів на предмет трансфертного ціноутворення. У Компанії 
наявна документація по контрольованих операціях для розгляду відповідності ціни за методом «витягнутої 
руки». Існує імовірність, що податкові органи можуть оскаржити підхід компанії і оцінити додаткові 
зобов’язання з податку на прибуток, стверджуючи, що її контрактні ціни не відповідають принципу 
«витягнутої руки». Якщо дане твердження матеріалізується, компанія буде зобов’язана здійснити 
коригування податку на прибуток в сторону підвищення щодо угод, які не відповідають принципу 
«витягнутої руки». 

Потенційне екологічне зобов’язання – Компанія протягом багатьох років здійснює свою діяльність у 
цементній галузі України. У результаті звичайної діяльності Компанії навколишньому середовищу могла 
бути завдана шкода. В Україні продовжує розвиватися законодавство про охорону навколишнього 
середовища, і позиція уряду щодо забезпечення дотримання вимог цього законодавства постійно 
переглядається.  

Компанія періодично здійснює оцінку своїх зобов’язань, передбачених законодавством про охорону 
навколишнього середовища. Якщо зобов’язання будуть визначені, вони будуть визнані негайно.  

Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути у результаті затвердження жорсткіших вимог 
законодавства, у результаті цивільних судових процесів чи змін законодавства, оцінити неможливо. 
У поточній ситуації з правозастосуванням за існуючого законодавства керівництво вважає, що Компанія не 
має суттєвих зобов’язань у зв’язку з охороною навколишнього середовища, які повинні бути нараховані у 
цій фінансовій звітності. 
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27. Політика управління ризиками 

Управління ризиком капіталу – Компанія управляє своїм капіталом для того, щоб забезпечити своє 
функціонування на безперервній основі і, водночас, гарантувати максимальний прибуток акціонерам 
шляхом оптимізації балансу власних та залучених коштів. Керівництво Компанії регулярно переглядає 
структуру капіталу. На основі результатів таких переглядів Компанія вживає заходів для підтримання 
балансу загальної структури капіталу за рахунок залучення нового боргу або погашення існуючої 
заборгованості. 

Основні категорії фінансових інструментів – Фінансові активи Компанії, в основному представлені 
коштами в банках та дебіторською заборгованістю. Основними фінансовими зобов’язаннями Компанії є 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредит від материнської компанії. Основною 
метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Компанії. 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

Фінансові активи    
Грошові кошти та їх еквіваленти (Прим. 11) 206 483  42 227 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Прим. 8) 44 919  46 539 
Строкові депозити  1 943   170 164 
Інша поточна дебіторська заборгованість 2  1 

Всього фінансових активів 253 347  258 931 

 

 
31 грудня  
2019 року  

31 грудня  
2018 року 

Фінансові зобов’язання    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання (рядок 1515) 1 208 914  1 613 528 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

(рядок 1615)  254 618  418 696 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 

(рядок 1630) 31 694  27 983 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями рядок 

(рядок 1610) 14 488  97 036 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 

(рядок 1625) 1 026  2 752 
Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) 369  318 

Всього фінансових зобов’язань 1 511 109  2 160 313 

Основними ризиками, які виникають при використанні фінансових інструментів Компанії, є кредитний 
ризик, валютний ризик, ризик концентрації бізнесу, ризик зміни відсоткових ставок та ризик ліквідності.  

Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої 
зобов’язання перед Компанією у строк, що може призвести до фінансових збитків у Компанії. 

Кредитний ризик Компанії, головним чином, пов’язаний з торговою дебіторською заборгованістю та 
грошовими коштами та їх еквівалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття очікуваних 
кредитних збитків. 

Компанія структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму 
ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів. Ліміти на рівні кредитного ризику за 
типом клієнта регулярно затверджуються керівництвом Компанії. 

Із залишку торгової та іншої дебіторської заборгованості Компанії станом на 31 грудня 2019 та 2018 років 
п’ять найбільших покупців Компанії становили приблизно 54% та 52% із усієї суми залишку, відповідно.  

Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії 
негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в іноземних валютах. 
Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком.  
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27. Політика управління ризиками (продовження) 

Балансова вартість монетарних активів та зобов’язань Компанії, деномінованих в іноземних валютах, 
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлена таким чином: 

Активи 

 31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

 Долар США Євро  Долар США Євро 

        

Грошові кошти та їх еквіваленти  128 1 157  150 588 

Всього  128 1 157  150 588 

 

Зобов’язання 

 31 грудня 2019 року  31 грудня 2018 року 

 Долар США Євро  Долар США Євро 

        
Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи  − 190 559  4 504 334 064 
Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання  − 1 296 665  − 1 613 528 
Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями  − 25 190  − 97 036 

Всього  − 1 512 414  4 504 2 044 628 

Валютні ризики виникають в результаті використання фінансових інструментів, деномінованих у валюті, 
яка не є функціональною валютою, і мають монетарний характер. При цьому не враховуються валютні 
ризики перерахунку курсових різниць. Нижченаведена таблиця демонструє чутливість прибутку Компанії 
до оподаткування до допустимо-можливої зміни курсу обміну валют, за умови, що всі інші змінні 
залишаються незмінними.  

31 грудня 2019 року   
Ріст 

(зниження)  

Ефект на 
прибуток до 

оподаткування 

      
Зміна курсу валют: гривня / долар США   11,00%  14 
Зміна курсу валют: гривня / долар США   -14,00%  (18) 
      
Зміна курсу валют: гривня/євро   13,00%  (183 815) 
Зміна курсу валют: гривня/євро  -15,00%  212 094 

 

31 грудня 2018 року   
Ріст 

(зниження)  

Ефект на 
прибуток до 

оподаткування 

      
Зміна курсу валют: гривня / долар США   8,00%  (348) 
Зміна курсу валют: гривня / долар США   -8,00%  348 
      
Зміна курсу валют: гривня/євро   10,00%  (204 407) 
Зміна курсу валют: гривня/євро  -10,00%  204 407 

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Компанія не зможе погасити 
свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Компанії ретельним 
чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та 
прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання 
своїх платіжних зобов’язань. 
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27. Політика управління ризиками (продовження) 

Інформація про фінансові зобов’язання Компанії за строками погашення станом на 31 грудня 2019 та 
2018 років наведено в таблицях нижче: 

 1-6 місяців  
6 місяців − 

1 рік  1-2 роки  
Більше 
2 років  Всього 

31 грудня 2019 року          
Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання −  –  1 400 366  −  1 400 366 
Поточна заборгованість за 

довгостроковими 
зобов’язаннями 10 167  6 778  3 389  −  20 334 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 
(Прим. 15) 254 618  −  −  −  254 618 

Поточні зобов’язання за 
розрахунками з оплати 
праці та страхуванням 32 720  −  −  −  32 720 

Поточні забезпечення 3 409  −  −  −  3 409 
Інші поточні зобов’язання 369  −  −  −  369 

Всього 301 283  6 778  1 403 755  −  1 711 816 

 

 1-6 місяців  
6 місяців − 

1 рік  1-2 роки  
Більше 
2 років  Всього 

31 грудня 2018 року           
Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання −  −  1 680 849  −  1 680 849 
Поточна заборгованість за 

довгостроковими 
зобов’язаннями 157 363  3 204  1 567  −  162 134 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 
(Прим. 15) 418 696  −  −  −  418 696 

Поточні зобов’язання за 
розрахунками з оплати 
праці та страхуванням 30 735  −  −  −  30 735 

Поточні забезпечення 2 984  −  −  −  2 984 
Інші поточні зобов’язання 318  −  −  −  318 

Всього 610 096  3 204  1 682 416  −  2 295 716 

28. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Визначення справедливої вартості фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог 
МСФЗ 13 «Справедлива вартість». Справедлива вартість визначається як сума, за якою можна обміняти 
інструмент при операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, окрім операцій 
примусового або ліквідаційного продажу. Оскільки для більшості фінансових інструментів Компанії 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. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, не обов’язково відображають суми, за які 
Компанія могла б реалізувати на ринку повний пакет того або іншого інструменту. 

Фінансові активи Компанії представлені категорією «Гроші та їх еквіваленти», «Строкові депозити» та 
«Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги», що обліковуються за амортизованою 
собівартістю. Для таких фінансових активів не існує активного ринку і, оскільки вони мають 
короткострокову природу, їх справедлива вартість, за оцінками Компанії, дорівнює їх балансовій вартості 
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років.  
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28. Справедлива вартість фінансових інструментів (продовження) 

Фінансові зобов’язання Компанії представлені кредитами, кредиторською заборгованістю за товари, 
роботи, послуги, які класифікуються як «інші фінансові зобов’язання» та обліковуються за амортизованою 
собівартістю. 

Торгова та інша кредиторська заборгованість, як правило, має короткострокову природу і керівництво 
Компанії оцінює їх справедливу вартість на рівні балансової станом на 31 грудня 2019 та 2018 років. 

Компанією було виявлено, що номінальна відсоткова ставка за довгостроковими фінансовими 
зобов’язаннями нижча за ринкову вартість аналогічного фінансового інструменту, що вплинуло на 
переоцінку справедливої вартості позик.  

Таким чином справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, включена до фінансової звітності, 
являють собою суму, на яку може обмінений інструмент між обізнаними та зацікавленими сторонами. 

Справедлива вартість фінансових зобов’язань, станом на 31 грудня 2019 та 2018 років наведено в таблиці 
нижче: 

 Ієрархія справедливої вартості станом на 31 грудня 2019 року 

 Рівень 1  Рівень 2  Рівень 3  Всього 

Фінансові зобов’язання         
Фінансові зобов’язання, утримувані за 

амортизованою вартістю:        
Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання та поточна 
заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями (Прим. 14) −  1 321 855  −  1 321 855 

Всього  −  1 321 855  −  1 321 855 

 
 Ієрархія справедливої вартості станом на 31 грудня 2018 року 

 Рівень 1  Рівень 2  Рівень 3  Всього 

Фінансові зобов’язання         
Фінансові зобов’язання, утримувані за 

амортизованою вартістю:        
Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання та поточна 
заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями (Прим. 14) −  1 710 564  −  1 710 564 

Всього  −  1 710 564  −  1 710 564 

29. Події після звітного періоду 

Після звітного періоду, український ринок увійшов у період невизначеності через ситуацію з коронавірусом 
(COVID-19). Однак на економічній активності та інфляції в Україні ще не позначилися такі наслідки 
поширення коронавірусу як: тиск на ціни в бік зниження та охолодження світової економіки; пом’якшення 
монетарної політики центральними банками провідних економік світу і торговельних партнерів України у 
відповідь на ці процеси; запровадження урядами країн заходів для недопущення поширення COVID-19. 
Ризик поширення коронавірусу може у разі реалізації призвести до рецесії світової економіки та значного 
сповільнення економічної активності в Україні. Керівництво Компанії вважає, що поширення коронавірусу 
наразі має обмежений вплив на діяльність Компанії. 


