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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акціонерам Приватного акціонерного товариства
з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства з іноземними
інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка» (далі – «Компанія»), що включає звіт про
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід,
звіт про зміни у капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
стислий виклад суттєвих облікових політик та примітки до фінансової звітності.
На нашу думку, за винятком впливу питаннь, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Станом на 31.12.2018 Компанією не здійснено донарахування амортизації на зупинку виробництва що
відбулась на двох філіях: село Озера період зупинки— березень 2017; село Плавинище період
зупинки — січень 2017-середина квітня 2017 року що є відхиленням від вимог МСФЗ (IAS) 16. Записи
Компанії свідчать, що, якби управлінський персонал нараховував амортизацію за повний рік, то
балансову вартість основних засобів потрібно було б зменшити на 5 141 тис грн. до їх балансової
вартості. Відповідно витрати за 2018 рік збільшилися б на 5 141 тис грн., а податок на прибуток,
чистий прибуток та власний капітал знизилися б на відповідну суму.
Подібний недолік присутній i в 2017 році, що аналогічним чином вплинуло на такi ж самi статті
фінансової звітності Компанії за період, що закінчився 31.12.2017 року.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з
цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів «Кодекс РМСЕБ» та етичними
вимогами застосованими в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші
обов'язки з етики відповідно до цих вимог та «Кодекс РМСЕБ». Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми
не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
№
з/п

Опис ключових питань аудиту відповідно до
вимог МСА 701

Яким чином відповідне ключове питання було
розглянуто під час аудиту

3

1

Оцінка активів видобутку корисних копалин.

Виконані аудиторські процедури

Відповідно до IAS 6 п. 8 Активи розвідки та
оцінки оцінюються за собівартістю.

В числі інших аудиторських процедур ми
підтвердили право компанії на видобуток
корисних копалин шляхом аналізу патентів та
ліценцій. Також було перевірене цільове
призначення в договорах оренди землі для
підтвердження видобутку корисних копалин.

п. 15 Суб'єкт господарювання повинен
класифікувати активи розвідки та оцінки як
матеріальні або нематеріальні активи
(відповідно
до
характеру
придбаних
активів) та послідовно застосовувати
прийняту класифікацію.

Проаналізовано капітальне будівництво.

п. 18 Активи розвідки та оцінки необхідно
оцінювати
на
предмет
зменшення
корисності, коли факти та обставини
дозволяють припускати, що балансова
вартість активу розвідки та оцінки може
перевищити
суму
його
очікуваного
відшкодування.
Видобуток корисних копалин для Компанії
становить одну з значимих частин
діяльності, тому підлягає детальному
контролю та є для аудиту ключовим
питанням

Інша інформація
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка
характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності
діяльності Компанії (далі-інша інформація). Інша інформація складається з інформації, яка міститься в
регуляторній (річній) інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності та нашого
звіту аудитора щодо неї. Річний звіт Компанії за 2018 рік прогнозовано буде надано нам після дати
звіту аудиту.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок
з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової
звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, якщо вона буде надана та при
цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить
суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми повідомимо про цей факт управлінському персоналу.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішного контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо Управлінський
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персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансових звітів
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики,
а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим,
ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку,
навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що
може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжити свою діяльність на безперервній
основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події
або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті
аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття
такого питання, або за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано
переважати його корисність для інтересів громадськості.
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Виконання вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон):
Наводимо інформацію щодо розкриття вимог Закону
Визначення обсягу аудиту
Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у
достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Компанії у
всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з
урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій
Компанія здійснює свою діяльність.
Базуючись на нашому професійному судженні, меті аудиту, розумінні потреб користувачів фінансової
звітності у фінансовій інформації, а також масштабу господарської діяльності Компанії ми провели
розрахунок абсолютного значення загального рівня суттєвості беручі за основу найбільш важливі
(базові показники) фінансовї звітності, які характеризують достовірність фінансової звітності, що
підлягає аудиту.
Аудиторські оцінки
На Компанію здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик
ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик
управління капіталом, що витікає з наявності у Компанії фінансових інструментів. У примітці 16
фінансової звітності надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених
ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора,
ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевірялася, зокрема, внаслідок шахрайства, що включають:
- Проведення аналізу середовища внутрішнього контролю Клієнта, процесу ідентифікації бізнесризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у Клієнта, оцінювання значущості
ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Клієнтом щодо механізму розгляду цих
ризиків.
- Розуміння інформаційної системи Клієнта, включаючи пов’язані бізнес-процеси, що стосуються
фінансового звітування, основних заходів, які Клієнт використовує для моніторингу внутрішнього
контролю за фінансовим звітуванням.
- Виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті
відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги
джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього
контролю за підготовкою фінансової звітності. Аналітичні процедури, виконані нами як процедури
оцінки ризиків включають ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум,
коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур.
Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової інформації, зазначеної у фінансовій звітності
Клієнта.
- Аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового стану,
результатів діяльності або руху грошових коштів Клієнта та мали прогнозно привести до викривлень
інформації, зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх
співвідношеннях.
- Процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків дебіторської заборгованості та
їх умови, а також провели інспектування документів після завершення періоду та системи
внутрішнього контролю Клієнта, пов’язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів.
Питання, пов’язані з розглядом шахрайства
Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні інші питання не були виявлені
під час проведення нами аудиторських процедур.
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ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» здійснює свою діяльність у відповідності до вимог Закону, з
дотриманням інших нормативно-правових актів з питань аудиту та професійних стандартів аудиту,
політика та процедури ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит унеможливлюють надання послуг, заборонених
законодавством України.
Твердження про незалежність ключового партнера з аудиту та аудиторської фірми ТОВ
«Крестон Джі Сі Джі Аудит» від Компанії при проведенні аудиту
Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактів або питань, на які ми б хотіли
звернути Вашу увагу, і ми підтверджуємо, що ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит», партнер завдання з
аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» є
незалежними від Компанії та партнер завдання з аудиту здатний висловити об’єктивну думку про те,
чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної
основи фінансового звітування.
Узгодженість аудиторського звіту з Додатковим звітом для Найвищому управлінському
персоналу
Звіт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту фінансової звітності Приватного
акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка» за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року, узгоджений з Додатковим звітом для Найвищого управлінського
персоналу, яким нас призначено на аудиторську перевірку. Ми не виявили жодних фактів
неузгодженості інформації між Додатковим звітом для Найвищого управлінського персоналу та
інформацією, зазначеною у Звіті незалежного аудитора.
Залучення для проведення аудиту інших фахівців
Ми не залучали для проведення аудиту Компанії інших фахівців, у т.ч. суб’єктів аудиторської
діяльності.
Інформація про інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту
Ми не надавали Компанії інші аудиторські послуги, крім аудиту фінансової звітності за 2018 рік.
Пояснення щодо властивих для аудиту обмежень
Питання, які викладені у цьому звіті, розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки
Компанії за 2018 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та
проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних стандартів.
При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати властиві обмеження, притаманні аудиту, а
також, пов’язані з діяльністю Компанії та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю.
Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Компанії і організації
системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані нами, можуть відрізнятись
від критеріїв, що застосовуються Компанією.
Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку
Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» (31586485), номер реєстрації 2846 від
28.02.2002 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ «СУБ’ЄКТИ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською Палатою України від
23.02.2017 № 339/3.
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Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку
Договір на проведення аудиту № 2069/IFRS/112/02 від 27.03.2019.
Протокол призначення на аудит №1 від 27.03.2019.
Дата проведення аудиторської перевірки з 27.03.2019 по 26.04.2019.
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2018 по 31.12.2018
Дата аудиторського висновку (звіту): 26.04.2019
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:
Владислав Деменко
Сертифікат аудитора № 007474
Директор
ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит»
Андрій Домрачов
Сертифікат аудитора № 004891
БЦ Палладіум Сіті
Київ, 03680, Україна
вул. Горького (Антоновича), 172
29 березня 2019
Київ, Україна
26 квітня 2019 року
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1.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дана фінансова звітність включає фінансову звітність Приватного акціонерного товариства з
іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка» (далі — «Компанія»).
Компанія

була

заснована

та

зареєстрована 24 червня 1997 року в Україні.

Головний офіс зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 2Б.
Фінансова звітність не включає фінансову звітність наступних дочірніх підприємств:
Рік, що
закінчився
31.12.2018

Рік, що
закінчився
31.12.2017

Рік, що
закінчився
31.12.2016

Назва компанії

Країна

ТОВ «ГДК СБК»
ПП «Автотрейдінг»

Україна
Україна

100%
100%

100%
100%

100%
100%

ТОВ «СБК»

Україна

100%

100%

100%

ТОВ «Сучасне Домобудування»

Україна

100%

100%

100%

Основною діяльністю Компанії є виробництво і реалізація облицювальної та будівельної цегли на
заводах, розташованих в Ромнах (Сумська область) та в Озерах (Київська область, Бородянський
район). Продукція реалізується як в Україні, так і за кордоном. У 2016 році середня чисельність
працівників склала 427 осіб. У 2017 році середня чисельність працівників склала 417 осіб. У 2018
році середня чисельність працівників склала 370 осіб.
Структура власників Компанії станом на 31 грудня 2018 року була наступною:
Власник

Країна

Кількість акцій

Частка володіння, %

MARA Beteiligungsverwaltungs GmbH

Австрія

24 635

100%

Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була затверджена до
випуску згідно з рішенням керівництва Компанії 26 квітня 2019 року.

2.

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

Загальні економічні умови
Українська економіка, хоч і
вважається
ринковою, однак продовжує демонструвати певні
характеристики, властиві економіці перехідного періоду. Ці характеристики включають, але не
обмежуються, низький рівень ліквідності на ринках капіталу, високі темпи інфляції, існування
валютного контролю, який робить національну валюту неліквідною за межами України. Стабільність
української економіки в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду щодо адміністративних,
правових та економічних реформ. Як наслідок, операції в Україні пов’язані з ризиками, які не є
типовими для розвинених ринків.
Політична та соціальна напруженість, яка виникла в Україні, призвела до зниження валового
внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого
погіршення ліквідності в банківському секторі та погіршенню умов кредитування. У той час як
українським урядом приймаються стабілізаційні заходи, спрямовані на підтримку банківського сектору
та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості
17

доступу до джерел капіталу та його вартості для Компанії та її контрагентів, що може вплинути на
фінансове становище Компанії, результати її діяльності та економічні перспективи.
В той час, коли керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримання стійкості й
зростання бізнесу Компанії в поточних умовах, непередбачене подальше погіршення в описаних вище
сферах може негативно вплинути на результати діяльності Компанії та її фінансове становище в мірі,
яка в даний час не може бути визначена.

3.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основи підготовки фінансової звітності
Дана фінансова звітність була підготовлена згідно з принципом оцінки за історичною вартістю за
виключенням фінансових інструментів, які оцінювались згідно з вимогами МСФЗ 39 «Фінансові
інструменти: Визнання та Оцінка».
Принцип безперервності діяльності
Фінансова звітність була підготовлена виходячи із припущення, що Товариство буде продовжувати
діяльність, як діюче товариство у недалекому майбутньому, що передбачає реалізацію активів та
погашення зобов’язань під час звичайної діяльності.
Заява про відповідність
Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під
терміном «Міжнародні стандарти фінансової звітності» надалі в широкому сенсі розуміються
стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО/IASB):
•
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/ IFRS);
•
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/ IAS);
•
Тлумачення, розробленні Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/
IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Надана фінансова звітність Компанії містить дані бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО з
внесенням поправок та проведенням перекласифікацій для цілей надання інформації відповідно до
МСФЗ.
Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була затверджена до випуску
26 квітня 2019 року.
Прийняття стандартів та тлумачень у звітному періоді
В поточному році Компанія застосовувала усі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом з інтерпретації Міжнародних
стандартів фінансової звітності, які є обов’язковими для застосування при складанні фінансової
звітності за періоди, що починаються з 1 січня 2018 року та пізніше.
На дату затвердження даної фінансової звітності, наступні стандарти, тлумачення та зміни до
стандартів були випущені, але не набули чинності:
•
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (публікація повного стандарту,
що включає вимоги раніше виданих додаткових поправок, які стосуються нової моделі очікуваних
збитків від знецінення та змін у вимогах щодо кваліфікації та оцінки фінансових активів) —
набуває чинності 1 січня 2018 року;
• МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід за контрактами з клієнтами» (новий стандарт) — набуває чинності 1 січня
2018 року;
• МСБО (IAS) 11 «Будівельні контракти» буде змінений МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід за контрактами з
клієнтами» — набуває чинності 1 січня 2017 року;
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• МСБО (IAS) 18 «Дохід» буде змінений МСФЗ (IFRS) 15
«Дохід за контрактами з клієнтами» — набуває чинності 1 січня 2017 року;
• МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (змінений на МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» вимоги щодо класифікації, оцінки, знецінення, обліку
хеджування та припинення визнання) — набуває чинності 1 січня 2018 року.
Керівництво Компанії очікує, що набуття чинності вищезазначених стандартів та інтерпретацій не
зробить істотного впливу на фінансову звітність. Наразі Компанія не планує дострокове застосування
зазначених стандартів та тлумачень.
Суттєві положення облікової політики
Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності
Показники фінансової звітності Компанії підлягають перерахунку у валюту, що використовується для
основного економічного середовища, в якому Компанія здійснює свою діяльність (функціональна
валюта). Національна валюта України, Українська Гривня UAH є функціональною.
Керівництво Компанії обрало Українську Гривню UAH як валюту подання даної фінансової звітності.
Операції та залишки
Операції в іноземній валюті спочатку обліковуються Компанією в її функціональній валюті за курсом,
що діяв на дату операції.
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються за спот-курсом
функціональної валюти, що діяв на звітну дату.
Усі курсові різниці включаються до звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід, за
виключенням монетарних статей, що забезпечують ефективне хеджування чистих інвестицій у
зарубіжні підрозділи. Вони відображаються у складі іншого сукупного доходу до моменту вибуття
чистої інвестиції, коли вони визнаються у звіті про прибутки чи збитки. Податкові витрати та доходи від
відшкодування податків за курсовими різницями, що виникають за вказаними монетарними статями,
також обліковуються у капіталі.
Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній валюті, перераховуються
за курсом, що діяв на дату здійснення первісних угод. Немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсом, що діяв на дату визначення
справедливої вартості.
Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як
ймовірне і, якщо розмір виручки може бути належним чином оцінений незалежно від того, коли був
зроблений платіж. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди або
винагороди, що підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов оплати за мінусом
податків або мита. Компанія оцінює механізм отримання доходу за певними критеріями, щоб
визначити, якщо вона виступає як принципал або агент. Для визнання виручки у фінансовій звітності
також мають бути виконані наступні критерії:
Продаж товарів
Виручка визнається, коли суттєві ризики та вигоди від володіння товаром переходять до покупця, як
правило, при доставці товару. Це визначається умовами договору купівлі-продажу.
Надання послуг
Виручка від надання послуг визнається, коли послуги виконані.
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Процентний дохід
По всім фінансовим інструментам, оцінюваним за амортизованою вартістю, процентний дохід або
витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, яка являє собою ставку,
що забезпечує дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень або платежів протягом
очікуваного терміну використання фінансового інструмента або, у більш короткий період у відповідних
випадках, до чистої балансової вартості фінансового активу чи зобов’язання. Процентний дохід
включається до складу фінансових доходів у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.
Собівартість реалізації
Собівартість реалізації, що стосується однієї і тієї ж операції, відображається одночасно з
відповідними доходами.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання у поточному та попередньому періодах оцінюються за
сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим
органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної
суми, — це ставки та закони, що прийняті або фактично діяли на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток визначається за методом зобов’язань шляхом визначення
тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою
вартістю для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всім оподатковуваним тимчасовим різницям, крім
тих випадків, коли:
•
відстрочене податкове зобов›язання виникає в результаті первинного визнання гудвілу або
активу, або зобов›язання, яке виникло не внаслідок об›єднання бізнесу, і яке на момент здійснення
операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на прибуток або збиток, що оподатковується;
•
відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов›язаних з інвестиціями в дочірні компанії,
асоційовані компанії, а також з долями участі в спільній діяльності, якщо материнська компанія може
контролювати розподіл в часі зменшення тимчасової різниці, і існує значна вірогідність того, що
тимчасова різниця не буде зменшена в досяжному майбутньому.
Відстрочені активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, що віднімаються, невикористаними
податковими пільгами і невикористаними податковими збитками в той мірі, в якій існує значна
вірогідність того, що існуватиме прибуток, що оподатковується, проти якого можуть бути зараховані
тимчасові різниці, що віднімаються, невикористані податкові пільги і невикористані податкові збитки,
крім випадків, коли:
•
відстрочений актив по податку на прибуток, що відноситься до тимчасової різниці, що
віднімається, виникає в результаті первинного визнання активу або зобов›язання, яке виникло не
внаслідок об›єднання бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський
прибуток, ні на прибуток, що оподатковується, або збиток;
•
відносно тимчасових різниць, що віднімаються, пов›язаних з інвестиціями в дочірні компанії,
асоційовані компанії, а також з долями участі в спільній діяльності, відстрочені податкові активи
визнаються лише в тій мірі, в якій є значна вірогідність того, що тимчасові різниці будуть використані в
досяжному майбутньому, і матиме місце прибуток, що оподатковується, проти якого можуть бути
використані тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і знижується
в той мірі, в якій маловірогідна наявність достатнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, який
дозволить використовувати все або частину відстрочених податкових активів. Невизнані відстрочені
податкові активи переглядаються на кожну звітну дату і визнаються в той мірі, в якій з’являється
значна вірогідність того, що майбутній прибуток, що підлягає оподаткуванню, дозволить
використовувати відстрочені податкові активи.
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Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися у звітному році, в якому актив буде реалізовано, а зобов’язання погашене, на
основі податкових ставок (і податкового законодавства), які станом на звітну дату були введені в дію
або фактично діяли.
Відстрочений податок, пов’язаний зі статтями, що визнані не у складі прибутку або збитку за період, не
відображається у складі прибутку або збитку. Відстрочені податки у співвідношенні до основної
угоди відображаються або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання взаємно зараховуються, якщо є
юридично закріплене право зарахування поточних податкових активів та зобов’язань, та відстрочені
податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.
Податок на додану вартість
Виручка, витрати та активи визнаються з вирахуванням суми ПДВ, окрім випадків, коли:
•
ПДВ, що виник при купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; в
цьому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті
залежно від обставин;
•
ПДВ.

дебіторська

та

кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми

Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, враховується в
дебіторській та кредиторській заборгованості, що відображена у звіті про фінансовий стан.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за собівартістю або за умовною вартістю на дату переходу на МСФЗ
(надалі «вартість») за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення,
якщо такі є. Така вартість включає вартість заміни складових частин основних засобів та витрати за
позиками у довгострокові будівельні проекти, якщо вони відповідають критеріям визнання. При заміні
значних компонентів основних засобів, які повинні бути замінені через певні проміжки часу, Компанія
припиняє визнання заміненої частини, та визнає нову частину з власним строком корисного
використання та амортизацією. Подібним чином, при проведенні основного технічного огляду,
витрати, пов’язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна обладнання,
якщо виконуються всі критерії їх капіталізації. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування
визнаються у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід як понесені витрати. Приведена
вартість очікуваних витрат по вибуттю з експлуатації активу після його використання включається у
вартість відповідного активу, якщо критерії визнання резерву дотримані.
Основні засоби Компанії вже оцінювались в 2017 році Компанія здійснила оцінку
справедливої вартості основних засобів незалежними оцінювачами. Вартість будівель і
споруд були визначені з урахуванням ринкової вартості. Будівлі і споруди спеціалізованого
характеру були оцінені за їх залишковою вартістю заміщення. Така справедлива вартість
була прийнята Компанією в якості умовної вартості на дату переходу на МСФЗ та на звітну
дату 31.12.2018 року.
Більша частина запасних частин і запасного обладнання кваліфікуються як основні засоби, якщо їх
використання передбачається протягом більш одного року.
Строк корисного використання кожного основного засобу встановлюється виходячи як з власних
фізичних обмежень та з поточної оцінки економічно доступних запасів глиняних кар’єрів, на яких
розташовані об’єкти. Оцінки строку корисного використання, що залишився, проводиться на
регулярній основі для всіх будівель, споруд і обладнання з щорічними переоцінками основних об’єктів.
Зміни в оцінках, які впливають на калькуляцію виробництва одиниці продукції, обліковуються на
перспективній основі. Амортизація нараховується з місяця, наступного за датою здачі об’єкта в
експлуатацію. Земля не амортизується.
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За винятком глиняних кар’єрів, які амортизуються з використанням методу одиниці виробленої
продукції, амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного
використання активу:
Основні засоби списуються у разі вибуття або коли ніяких майбутніх економічних вигод не очікується
від їх використання або утилізації. Прибуток чи збиток, що виникають від списання активу (розраховані
як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до
прибутку чи збитку за рік, а актив списується.
Незавершене будівництво
Активи в процесі будівництва капіталізуються як окремий компонент основних засобів. Незавершене
будівництво включає в себе вартість будівельно-монтажних робіт, витрати на проектні роботи, інші
прямі витрати, а також відповідну частку накладних витрат та позик для довгострокових будівельних
проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При завершенні будівництва вартість
відноситься до відповідної категорії. Незавершене будівництво не амортизується до тих пір, доки
відповідні активи не будуть завершені та введені в експлуатацію.
Витрати на розкривні роботи
Передвиробничі витрати на розкривні роботи
Витрати на розкривні роботи, понесені до початку видобутку, капіталізуються як частина вартості
будівництва кар’єру з видобутку глини. На момент початку виробництва глини такі передвиробничі
витрати на розкривні роботи відносяться до глиняних кар’єрів та їх амортизацію.
Виробничі витрати на розкривні роботи
Розкривні роботи на стадії виробництва є для видалення розкривних порід у процесі виробництва.
Такі витрати на розкривні роботи, як правило, не капіталізуються і розглядаються як змінні
витрати виробництва і включаються у собівартість продукції. Виробничі витрати на розкривні роботи
можуть бути капіталізовані як актив, якщо і тільки якщо виконуються всі наступні умови:
•
це
більш
ніж
імовірно,
що
будуть
очікувані
майбутні
економічнівигоди,
щоявновідноситьсядокапіталізованих розкривних витрат на стадії виробництва;
•
майбутні економічні вигоди будуть отримані підприємством протягом більш ніж двох
фінансових років (не включаючи фінансовий рік, в якому витрати на розкривні роботи понесені
вперше);
•
витрати на розкривні роботи можуть бути достовірно оцінені та віднесені до здобутого обсягу
глини;
•
період, в якому будуть отримані майбутні економічні вигоди, може бути достовірно визначений.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або містить оренду, засноване на утриманні домовленості на
дату початку, будь то виконання договору, пов’язане із використанням конкретного активу або активів,
або договір надає право на використання активів, навіть якщо це право прямо не вказано в угоді.
Для угод, укладених до 1 січня 2012 року, датою заснування вважається 1 січня 2012 року згідно з
перехідними вимогами МСФЗ (IFRS) 1.
Витрати по запозиченнях
Позикові кошти, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який
обов’язково потребує значного часу, щоб підготувати до використання за призначенням або до
продажу, капіталізуються як частина вартості відповідних активів. Усі інші витрати по запозиченнях
відносяться на витрати в періоді їх виникнення. Такі витрати складаються з відсотків та інших витрат,
понесених підприємством у зв’язку з отриманням позикових коштів.
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Політика Компанії полягає в тому, щоб капіталізувати витрати на позики для всіх кваліфікованих
активів, будівництво яких почалося 1 січня 2010 року або після цієї дати. Компанія не має
кваліфікаційних активів з датою початку будівництва 1 січня 2010 року або після цієї дати.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, у тому числі і глиняні кар’єри, які були придбані Компанією та які мають
визначений строк корисного використання, оцінюються за первісною вартістю. Первісною вартістю
нематеріальних активів, придбаних в результаті об’єднання бізнесу, є їх справедлива вартість на
дату придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Нематеріальні активи, створені всередині Компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку
продуктів, не капіталізуються, та відповідні витрати відображаються у звіті про прибутки чи збитки та
інший сукупний дохід за звітний рік, в якому вони виникли.
До нематеріальних активів, окрім гудвілу, у першу чергу відноситься комп’ютерне
програмне
забезпечення, яке амортизується прямолінійним методом протятого корисного терміну використання.
Термін використання та метод амортизації нематеріальних активів з визначеним терміном корисного
використання переглядається принаймні на кінець кожного звітного періоду.
Дохід або витрати від списання з балансу нематеріального активу вимірюються як різниця між
чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про
прибутки або збитки та інший сукупний дохід в момент списання з балансу даного активу.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи, щодо яких застосовується МСФЗ 39, класифікуються у наступні чотири категорії:
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та
дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; та фінансові активи на продаж,
або як похідні інструменти, призначені в якості інструментів хеджування при ефективному хеджуванні,
в міру необхідності. Компанія визначає класифікацію своїх фінансових активів при первісному
визнанні.
При первісному визнанні усі фінансові активи визнаються за справедливою вартістю плюс у випадку,
якщо це не інвестиції переоцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати по
угоді, прямо пов’язані з придбанням фінансового активу.
Угодизкупівліабопродажуфінансовихактивів, яківимагають поставки активів у строки, встановлені
законодавством або прийняті на ринку (регулярна торгівля), визнаються на дату укладення угоди,
тобто на дату, коли Компанія прийняла на себе зобов’язання придбати або продати актив.
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти, короткострокові депозити, торгівельну та іншу
дебіторську заборгованість та фінансові інструменти, що не котируються.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість — це непохідні фінансові активи з фіксованими або
визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку.
Після первісної оцінки такі фінансові активи обліковуються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву під знецінення.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премії при приданні, а також
комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація
ефективної процентної ставки включається до фінансового доходу у звіті про прибутки чи збитки та

23

інший сукупний дохід. Збитки від знецінення визнаються у звіті про прибутки чи збитки та інший
сукупний дохід у складі фінансових витрат.
Фінансові зобов’язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання, щодо яких застосовується МСФЗ 39, класифікуються як фінансові
зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток, кредити і позики,
або, як похідні інструменти, призначені в якості інструментів хеджування при ефективному хеджуванні,
в міру необхідності. Компанія визначає класифікацію своїх фінансових зобов’язань при первісному
визнанні.
Всі фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс, у випадку кредитів і
позик, понесеними витратами по угоді.
Фінансові інструменти підприємства включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість,
кредити і позики, договори фінансової гарантії та похідні фінансові інструменти.
Подальша оцінка
Оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації у такий спосіб:
Кредити і позики
Після первинного визнання процентні кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю за
методом ефективної процентної ставки. Доходи та витрати визнаються у звіті про прибутки чи збитки
та інший сукупний дохід, коли зобов’язання припиняє визнаватися, а також в процесі амортизації.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або інших витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація
ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про прибутки чи збитки
та інший сукупний дохід.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума відображається у
звіті про фінансовий стан, якщо, і тільки якщо, є наявне юридичне право на взаємозалік визнаних сум,
а також намір провести розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи і погасити зобов’язання
одночасно.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках
визначається на кожну звітну дату, виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів
(котирування на покупку для довгих позицій і котирування для коротких позицій) без вирахування
витрат по операціях.
Для фінансових інструментів, що не обертаються на активному ринку, справедлива вартість
визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методи можуть включати
використання інформації про недавні ринкові угоди; використання поточної справедливої вартості
іншого подібного фінансового інструменту; аналіз дисконтованих грошових потоків або інших
оціночних моделей.
Знецінення фінансових активів
Компанія оцінює на кожну звітну дату чи існує наявність об’єктивних ознак знецінення фінансового
активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються
знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об’єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або
більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (стався «випадок настання збитку») і ця
подія збитку впливає на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групою
фінансових активів, які можуть бути достовірно оцінені. Ознаки знецінення можуть включати свідчення
того, що боржник або група боржників відчувають істотні фінансові труднощі, порушують зобов’язання
з виплати процентів або основної суми платежів, ймовірність того, що вони незабаром стануть
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банкротами або відбудеться фінансова реорганізація, а також визначені дані показують, що існує
вимірюване зниження очікуваних майбутніх грошових потоків, таких як зміни в рівні прострочених
платежів або економічних умов, пов’язаних з невиконанням зобов’язань.
Фінансові активи, що відображаються за амортизованою вартістю
Для фінансових активів,які обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія спочатку оцінює на
індивідуальній основі наявність об’єктивних ознак знецінення окремо за фінансовими активами, що є
значущими, або в сукупності для фінансових активів, що не є значущими. Якщо Компанія визначає
відсутність об’єктивних доказів знецінення для індивідуально оціненого фінансового активу, істотного
чи ні, вона включає актив до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного
ризику й оцінює в сукупності з ними на предмет знецінення. Активи, що оцінюються окремо на
предмет знецінення, за якими виникає або продовжує існувати збиток від знецінення, не включаються
у колективну оцінку на предмет знецінення.
У разі наявності об’єктивних ознак понесеного збитку від знецінення, сума збитку вимірюється як
різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за
винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не були понесені). Приведена вартість очікуваних
майбутніх грошових потоків дисконтується з використанням первісної для фінансових активів
ефективної процентної ставки. Якщо кредит надано зі змінною процентною ставкою, то ставкою
дисконтування для оцінки збитків від знецінення буде поточна ефективна процентна ставка.
Балансова вартість активу знижується за рахунок використання рахунку резерву, і сума збитку
визнається у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід. Відсоткові доходи продовжують
нараховуватися за зниженою балансовою вартістю і нараховуються з урахуванням відсоткової
ставки, яка використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків для цілей обчислення
збитків від знецінення. Відсоткові доходи відображаються у складі фінансових доходів у звіті про
прибутки чи збитки та інший сукупний дохід. Кредити та відповідний резерв списуються, коли немає
реальних перспектив відшкодування, і все забезпечення було реалізовано чи передано до Компанії.
Якщо наступного року сума оціночних збитків збільшується або зменшується від знецінення у
зв’язку з подією, яка відбувається після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від
знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання
пізніше відновлюється, то сума відновлення відображається у складі фінансових витрат у звіті про
прибутки чи збитки та інший сукупний дохід.
Наявні для продажу фінансові інвестиції
Для фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія оцінює на кожну звітну дату чи існують
об’єктивні докази того, що інвестиція або група інвестицій були знецінені.
У разі наявності пайових інструментів, наявних для продажу, об’єктивні свідчення знецінення
включають суттєве або тривале зниження справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості.
«Суттєві» будуть порівнюватися з первісною вартістю інвестиції, а «тривалі» — в порівнянні з
періодом, в якому справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності ознак
знецінення сукупний збиток, який визначається як різниця між ціною придбання та поточною
справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення по інвестиціям, раніше визнаних у
звіті про прибутки чи збитки, — переноситься з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про
прибутки чи збитки та інший сукупний дохід. Збитки від знецінення по інвестиціях за методом участі в
капіталі не відновлюються через рахунок прибутків і збитків, збільшення їх справедливої вартості
після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
Припинення визнання фінансових інструментів
Фінансові активи
Фінансовий актив (або, де це можливо, частина фінансового активу, або частина групи аналогічних
фінансових активів) перестає визнаватися на балансі, якщо:
•
термін дії прав на отримання грошових потоків закінчився; або
•
Компанія передала право отримувати грошові потоки від активу, або взяла на себе
зобов’язання передати їх повністю без затримки третій стороні; та Компанія передала майже всі
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ризики та винагороди від активу, або не передала, але й не зберігає за собою майже всі ризики та
винагороди від активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанія передала усі свої права на отримання грошових потоків від активу та при цьому не
передала і не зберігає за собою майже всі ризики та винагороди від активу, а також не передала
контроль над активом, актив визнається в тій мірі, в якій Компанія продовжує свою участь в активі.
У цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов’язання. Переданий актив і відповідне
зобов’язання оцінюються на основі, яка відображає права та обов’язки, що Компанія зберегла.
Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшим
з значень первісної балансової вартості активу та максимального розміру відшкодування, яке може
бути пред’явлено до оплати.
Фінансові зобов’язання
Припинення визнання фінансового зобов’язання здійснюється тоді, коли зобов’язання виконано, або
анульовано або строк його дії закінчився.
Коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язання перед тим самим кредитором
на суттєво відмінних умовах або умови існуючого зобов’язання істотно змінені, такий обмін або зміна
розглядаються як припинення визнання первісного зобов’язання та визнання нового зобов’язання, і
різниця у відповідній балансової вартості визнається у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний
дохід.
Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистою вартістю реалізації.
Витрати, понесені при доставці кожного продукту до місця призначення і приведення його до
належного стану, обліковуються наступним чином:
•
сировина — витрати на придбання за методом FIFO;
•
готова продукція та незавершене виробництво — прямі витрати на матеріали та оплату праці і
частка виробничих накладних витрат на основі нормативного використання виробничих потужностей,
але виключаючи витрати за позиками.
Чиста вартість реалізації визначається як припустима ціна продажу в ході звичайної діяльності, за
винятком припустимих витрат на завершення виробництва та оцінених витрат на реалізацію.
Знецінення нефінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає наявність ознак можливого знецінення активу. Якщо присутні
такі ознаки, або коли потрібно провести щорічне тестування активу на знецінення, то Компанія
виконує оцінку вартості активу, що підлягає відшкодуванню. Сума очікуваного відшкодування активу
визначається як найбільша з: справедливої вартості активу чи підрозділу, що генерує грошові потоки,
за мінусом витрат на продаж, і вартості від використання активу — і визначається для кожного
окремого активу за виключенням випадків, коли актив не генерує притоки грошових коштів, які, в
основному, не залежать від потоків, що генерують інші активи чи групи активів. Якщо балансова
вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує вартість, що підлягає
відшкодуванню, актив вважається знеціненим і списується до вартості, що підлягає відшкодуванню.
При оцінці цінності від використання, майбутні грошові потоки дисконтуються по ставці дисконтування
до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, що
наявні для активу. При визначенні справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію
використовується відповідна методика оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними
коефіцієнтами, котируванням цін на акції дочірніх компаній, що обертаються на ринку, та іншими
показниками справедливої вартості.
Збитки від знецінення поточної діяльності, включаючи знецінення запасів, визнаються у звіті про
прибутки чи збитки та інший сукупний дохід в складі тих категорій витрат, які відповідають функції
знеціненого активу, за виключенням раніше переоцінених об’єктів нерухомості, коли переоцінка була
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визнана в іншому сукупному доході. В цьому випадку збиток від знецінення також визнається в іншому
сукупному доході в межах суми раніше проведеної переоцінки.
На кожну звітну дату Компанія визначає чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення
активу, за виключенням гудвілу, більше не існують чи зменшились. Якщо така ознака присутня, то
розраховується
сума, що підлягає відшкодуванню. Раніше визнані збитки від знецінення
відновлюються тільки в тому випадку, якщо мали місце зміни в оцінці, яка використовувалась для
визначення суми активу, від часу останнього визнання збитку від знецінення. В цьому випадку
балансова вартість активу підвищується до суми, що підлягає відшкодуванню.
Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), за якою даний
актив визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не було визнано збитку від знецінення. Таке
відновлення вартості визнається у звіті про прибутки чи збитки та інший скупний дохід за виключенням
випадків, коли актив обліковується за переоціненою вартістю.
Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти та короткострокові депозити у звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в
банках і в касі та короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше.
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з компонентів,
визначених вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів.
Резерви
Загальні
Резерви визнаються, якщо Компанія має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне), яке
виникло в результаті минулої події, є суттєва вірогідність того, що для погашення зобов’язання буде
необхідним відтік економічних вигід, і може бути зроблена надійна оцінка суми такого зобов’язання.
Якщо Компанія очікує отримати компенсацію деякої частини або всіх резервів, наприклад, за
договором страхування, компенсація визнається як окремий актив, але лише у тому випадку, коли
отримання компенсації не підлягає сумніву. Видаток, що відноситься до резерву, відображається в
звіті про прибутки чи збитки за мінусом тієї суми, що компенсується. Якщо вплив часової вартості
грошей є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка відображає,
коли це можливо, ризики, що характерні для конкретного зобов’язання. Якщо використовується
дисконтування, то збільшення резерву з плином часу визнається як витрати на фінансування.
Резерви на відновлення ділянок
Резерви на відновлення ділянок здійснюються відносно передбачуваних майбутніх витрат від закриття
або відновлення та витрат на реабілітацію навколишнього середовища в тому звітному періоді, коли
відповідні порушення стану навколишнього середовища відбудуться. Резерви дисконтуються та
амортизуються по мірі їх виникнення та включаються у фінансові витрати. Резерви на відновлення
ділянок відносяться до глиняних кар’єрів та амортизується протягом майбутнього видобутку з кар’єра,
до якого вони відносяться. Резерв переглядається на щорічній основі щодо змін оцінок вартості,
ставок дисконтування або термінів операцій. Зміни в очікуваних майбутніх витратах або у дисконтній
ставці додаються або віднімаються від вартості відповідного активу.
Виплати працівникам
Компанія робить певні відрахування у відповідності до норм чинного законодавства за встановленими
ставками, що діяли протягом року, виходячи з виплат брутто зарплати, такі витрати визнаються в
періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.
Зобов’язання з охорони навколишнього середовища
Законодавство з охорони навколишнього середовища в Україні розвивається, а правозастосовна
позиція державних органів постійно переглядається.
Резерв здійснюється стосовно витрат, які відносяться до існуючого стану, що виник в результаті
минулих операцій, і які не впливають на поточні або майбутні доходи в цілях визнання
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відповідальності в рік, коли умови визначені. Оцінка зобов’язань робиться на основі вимог чинного
законодавства і зобов’язань, і оцінюються на основі існуючих технічних стандартів. Фактичні
результати можуть відрізнятися від зроблених оцінок.
Умовні активи та зобов’язання
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але підлягають розкриттю у випадках, коли
отримання економічної вигоди є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності доки існує ймовірність відтоку
економічних ресурсів, необхідних для погашення зобов’язання і доки воно може бути достовірно
визначено. Вони розкриваються, якщо ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є
малоймовірною.
Основні облікові судження, оцінки та припущення
Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва на кожну звітну дату визначення
оцінок і припущень, що впливають на вказані у звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а
також розкриття інформації про умовні зобов’язання. Однак невизначеність щодо цих припущень та
оцінок може привести до випадків, що призведуть до значних коригувань балансової вартості активу
або зобов’язання в майбутньому.
Оцінки та припущення
Основні припущення щодо майбутніх та інших основних джерел невизначеності в оцінках на звітну
дату, які володіють істотним ризиком, який може призвести до суттєвого коригування балансової
вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, розглядаються нижче. В основі
припущень і оцінок Компанії є параметри, доступні коли фінансова звітність зроблена. Існуючі
обставини і припущення щодо майбутніх подій, однак, можуть змінитися через ринкові зміни або
обставини, що виникають поза контролем Компанії. Такі зміни відображаються в припущеннях коли
вони відбуваються.
Знецінення основних засобів
Тестування Компанії на знецінення основних засобів ґрунтується на розрахунку вартості
використання. Вартість використання визначається як поточна вартість очікуваних майбутніх грошових
потоків, очікуваних від триваючого використання активу в його теперішньому вигляді і його
подальшого вибуття. Вартість використання визначається шляхом застосування припущень, що
відносяться до тривалого використання Компанією і не може прийняти до уваги майбутній розвиток. У
тестуванні на знецінення та виконання розрахунку знецінення, активи розглядаються як сукупні групи і
називаються одиницями, що генерують грошові потоки. Одиниці, що генерують грошові кошти — це
найменша ідентифікуєма група активів та зобов’язань, що генерують грошові потоки, які значною
мірою незалежні від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів. Оцінки
знецінення засновані на цілому ряді припущень і оцінок, у тому числі:
•
майбутньому виробництві —
обсяги поточних виробничих потужностей;
•
товарних цінах — контрактні ціни, і довгострокові цінові протокольні оцінки;
•
курсах валюти — поточні ринкові курси валют;
•
ставках дисконтування — вартість ризику капіталу, відкоригований на відповідні ресурси.
Резерви на відновлення ділянок
Компанія оцінює резерв на відновлення ділянок щороку. Істотні оцінки та припущення робляться при
визначенні резервів, так як існує безліч факторів, які будуть впливати на остаточну сплату. Ці фактори
включають в себе оцінку ступеня і вартості по відновленню території, зміни в законодавстві, зміни
рівня інфляції, ставок дисконтування. Ці невизначеності можуть призвести в майбутньому до
фактичних витрат, які відрізняються від поточних сум. Резерв на звітну дату являє собою найкращу
оцінку керівництва поточної вартості майбутніх витрат на відновлення ділянок. Подальші подробиці
про метод, який Компанія використовувала для виявлення і оцінки резерву на відновлення ділянок
наведені у Примітці 17.
Можливість відшкодування відстрочених податкових активів
Відстрочені податкові активи, у тому числі ті, що виникають внаслідок невикористаних податкових
збитків визнаються в тій мірі, в якій існує імовірність того, що вони будуть відновлені, яка залежить від
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генерації достатнього оподатковуваного прибутку. Припущення щодо генерації майбутнього
оподатковуваного прибутку залежить від оцінки керівництвом майбутніх грошових потоків. Це
залежить від оцінки майбутніх обсягів виробництва і продажів, цін на товари та операційні витрати.
Судження також необхідні щодо застосування законодавства з податку на прибуток. Ці судження і
оцінки схильні до ризиків і невизначеності, отже, існує можливість того, що зміни обставин змінять
очікування, що може вплинути на суми відстрочених податкових активів і відстрочених податкових
зобов’язань, відображених на звітну дату. За таких обставин, всі або деякі балансові вартості
визнаних відстрочених податкових активів і зобов’язань можуть потребувати коригування, впливаючи
на прибутки або збитки у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.
4.

ДОХОДИ

Структура доходів від комерційно-виробничої діяльності Компанії:

4.1 Дохід від продажу
Дохід від продажу готової продукції
Дохід від продажу послуг
Разом

4.2 Інші операційні доходи
Дохід від продажу іноземної валюти
Дохід від операційної курсової різниці
Дохід від продажу необоротних активів
Доходи від іншої реалізації
Сумнівні борги
Компенсація виплат мобілізованим співробітникам
Дохід від операцій оренди
Штрафи, пені
Інші операційні доходи
Разом:
4.3 Інші доходи

Дохід від неопераційних курсових різниць
Дохід від списання кредитів
Дохід від списання відсотків по кредитах
Дохід від продажу необоротних активів
Безоплатно отримані товари
Дохід від переоцінки основних засобів
Інші прибутки
Разом:

Рік, що
закінчився
31.12.2018
326 952
6 430
333 382

Рік, що
закінчився
31.12.2017
307 176
3 250
310 426

Рік, що
закінчився
31.12.2018
649
1 644
714
1 227
105
1 858
1
1 418
7 616

Рік, що
закінчився
31.12.2017
28
1 246
3 368
57
199
1 953
81
162
7 094

Рік, що
закінчився
31.12.2018
17 588
345 945
25 150
3 533
392 216

Рік, що
закінчився
31.12.2017
-
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5.

ВИТРАТИ

Структура витрат від діяльності Компанії:

5.1 Собівартість продажу
Зарплата з нарахуваннями
Сировина
Газ з транспортуванням
Пакувальні матеріали
Електроенергія
Амортизація
Запасні частини
ПММ
Інші матеріали
Ремонтні і допом. матеріали
Інші витрати
Разом собівартість готової продукції
Собівартість реалізованих робіт та послуг
Разом

5.2 Адміністративні витрати

Витрати на персонал та відповідні податки
Професійні послуги
Послуги банків
Витрати на відрядження
Витрати на комунальні послуги
Витрати на оренду
Представницькі витрати
Послуги зв'язку
Податки, інші ніж податок на прибуток
Паливо та мастильні матеріали
Амортизація
Інші витрати
Разом
5.3 Витрати на збут

Транспортні витрати
Витрати на персонал та відповідні податки
Гарантійний ремонт та обслуговування
Витрати на рекламу
Витрати на відрядження
Витрати на оренду
Професійні послуги
Послуги зв'язку
Пакувальні та інші матеріали
Амортизація
Інші витрати
Разом

Рік, що
закінчився
31.12.2018
26 915
44 847
85 651
20 370
28 633
30 776
463
3 842
662
5 042
3 515
250 716
9 416
260 132

Рік, що
закінчився
31.12.2017
23 344
39 041
66 876
17 973
23 920
25 871
746
2 671
572
5 526
2 159
208 699
7 952
216 651

Рік, що
закінчився
31.12.2018
22 923
5 396
460
445
3
173
153
349
4 063
2 065
3 019
1 196
40 245

Рік, що
закінчився
31.12.2017
23 426
5 866
441
204
3
203
180
340
6 361
2 077
2 360
1 528
42 989

Рік, що
закінчився
31.12.2018
3 818
6 706
2 754
171
746
1 455
92
1 384
954
194
18 274

Рік, що
закінчився
31.12.2017
1 632
6 680
1 514
114
638
170
65
756
1 360
268
13 197
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5.4 Інші операційні витрати
Витрати, пов'язані з простоями філій
Амортизація
Собівартість реалізованої валюти
Втрати від операційних курсових різниць
Штрафи, пені, неустойки
Резерв сумнівних і списання прострочених боргів
Інші операційні витрати
Разом

5.5 Фінансові витрати

Дохід від дисконтування кредитів
Відсотки за кредитами
Інші фінансові витрати
Дисконтування оренди землі
Дисконтування оренди приміщень
Зобов'язання по відновленню кар'єрів
Разом:

5.6 Інші витрати

Збитки від неопераційних курсових різниць
Собівартість продажу необоротних активів
Консалтингові витрати
Збитки від переоцінки основних засобів
Інші витрати
Разом:
6.

-

Рік, що
закінчився
31.12.2018
7 071
572
213
1 295
412
36
4 305
13 904

Рік, що
закінчився
31.12.2017
4 793
434
62
765
15
888
5 316
12 273

Рік, що
закінчився
31.12.2018
10 206
53 612
19 444
188
4 557
67 595

Рік, що
закінчився
31.12.2017
46 207
46 207

Рік, що
закінчився
31.12.2018
13 892
8 685
22 577

Рік, що
закінчився
31.12.2017
39 127
243
545
2 092
42 007

Рік, що
закінчився
31.12.2018
22 293
36 377

Рік, що
закінчився
31.12.2017
20 392

ДОХОДИ (ВИТРАТИ) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

6.1 Податок на прибуток
Вiдстроченi податковi активи:
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Разом витрати з податку на прибуток стосовно
тимчасових різниць

58 670

20 392

Дохід Компанії підлягає оподаткуванню тільки на території України. Протягом року, що закінчився 31
грудня 2018 року, ставка податку на прибуток підприємств в Україні, які мають статус платників
податку на прибуток, за вирахуванням валових витрат, складала 18%.
Основні компоненти доходів (витрат) з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня,
включають
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7.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

7.1 Рух основних засобів та нематеріальних активів по групах
7.1 Рух основних засобів та
нематеріальних активів по групах
Разом
основні
засоби та
нематеріал
ьні активи

Земля та
будівлі

Машини
та
обладнан
ня

Станом на 31.12.16

358 890

644 748

173 440

Надходження
Збільшення від дооцінки активів
Вибуття
Зменшення від уцінки активів
Інші зміни

4 598
111 454
(9 166)
(5 127)
245 946

8 338
429 495
(476)

4 288
795
(5 014)

57 715

264 057

Станом на 31.12.17

706 595

1 139 820

437 566

4 930

4 244

2 131

11 305
(107 910)
-

Інші
основні
засоби

Права та
ліценїії

Інші
нематеріал
ьні активи

615

1 198

1 178 891

85

17 309
541 744
(14 656)
(5 127)
567 718

1 283

2 285 879

Зміни

Капітальні
інвестиції

Разом
капітальні
інвестиції

Історична або переоцінена
вартість

Надходження
Збільшення від дооцінки
активів
Вибуття
Зменшення від уцінки активів
Станом на 31.12.18

(17)

(19 993)

(87 900)

711 508

1 124 071

351 797

615

615

1 283

Амортизація та знецінення
Станом на 31.12.16
Амортизація за рік
Збільшення від дооцінки активів
Вибуття/сторнування знецінення
Зменшення від уцінки активів

2 189 274

7 289

7 289

4 768

4 768

4 837

4 837

(137 967)

(410 067)

(166 700)

(387)

(696)

(715 817)

(10 821)
(66 764)
5 877

(18 883)
(393 010)
476

(3 627)
(310)
4 882

(41)

(88)

(33 460)
(460 084)
11 235
-
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Інші зміни

(110 093)

(149 859)

(252 883)

Станом на 31.12.17

(319 768)

(971 343)

(418 638)

(429)

(783)

(1 710 961)

(10 131)

(20 283)

(4 307)

(41)

(119)

4

16 362

85 671

(34 881)
102 037
-

(329 895)

(975 264)

(337 272)

(470)

(902)

(1 643 803)

220 923

234 681

6 740

228

502

Амортизація за рік
Збільшення від дооцінки активів
Вибуття/сторнування знецінення
Зменшення від уцінки активів
Станом на 31.12.18
Станом на 31.12.16 до змін

(512 835)

Зменшення амортизації
Переоцінка зносу
Ремонтні витрати відображені у
складі основних
Станом на 31.12.16

220 923

234 681

6 740

228

502

Станом на 31.12.17 до змін
Переведення основних засобів
до нематеріальних
Ремонтні витрати відображені у
складі основних

386 827

168 477

18 928

186

500

Станом на 31.12.17

386 827

168 477

18 928

186

500

Станом на 31.12.18 до змін
Переведення основних засобів
до нематеріальних
Ремонтні витрати відображені у
складі основних
Оренда

381 613

148 807

14 525

145

381

Станом на 31.12.18

381 613

148 807

14 525

145

381

463 074

7 289

7 289

572 299

7 289

7 289

574 918

4 768

4 768

(157 000)

(157 000)

266 352

266 352

(127)

(127)

109 225

(40 094)

(40 094)

(127)

(127)

(40 221)

534 697

4 768

4 768

545 471

4 837

4 837

4 837

4 837

(37 166)

(37 166)

(127)
18 203

(127)
18 203

(19 090)

526 381
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8.

ЗАПАСИ

8.1 Запаси в звіті про фінансовий стан

Рік, що
закінчився
31.12.2018
56 414
5 494
4 092
4 347
70 347

Готова продукція
Сировина і матеріали
Незавершене виробництво
Інші
Разом:

9.

Рік, що
закінчився
31.12.2017
58 218
5 486
3 741
3 379
70 824

ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

9.1 Торгівельна дебіторська заборгованість та
аванси видані
Торгівельна дебіторська заборгованість
Резерв сумнівних боргів
Разом:
Аванси видані
Разом:

Рік, що
закінчився
31.12.2018
14 468
14 468
17 540
32 008

9.2 Торгівельна дебіторська заборгованість за періодами
Непрострочен Прострочена
Разом
а та не
та не
знецінена
знецінена
<30
30-60
31.12.2018

14 468

11 367

60-90

Рік, що
закінчився
31.12.2017
13 299
13 299
23 013
36 312

90-120

Рік, що
закінчився
31.12.2016
7 445
7 445
33 741
41 186

120-365

>365

2 513

546

8

3

31

-

100
28

-

31.12.2017

13 299

12 452

412

114

133

88

31.12.2016

7 445

6 259

412

119

178

162

10.

Рік, що
закінчився
31.12.2016
36 581
6 340
3 372
3 489
49 782

343

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

10.1 Грошові кошти у звіті про фінансовий
стан

Грошові кошти та їх еквіваленти
Разом:

Рік, що

Рік, що

Рік, що

закінчився
31.12.2018
2 527
2 527

закінчився
31.12.2017
13 931
13 931

закінчився
31.12.2016
2 875
2 875
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11.

ВИПУЩЕНИЙ КАПІТАЛ

11.1 Випущений капітал

Статутний капітал
Всього
В тому числі: Оплачений капітал
Борг учасників за внесками до статутного капіталу
Разом

Рік, що
закінчився
31.12.2018
16 055
16 055
16 055
-

Рік, що
закінчився
31.12.2016
16 055
16 055
16 055

16 055

11.2 Випущений капітал
Список власників
Власники станом на 31 грудня 2018 року
ТОВ МАРА БЕТАЙЛІГУНГСВЕРВАЛЬТУНГС ГМБХ
Разом
Попередній рік, станом на 31 грудня 2017 року
ТОВ МАРА БЕТАЙЛІГУНГСВЕРВАЛЬТУНГС ГМБХ
ТОВ МАРА БЕТАЙЛІГУНГСВЕРВАЛЬТУНГС ГМБХ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
ТОВ «Укрсиб-Фінанс»
Разом
Попередній рік, станом на 31 грудня 2016 року
ТОВ МАРА БЕТАЙЛІГУНГСВЕРВАЛЬТУНГС ГМБХ
ТОВ МАРА БЕТАЙЛІГУНГСВЕРВАЛЬТУНГС ГМБХ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
ТОВ «Укрсиб-Фінанс»
Разом
12.

Рік, що
закінчився
31.12.2017
16 055
16 055
16 055
16 055

Частка, %

16 055

Кількість акцій
100
100

24 635
24 635

63
28
9
100

15 641
6 776
2 218
24 635

63
28
9
100

15 641
6 776
2 218
24 635

ДОВГОСТРОКОВІ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ

12.1 Довгострокові та короткострокові кредити
Річна
Дата
Контрагент
Валюта
відсоткова
погашення
ставка
Укрсиббанк
UAH
Libor 3M+7,8%
30.11.2022
DeltaMax
Investments
EUR
10 25.04.2025
DEKORAN SIA
EUR
10 25.04.2025
SRS INVESTICIJAS
SIA
EUR
10 25.04.2025
BNP Paribas
EUR
Euribor 3M+3,8% 30.11.2022
BNP Paribas
EUR
Euribor 3M+3,8% 30.11.2022
EBRD
USD
Libor 3M+3,8%
30.11.2022
ПРОЛОГ-93
UAH
Libor 3M+3,8%
30.11.2022
ТАСКОМБАНК АТ
USD
10 24.04.2025
За вирахуванням
короткострокової
частини
Дисконт
UAH
Короткострокова
частина
UAH
Разом
довгострокова
частина

Рік, що
закінчився
31.12.2018

Рік, що
закінчився
31.12.2017

Рік, що
закінчився
31.12.2016

-

277 008

277 653

6 660
25 371

-

-

25 371

82 646
194 134

181 396
33 960
151 074
-

153 924
28 817
146 450
-

302 126
(12 762)

643 438
-

606 843

34 198

(103 047)

(59 113)

323 562

540 391

-

547 730
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13.

ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

13.1 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість у звіті про фінансовий стан
Рік, що
Рік, що
закінчився
закінчився
31.12.2018
31.12.2017
Торгівельна кредиторська заборгованість
21 077
21 279
Інша кредиторська заборгованість
7 842
19 274
28 919
Разом:
40 553
Аванси отримані
47 725
43 835
Відсотки до сплати
16 202
2 904
Разом:
92 846
87 292

14.

Рік, що
закінчився
31.12.2016
12 655
9 647
22 302
55 012
5 230
82 544

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

14.1 Забезпечення у звіті про фінансовий стан

Станом на 31.12.15
Нарахування за рік
Використано
Станом на 31.12.16
Нарахування за рік
Використано
Станом на 31.12.17
Нарахування за рік
Використано
Станом на 31.12.18

Забезпечення
невикористаних
відпусток
1 819
112

Разом
1 819
112

1 931
582

1 931
582

2 513
8

2 513
8

2 521

2 521

36

15.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН

15.1 Закупівлі та продаж з пов’язаними сторонами
Рік, що

DEKORAN SIA
DeltaMax Investments
SRS INVESTICIJAS SIA
ТОВ Пролог-93
ТОВ Інфіко-Холдінг
Graham Thompson Consulting
Ltd
ЄБРР
Разом:

Рік, що

закінчився 31.12.2018
Продаж
Закупівля у
пов’язаним
пов’язаних
сторонам
сторін
6
1 021
23 749
23 755

Рік, що

закінчився 31.12.2017
Продаж
Закупівля у
пов’язаним
пов’язаних
сторонам
сторін
8 700
798
9 553
-

850
1 871

18 253

138
144
1 080

закінчився 31.12.2016
Продаж
Закупівля у
пов’язаним
пов’язаних
сторонам
сторін
9 192
484
16 682
25 874

16
500

15.2 Заборгованість пов’язаних сторін
Рік, що
закінчився 31.12.2018

DEKORAN SIA
DeltaMax Investments
SRS INVESTICIJAS SIA
ТОВ Пролог-93
ТОВ Інфіко-Холдінг
Graham Thompson Consulting
Ltd
Далічук І.Є.
ЄБРР
Разом:

Рік, що
закінчився 31.12.2017

Заборгованість
пов’язаних сторін

Заборгованість
перед
пов’язаними
сторонами

478

20 864
5 863
21 283
82 734
-

1 800
-

-

1 800

130 744

3
264

2 278

Заборгова
ність
пов’язани
х сторін
1 464

Рік, що
закінчився 31.12.2016

Заборгованість перед
пов’язаними
сторонами

Заборгованість
пов’язаних
сторін

6
-

1 737

167 322

1 800

167 328

3 537

Заборгованість
перед
пов’язаними
сторонами
3 913
242
159 566
163 721
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16.

ФІНАНСОВИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ: ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА

Основні фінансові зобов’язання Компанії включають кредити та позики, торгівельну та іншу
кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов’язань є залучення коштів для
фінансування операцій Компанії. Компанія має різні фінансові активи: торговельна дебіторська
заборгованість, грошові кошти, короткострокові та довгострокові депозити, які виникають
безпосередньо у ході її діяльності.
Основні ризики, до яких схильна Компанія, включають ризик держави, ризик податкової системи,
валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик управління
капіталом.
Керівництво Компанії контролює процес управління цими ризиками. Керівництво Компанії
підтримується Комітетом з фінансових ризиків, який консультує з питань фінансових ризиків та
відповідної концепції управління фінансовими ризиками Компанії. Комітет з фінансових ризиків надає
гарантії для керівництва Компанії, що діяльність Компанії, пов’язана з фінансовим ризиком,
здійснюється згідно відповідної політики та процедур, а також, що виявлені фінансові ризики
оцінюються та керуються у відповідності з обліковою політикою та параметрів ризику Компанії. Всі
операції з похідними інструментами у цілях управління ризиками виконуються групами фахівців, які
володіють необхідною кваліфікацією, досвідом і спостереженнями. Згідно облікової політики Компанії
ніякої торгівлі деривативами у спекулятивних цілях не може здійснюватися.
Ризик геополітичного середовища
Україна пережила політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на
діяльність Компанії в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але
в разі успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше.
Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів відкриває багато
нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що постійно змінюється. Отже,
перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності
економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним
розвитком, які знаходяться поза контролем Компанії. Ця фінансова звітність відображає поточну
оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Компанії та її
фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятися від оцінки
керівництва.
Ризики податкової системи України
В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і
місцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану
вартість, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та інші податки. Українське податкове
законодавство часто має нечіткі або сумнівні положення. Крім того, у податкове законодавство
України постійно вносяться поправки та зміни, які можуть привести як до сприятливого середовища,
так і до нетипових складнощів для Компанії та її діяльності.
В рамках урядових міністерств і організацій, в тому числі податкових органів можуть існувати різні
погляди на
тлумачення законодавства, створюючи невизначеність і конфліктні ситуації. Податкові
декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які
уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі
обставини загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають
більш розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути
податкові зобов’язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного
податкового відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або
бути продовженим за певних обставин.
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Кредитний ризик
Кредитний ризик — це ризик фінансових втрат Компанії у випадку невиконання зобов’язань клієнтом
або контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Компанії, які піддаються
кредитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках,
торговельною дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не
представлена фінансовими активами).
Схильність до кредитного ризику
Балансова вартість фінансових активів — це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику.
Максимальний рівень кредитного ризику станом на на 31.12.18, на 31.12.17 та 31.12.16.наступний:
16.1 Активи у звіті про фінансовий стан
Торгівельна дебіторська заборгованість, чиста
Грошові кошти та їх еквіваленти
Разом:

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

14 468
2 527
16 995

13 299
13 931
27 230

7 445
2 875
10 320

Кредитний ризик Компанії переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості
з клієнтами (покупцями продукції). Схильність Компанії до кредитного ризику у більшій мірі
залежить від особливостей кожного клієнта.
Кредитний ризик Компанії контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і
керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки,
яка напряму зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності — це ризик невиконання Компанією своїх фінансових зобов’язань на дату їхнього
погашення. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах,
постійної наявності у Компанії відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на ї ї зобов’язання
своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи
неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Компанії.
Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності несе управлінський персонал Компанії, який
розробив відповідну структуру
для
управління
потребами Компанії у довгостроковому,
середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Компанія
управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання
банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та
фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та
зобов’язаннях Компанії.
Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і
розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими за
термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.
16.2 Активи у порядку убування ліквідності

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

2 527

13 931

2 875

Швидко реалізовані активи (А 2)

56 044

98 559

61 429

Повільно реалізовані активи (А3)

107 513

70 824

49 782

Важко реалізовані активи (А4)

597 128

627 667

647 948

Разом:

763 212

810 980

762 033

31.12.2018

31.12.2017

Найбільш ліквідні активи (А1)

16.3 Пасиви у порядку зростання термінів погашення

31.12.2016
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Найбільш термінові зобов'язання (П1)
Короткострокові пасиви (П2)
Довгострокові пасиви (П3)
Власний капітал (П4)
Разом:

120 109
2 904
351 298
288 901
763 212

181 092
16 202
579 702
33 985
810 981

140 554
5 230
564 125
52 125
762 034

У таблиці нижче наданий аналіз ліквідності звіту про фінансовий стан Компанії станом на 31.12.18, на
31.12.17 та 31.12.16.
Надлишок (нестача)
16.4 Групи активів та пасивів
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
1
2
3
4
Разом:

(117 582)
53 140
(243 785)
308 227
-

(167 161)
82 358
(508 878)
593 683
-

(137 678)
56 199
(514 343)
595 824
-

Звіт про фінансовий стан вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови: А1 > П1, А2 >
П2, А3 > П3, А4 < П4. Звіт про фінансовий стан Компанії не є ліквідним, оскільки не виконуються умови
ліквідності.
У наступній таблиці наданий аналіз ліквідності Компанії станом на 31.12.18, на 31.12.17 та 31.12.16 за
допомогою розрахунку показників ліквідності.
16.4 Показники ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

0,021
0,476
1,350

0,071
0,570
0,929

0,020
0,441
0,783

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство
може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його
короткострокову заборгованість. Вліквідніактивипідприємствавключаються всі оборотні активи
підприємства, за винятком товарно- матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника
від 0,7-0,8 до 1,5.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути
використані ним для погашення своїх короткострокових зобов’язань протягом року. Рекомендоване
значення даного показника від 1 до 2. Станом на 31.12.18 у Компанії недостатньо коштів для
погашення своїх короткострокових зобов’язань.
У наступній таблиці наданий аналіз монетарних зобов’язань, згрупованих на підставі терміну, що
залишився до дати погашення зобов’язання за контрактом.
16.5 Зобов’язання та активи у
звіті про фінансовий стан на
31.12.18
Довгострокові кредити і позики
Поточна частина довгострокових
кредитів
Короткострокові кредити і позики
Відсотки до сплати
Торгівельна та інша кредиторська
заборгованість

За
вимогою

До 3
місяців

28 919

Від 3
до 12
місяців

Від 1
до 5
років
289 364

Більше
5 років

Разом
289 364

34 198

34 198

2 904

2 904
28 919
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Забезпечення

2 521

Разом фінансові зобов'язання:
Грошові кошти
Торгівельна дебіторська
заборгованість
Разом фінансові активи:
16.7 Зобов’язання та
активи у звіті про
фінансовий стан на
31.12.17
Довгострокові кредити і
позики
Поточна частина
довгострокових кредитів
Короткострокові кредити і
позики
Відсотки до сплати
Торгівельна та інша
кредиторська
заборгованість
Забезпечення
Разом фінансові
зобов'язання:
Грошові кошти
Торгівельна дебіторська
заборгованість
Разом фінансові активи:
16.8 Зобов’язання та
активи у звіті про
фінансовий стан на
31.12.16
Довгострокові кредити і
позики
Поточна частина
довгострокових кредитів
Короткострокові кредити і
позики
Відсотки до сплати
Торгівельна та інша
кредиторська
заборгованість
Забезпечення
Разом фінансові
зобов'язання:
Грошові кошти
Торгівельна дебіторська
заборгованість
Разом фінансові активи:

За
вимогою

2 527

28 919
-

2 527

14 468
14 468

До 3
місяців

37 102

2 521
357 907
2 527

291 885

14 468
16 994

Від 3 до 12
місяців

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

Разом
540 391

540 391
103 047

103 047

16 202

16 202

40 553
40 553

40 553

119 249

2 513

2 513

542 904

702 706
13931

13931
13 299

13 299

13 931

13 299

27 230

За
вимогою

До 3
місяців

Від 3 до 12
місяців

Від 1 до
5 років
547 730

Більше 5
років

Разом
547
730

59 113

59 113

5 230

5 230

22 302
22 303
1 931
22 303
2875
2 875

64 343

549 661

1 931
636
307
2875

7 445

7 445

7 445

10 320

Відповідно до планів Компанії, вимоги щодо ї ї робочого капіталу виконані як з боку надходження
грошових коштів від операційної діяльності, так і з позиції кредитних коштів, коли надходжень від
діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов’язань.
Ризик процентної ставки
Компанія схильна до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на фінансові
результати Компанії.
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Валютний ризик
У відношенні валютного ризику керівництво встановлює ліміти на рівень схильності ризику в розрізі
валют і в цілому. Здійснюється контроль над позиціями. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у ва-люті,
яка не є функціональною, і які є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют,
не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по не функціональним валютам, в яких
Компанія має фінансові інструменти.
Головним чином, Компанія здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня, долар США,
євро.
Управління капіталом
Управління капіталом Компанії спрямовано на забезпечення безперервності діяльності підприємства
з
одночасним зростанням приросту прибутків через оптимізацію співвідношення власних та
залучених коштів. Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіталу на рівні, що є достатнім
для забезпечення оперативних та стратегічних потреб Компанії, а також для підтримки довіри з боку
інших учасників ринку. Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійного
контролю виручки та прибутку Компанії, а також плануванням довгострокових інвестицій, що
фінансуються за рахунок коштів від операційної діяльності Компанії. Виконуючи ці заходи Компанія
намагається забезпечити стабільне зростання прибутків.
У таблиці нижче показана чутливість прибутку Компанії до оподаткування до можливої помірної змі-ни
обмінного курсу, при незмінних інших складових: У представленій нижче таблиці показано моне-тарні
активи та зобов'язання Компанії за балансовою вартістю станом на 31.12.2016, 31.12.2017 та
31.12.2018.
16.9 Монетарні
активи та
зобов'язання за
балансовою
вартістю
Довгострокові
кредити та
позики
Поточна частина
довгострокових
кредитів
Короткострокові
кредити і позики
Відсотки до
сплати
Торгівельна та
інша
кредиторська
заборгованість
Забезпечення
Разом
фінансові
зобов'язання
Грошові кошти
Торгівельна
дебіторська
заборгованість
Разом
фінансові
активи
Чисті фінансові
активи
(зобов'язання)

31.12.2018
EUR

USD

44641

162078

2 142

32 056

31.12.2017
UAH
82646

EUR
215355

USD
151074

31.12.2016
UAH
173961

1 678

742

14

15

28 163

973

13736

512

3770

108568

216840

277

2250

7

51

14 402

4 034

328

61 499

195 498

16 651
91 917

383006
59 113
-

1 493
36 271

975
1 072

2 009
350

2 513

195826

15

146450

UAH

-

2 521
61514

18274

USD

103 047
-

1 227

EUR

168580
9287

4 041
212799

1248
10 535
158045

317285

20 881
1 931

20321

4637
8 017

2 246

69

12 654

69

304 631

20 252

148809

467177

16

2859

1 297

6079

1 313
147496

8 938
458239
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Збільшення / Зменшення
UAH/EUR
UAH/USD
Разом:

17.

31.12.2018
5%
-5%
3 075
(3 075)
9 775
(9 775)
12 850
(12 850)

31.12.2017
5%
-5%
10 640
(10 640)
7 902
(7 902)
18 542
(18 542)

31.12.2016
5%
-5%
1 013
(1 013)
7 375
(7 375)
8 388
(8 388)

ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Керівництво Компанії не має інформації про суттєві події, що відбулися між звітною датою та датою
випуску звітності, які потребують коригування.
Перспективи майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності
економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним і політичним
розвитком, які знаходяться поза межами контролю Компанії. Представлена фінансова звітність
відображає поточну оцінку керівництва можливого впливу української бізнес- середовища на
діяльність Компанії та ї ї фінансовий стан, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятися
від оцінки керівництва.
17.10 Розрахунок фінансових показників
Випущений капітал
Нерозподілений прибуток (збиток)
Резерви
Разом власного капіталу
Непоточні зобов’язання
Короткострокові кредити та поточна частина
довгострокових кредитів
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Загальна сума позичених коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Чистий борг
Разом власний капітал та чистий борг
Чистий борг/Власний капітал та чистий борг

31.12.2018
16 055
(283 061)
555 907
288 901
289 364

31.12.2017
16 055
(542 355)
560 285
33 985
540 391

31.12.2016
16 055
(504 829)
540 899
52 125
547 730

34198

103047

59113

150 749
474 311
2527
471 784
760 685
0,620

133 558
776 996
13931
763 065
797 050
0,957

103 066
709 909
2875
707034
759159
0 ,931
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