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HOnCA'nTltHfOBA IPyllA "I{AyII[PBY;1" '* KO]ICA,ITUnI'OBA fpyIIA -ILA,yIIDPBy.I- !

i'tiOECA.nTUHfOBA tPyUA *h:A!-IfEPltr-l' ..KOECAJ1TUH1SBA fpyilA.I{A},nEpIt}..{-

BnacH?rKaM rlinHux rrarepiB ra
fononi flpanninH.s, reHepaJrbHoMy

A?rpeKropy saBoAy IIAT H3O
rraHy KyUiuy B.C.
(a.ng roAaHH.n Ao HKIIIIOP)

Aya"ropcbKrlfi BHcHoBoK (anir HeaaJreilcuoro ay Auropa)
TOB A(D <KAyIIEPByA>

rrtoAo SinaHcoBoi snirnocri nAT H3O
Ba 2016 pirc craHoM Ha 31.12.2016 poKy

Mu rpoBerru ayrttr Qinanconoi enirnocri IIyEJIIIIHOIO AKIIIOHEPHO|O
ToBApI4crBA <HIKoIIoJIbcbK?rft eneoA oEpocIIJIABTB> (nRt H3o) sa
2016 pix crauoM na 31 rpyAH.fl 2016 porcy (aaai - <$inancosa snirHicrn>), rlo Brrroqae:
6atanc (enir npo SiHaHconzfi craH) craHoM Ha 31 rpyAHfl 2016 poxy, enir rpo
$inanconi peayJrbraru (ssir rpo cyKyrrnrft Aoxil) sa 2016 pir, snir npo pyx rporroBr,rx
rorurin sa 2016 pir, enit npo BJracHzfi xanirar sa 2076 pir<, ra npnuirrz 4o Sinanconoi
enirnocri (Aoaarrcu 7,2,3, 4, 5).

Bi)noei) anouicmo gnp ae niucbvoz o nep coHany s a Qiuauc oe g s eimuicmo

Vnpannincnxufi nepcoHaJl Hece niAnoniAanrnicrr Ba cKJra"(anrur i 4ocronipHe
no4anna qiei Qinanconoi eniruocri riAnoniAno Ao MixHapo4Hr,rx craHlaprin $iuaHconoi
esirHocri Ta Ba rat<uir, nHyrpiuruifi xoHrporn, nKnit ynpan.nincrxzfi [epcoHaJr Bt4aHarrae

norpi6nurur AJIa roro, qo6 ea6eerreqzrr4 cKJraAaHHr SinaHconoi enirHocri, rlo ne uicrurn
cyrreB[x BrrKpnBJreun nHac;riAor rrraxpaficrsa a6o nouu.norc.

Bi}noai) anaruicma ay }umop a
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AyMKI,I uloAo Iliei $inancoBoi snirHocri Z_

Mu rpoB erru ay1ur y niAnosiAHocri Ao E-
B-v,rt" '*HOHCA..TTTtrIIIIOBA rpyIIA -I{A}'trEpByI. ..norcArITnIIrOBA I'p}TI{ ..O^O'Ornur*i

Haruon siAuoniAa"rrbHicrro e Br,rcJroBJreHHrr

Ha ocHoBi pesyJrbTariB rpoBeAeHoro HaMpr ayA?rry.
(-LTTtrIIIOBA [P]:IL{ *tt4.]TmPB]A' 

'*I{0HCA.IITI{HTOBA r}.nA -ItA}-trEpBy,r[, .*ftoIIC.\.rrIIHroBA l-p] trA -TiA][Op
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BI4Mor <<Mixnapo4Hrnx cran4apriB KoHTpoJno .axocri, ayp.ury, orJr"{Ay, inuroro
HaAaHrIrr BrreBHeHocri ra cynyrHix rrocJryr> (n peaarcqii 2014 poKy), ar<i npuftnsri n
VxpaiHi B grocri HaqioHarbHLIX cran4aprin ayAr,rry, <Ko4excy err{Krr npo$ecifiHr,rx
6yxra;rrepin>, 3arony Vrcpainu <flpo ayAuropcbry 4ia.nrnicrn> rlit 22.04.1993 Nb 3125-
XII (si euinaur.r ra AorloBHennguu), ra iuruux BaKoHoAaB.r[x axrin Yxpaiun.

<.MixnapoAui cranAaprll KoHTpoJIIo rKocri, ay1rry, orJr"f,Ay, iHuroro HaAaHrur
BneBHeHocri ra cynyruix nocJlyr> BlIMararorn ni4 ayAltropa nJraHyBaHns, it BuKoHanrrr
ay4vrry AJrs orpI4MaHHs AocrarHboi nnenHeuocri, IIIo QiuaHcosa seirnicrn ne uicrrarr
cyrreBux BI4KptIBJreHb sHacriAox uraxpaficrna a6o [oMr,rJroK. Ayaurop Hece
eiAnoniAaarrricrl Ba AorprrMaHH.r Br,rMor <.KoAerccy err4Kr4 npo$ecifinrx 6yxra.nrepin>.

Ayaur nepe46auae BI4KoHaHHt ayAuropcbKrrx npoqeAyp rrrfl orpr,rMaHH"f,
ayArrropcbKl4x AoKa3is rloAo cyrvr i poexpumin y QiHaucoeifi ssiruocri. Bu6ip rporleAyp
3aJIe)KI,ITb ni4 cy4xceHHs ayAI,ITopa, BKJrroqaroqn oqiuny pueurin, cyrreBr,rx BtrKpr,rBJreHb

Sinauconoi enirHocri nnac;ri4ox ruaxpaficrna a6o rroMr,rJrox. Bnrconyro.ru oqinrcy rltax
pnsuxin, ayAllTop . po3ultAae BaxoAI4 nHyrpiurHnoro KoHTpoJrro, rlo crocyrorbcs
cKJIaAaHH.fi Ta AocroBipnoro noAaHH.fl cy6'exrou roc[oAaproBaHH.rr $iHanconoi aniurocri, e
)Ierolo pospo6rcu ayALITopcbKI4x rlpoUeAyp, arci ni4rosiAarorr o6cranranaM, a He 3 Meroro
BIICJIOBJIeHHS AyMKI4 IrIoAo e$exrunHocri rnyrpiurHnoro KoHTpoJrro cy6'exra
rocrloAaploBaHHs. Ay4ur BKJIroqae raKoll( oqiHry ni4noni4uocri srxopzcrauoi o6.nirconoi
no"nitl4xu, npufinarnicrr o6nixoBtlx otliHott, Br4KonaHrrx ynpaBJrincnrcuu repcoHaJroM, Ta
oqiHxy BaraJrbHoro rroAaHH"s $inanconoi esirHocri.

Mlt rsaxaeMo, Iqo orpl4Marz ni4roriaHi Ta Aocrarui ay4zropcmi Aouasv AJrs.
B r r c JrroB Jrenn"a Haxroi yMoBHo-[oezrrannoi AyMKI,I.

Ili)cmaeu lna eucnolreHH.n UrtolHo-nosumueuoi }yurcu

flpu rusna.IeHHi ra ri4o6paxeui so6on'ssaHb B [encifiuux Br,rlJrar npaqiaulrxau,
ni4npneucrBoM He n uonHifi rrripi nnrconani nnuoru MCEO 19 <.Bnnnarn upaqiBHrrxaM> B

'{acruHi Toro, rlo He 6yto saryrleHo Ao po3paxyHxin pesepBy Qaxonoro axryapix. I{e, Ha
Haury AYMKy, Moxe BrIJrI4HyrlI Ha nparrannHicrn Br.r3HaqeHn"fl Ta ni4o6paxenua
ao6on'.fl3aHb, niAnoniAHnx $inancoBl,Ix pesy.nnrarin Ai"arnnocri ra BJracHoro xanirany
ni4npneucrna.

3a ni4cyrnocri 4ope.uroi iH$opMallii rqolo noB'r3anux cropin ayAlrrop He MaB
3Morrl B roBHoMy o6c"sei nepenipuru BilKoHaHH"fl IIAT HS(D Br4Mor MCEO 24
<.PosKprtrr.s inSoplrauii upo nos'gsaHi cropoHlr> s 2016 poqi.

Mn ne orpuMaJru Aocraruix Aorasin roro, qo sa6opronanicrb, "rrKa BpaxoBaHa rro
crarri <.IHrui 4onrocrporoni so6os'.fleaHHt> y cyr'ri 5 524 251 Tvrc rpH. cranoM Ha
31.12.2016 p6xy Mae oBHaKlr AoBrocrpoxonoi.

V uoeuo-no3umu*Ha 0g urca

Ha naruy Alury, 3a BI,IH"arKoM Mox{JrprBoro BrrJrr{By nr,rTaHb, trpo xri figerlca y
naparpa$i <fli4crann AJrfl BrIcJIoBJreHHs yMoBHo-rosurnsuoi AyMKr4>, $inancona
ssirHicrr ni4o6paxae 4octonipno ra rroBHo, n ycix cyrreBux acrrerTax, $inanconufi cran
IIyEJIITIHO|O AKUIOHEPHO|O TOBAP?ICTBA <HIKOIIO nbcbKnvr 3ABOA
OEPOCilJIABIB> craHoM Ha 31 rpyAns 2016 porcy, fioro $inaHconi peayJrbraru i pyx
rporroBrlx KoIxriB ea 2016 pirc niAnoniAno Ao MixHapo4Hrrx cranAaprin $iuanconoi
snirHocri.

TOB ayanropcrxa Qipr'ra <KAyIIEPByA>
VxpaiHa, 49044, u.,{ninpo, nya. loro,ra, 15 A, rea./$w<c: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36

http://uuru.galasyuk eom e-mail: audit@cowperwood.dnepr.net



ITapazpaf s iuuux numaHb

He sN{iHroloqu Haruoi AyMKrd, Mr4 3BepraeMo yBary
* 1-; H3o, Moxre BaBHaTr{ svriH uil BUrr{BoM cyrracHprx
:.::E:i-i r"r, siAnoeiAHo , y nir.rusHsHirz eKoHovriui.

Ha re , rqo Sinancosurz craH
reHAeHrlifi Ao noriprueHH"s B
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- =-epa-lb nufi Ar{peKTop

- .; .;rSixar ayAlrropa cepii A Nlb 004G34,

' .'--.',.;ril na ni4crasi piureHna AyAprropcnroi
- - :i:ir )'xpainu Jrlb 100 nia 30.03.2001 p., .
r:t t.Ii:: qrrHHocri gxofo IIpoAoBxceHo
: --'-.:irrrlr AIIy }lb 308 /2 sia 2G.02.2016 p.
: - :;'t,,.03 .2020 p.)

-'J 5epeanx 2017 poKy

Ocuoeni ei)ouocmi npo ag1umopa
flonne nafilrenynanHx - Tonapracrno g o6uexenolo ni.quosiAamnicuo

- .r.\)'nEPBYA>.
Koa OAPIIOY - 20219083.
CsiAourno Irpo BxrrcrreHHs Ao Peecrpy ayAuropcbKux $ipr,.r ra

:.---eHnrrlr AyAuropcrrcoi na.irarlr Vrcpainra sin2G.0l .2001 Nb 98, repuiu
::---sHlurlr Aygnropctxoi ua.narr.r Yrcpainu sia 30.07.2015 Nb 313/3.

B.B.faracloK

O.P.[[anKyH

uicro f,Hinpo

aytrvrropcbKa Siprvra

ayruropin \lb 0031, BHAaHe 3a
.rr,rHHocri cniAourBa [poAoB)KeHo

ItficqesnaxoA)r(eHHs - 49044, Vxpaiua, uicro flniupo, ByJr. Ioroaa, 15 A.
http: / / www.galasvuk.com.
E-mail : audit(Ecowperwood. dnepr. net.
Te* / $axc: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.

TOB ayar.rropcrxa Qipr'ra (KAyIIEPByA>
Yxpaina, 49044, u.,{ninpo, nya. lororx, 15 A, ren.,/$axc: (056) 370-19-76, (0s62) 4z-16-36http://urw:g€Abryuk=esm e-mail: audit@cowperwood.dnepr.net
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r : -irprre\{crBo lIyErIIr{HE AKIIIOHEPHE
: -'EAPI4CTBO''HIKONOIIbCbKHTZ SABOA
:FPOCNTABIB''
I :llrropix [uiuporrerpoBcbKa

': : aH i : au i fr H o -rpaB oBa S optnta ro crroAaproBaHHfl
--i"-IioHepHe roBapucTBo 1

3' ;i: exoHorri.rHoi lisnruocri Bupo6nprqrBo rraByHy,

---, -;ITOp

:::ri ra Qepocnnanin
l:re:iu xi-'lrxicrr npaqinuvxin 5856 .rorosir
tpeca 53200, [uinponerpoBcbKa o61., na. Hixouonr,
= -. 

. .. E.rexrpo\{erarr}?rin, 6. 3 I 0

-t:;:Hrru-s eurripy: rr,rc. rpn. 6es 4ec-rrroBoro 3HaKa (orpirra posairry IV
: =:1 npo QiHalrconi pe3ynbrarr.r (3niry rpo cyK).rHuft 4oxi4) (Sopnra N
i . :p'rrrnoni noxasHr,rxrr rKoro HaBoArrbcr B rpr,rBHsx s nouiftraun)
,lr-:,ateno (:po6nrn [o3HaqKy "v" y nigrtoni4nift rniruuqi):
:; ttr.tox€HHrr{lr (crau4aprarvrrE) 6yxranrepcbKoro o6nixy
,.: r. I i ;Lrr apo.f HHI\{H craHAapritMu (! iHauconoi sriruocri

- ;- 3F!A-Ib HHilL.qEpeKTOp

I _,3 AO "KAy|IEPByA"

AoraroK 1

AO aytrr4ropcbKofo BHcHOBKy

flara lpix, Nric,flrlb, suc nol
3a cAPlIOy

3a KOATyy
3a KOIIO|

3a KBEI

B.B.fanacloK

O.P.IIlanrcyH

TOB ayAuropcbKa Sipnaa (KAyilEpByA)
-r'xpaina- 49044, n'r. lninpo, ByiI. fororr, 15 A, ren./Saxc: (056) 370-lg-76, (0562) 47-16-36
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EAIAHC (3nir rpo $iuaHcoBufi craH)
Ha 31 rpyAHn 2016 p.
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Oopnaa N I Koa sa fKYf 1801001

AKTHB

I HEOEOPOTHI AKTI,IBI4

i:.- r\ lOTbCg 3a MOTOAOM yr{aCTl B KaIIITtUII IHIIII4X IIIAIIpLI€MCTB

foBaHlcTb

II. OEOPOTHI AKTI4BI4

AKTI,IBI4

- : 
- : -- lu-bK& :a6oprosaHicrr 3a flpoAyxqiro, ToBapI4, po6oru, rroc

.- :cbKa :a6oproeaHicrr 3a po3paxyHKaMn:

i-a_lxeToM

'\{r qssri s noAarKy Ha npu6yroK

. -'tcrxa sa6oproBauicrr 3a po3paxyHKaMu 3 HapaxoBaHHX AoxoAis

-- -t'rroeH? 4e6iropcbKa :a6oprosanicrr
-. e i $ iHaHcoei iHn-ecrHrlii

loAlB

TOB ayAr{ropcbKa Sipnaa (KAyIIEPByA)
VrcpaiHa, 49044, rvr. lHinpo, ByrI. foronn, l5 A, ren./Sarcc: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36

r'CbOfO

Kot pflAl(a
Ha noqaroK

rsirFroro nepiogy

Ha rciHeub
geirHoro nepioay

( s27t ) ( 5678 )

27 6014 2r2321

7 19086s 7885 842

21462173 23928544

( 16042702 )( 1427 1308 )

r',.8..x.r00965

20 1 84001107280

16296017 43302

| 49 139

23887 427 4537

2491394 r49s7 49

I 7280583081 l
I 87306 3 88568

29282 20282

55955 37 6523

38829

3882 I

r1984781034534

:,La{Hc

http ://www. gal asyuk. com e-mail . audit@cowperwood. dnepr. net
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NACUB Koa pqAKa
Ha noqaroK

geirHoro nepioltv
Ha rciHeub

reirHoro nepioAv
I 2 a

J 4
I. BIIACHI4V KA|IITAII

t nafroeufr) xaniral I 400 41 891 5 41 891 5

J -:lceCTpOBaHOrO CTaTyTHOfO KaIIlTany l40l
I 405 3l 155 861944

: : .- :il]Ta-l 141 0 798 714
- _ t,l: | 411

i:r. pcoBt pl3HHul 1412

1415 20069 20069

_ .:: : iiI"t npn6yrorc (uenoKpnTnfi s6urox) 1420 3 t97 00 ( 403580 )
KanlTar] 1425

;: t;nlTal 1 430

143 5
'" ' "]:o-rf0 34 PO3ffi 

:iiii

*,-tBIOCTPOKOBI 3OEOB''3AHH' I 3AEE3nEr{EHH'
noJarKosi go60n'q3aHss l 500 560790 623593

I

;.-(lOB t3aHHq I 505

KpetrHrn 6anxis l5r0
- :. -r.-TpoKogi :o6oB's3aHHt 1515 ss26694 5s24251

'.: I roei 3a6e3neqeHHt 1520

: --xoBl 3aoe3neqeHHfl BI"4TqAT rrepcoHany | 521
: l: i:.-:aHCr.BaHHt 1525

_lono\rofa 1526
l - lt-o 3A PO3,{IJI

III NOTOT{HI 3OEOB''3AHH'I I 3ABE3ilEI{EHH'
- i' - -'::oxoei KpeAHrH 6anxie r 600 t1969

- - -. ;;laui l 605
-. : i.':3-tHTOpCbKa Sa6oprosaHicrr ga:

: :"::,l KtTBII\f lt :O6Og'q3aHHqUU l6l0
: -i ,t- :a'-roTll. IIOCJyfH l6l 5 1367866 4060507
I '''-'" :: i:3\lll 3 6IOJ)KeTOM r620 5639 2181

3 noJarKy Ha rpHoyroK t62t
. :.'. rii.l\rlt ri crpaxyBaHHt r625 5 889
, ,",, Hii3\tH 3 OilJaTH IIpaUl 1630 t3s23 19

- ' rpe:lrropcbKa 3aoopfosaHicG 3a oAep)KaHHMLT aBaHCaMH 1635 t4t2512 t696637
ii i(te-lrrropcbKa 3aoopfoBanicrr 3a po3paxyHKaMr4 3 yrracHHKaMH 1640

- n j .tle^ttrropcbKa :aooproBaHicrb ir nny"rpiurHix po3paxynxin 1645

l:tre3neqeHHt I 660 71883 t429s7
- i \.1,11iO\THIX neploAlB t66s s36 580

: -- {Hi :o6og'q3aHHq I 690 2647 542 2360331
v -i'rr,r-o 3.4 po3 ii *ri*i+r*191*g$911ffiii*iiiil $ti*ii ssffi

S _IB,q3AHH', NOB''3AHI 3 HEOEOPOTHVIMVIAKTI4B ANIVI,
: ;i\I\-BAHVII'II1 ilnfl IIPOAAXy, TA fpynAMl/'BI1{'ByTTt

1 700

ll'r' t"*LeJ{C

A\rI B.C.KyqiH

P.B.flosouapeHKo;, r-ir trarTep !*

LT

:l;-"*

TOB ayAr{ropcbKa Sipnra (KAynEPByA)
xnaiua, 49044, na. lninpo, Byrr. forolr, l5 A, rel./Qarc: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36

I
h ttp ://www. galasyuk. com e-mail : audit@cowperwood. dnepr. net



lan lpix, uicxqr, qucno/

flisnpzeiuctso IIYBJIITIHE AKUIOHEPHE TOBAPI4CTBO sa e[PilOY
'HIKOIIOJIbCbKI{IZ 3ABOA OEPOCIIJIABIB "

TOB AO "KAyilEPByA"

Aya"rop

TOB ayAr,rropcbKa Qipua (KAyTIEPByAD
VrpaiHa,49044, na. ,{Hinpo, ByJr. foronn, 15 ,\ ren./Sarcc: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36

[o4ar oR 2 Ao ayAr,rropcbKoro BrrcHoBKy

KOAr{
20r6 T2 31

00186s20

,'d."1g

fls[
tu\W

B.B.faracroK

O.P.IIla36y11

http ://www. galasyuk. com
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3nir upo Qinanconi pesy.nrraru (3eir rpo cyKyunnfi aoxia)
za 2016 p.

Ooprvra N 2 Kor sa [KV[
I. (DIHAHCOBI PE3YJTbTATI{

TOB ayAnropcbKa $ipnra dAynEPByA)
YxpaiHa,49044, n,r. lHinpo, ByJI. fororr, l5 A, ren./Sarc: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36

180r003

Crarrq Koa pflAr(a 3a :eirr'uit nepiog

3a aHaroriqnufi
nepiog

IIonepeAHbor-o

poKy
I 2 3 4

I LIrrcrufi aoxie nil peanigauii n Kuii (rosapis, po6ir. no f 2000 | 121067 8 l 0458089
L{ucri :apo6lesi cmaxosi nnenaii 2010
n erraii niAnracaui, B€uroBa c a 20tl
I-lpeuii, uepeAani IIe ec AXVBAHH'I 2012
3rrina pe3eDBV He3a JreHr{x npenrifi. BaLIIoBa cvMa 2013
3 rr ina qacrKra rreDecmaxosuxis 3e si Hesapo6leHr{x rrDevrifi 2014
- o6isapricrr pearisosaHoi npolyKqii (rona lB-. 6ir il I 2050 10924418 ) ( 8440720 )
-{rrcri rroHeceni s6rrKr,r 3a XOBI4MKI BUTIJTATAMVI 2070

:::j]:.:.:.:::::::::::r:::::::|:i:]i.:|:.:::::::.:'::

npH6vrox 2090 286260 2017369
3OI{TOK 2095

-Lr\l-l 
( BH Tu) ei.{ sl,riHn e3epBax .4oB KoBrrx go6os'x3aHb 2t0s

r\i: (sH rH) nia sN,riHr.r isurnx crpaxoBltx pesepnin 2tt0
j',tiHa iurunx cmaxoBrfx De3eDBis. BaroBa cvMa 2ttt
: \.{:Ha r{acrKn rreDecrDaxoBnKin s isunx XOBIIX 3EDBAX 21 I2

:- --l I OnepaqlllHl AOXOAI,I 2120 67 5168 3136785

- \i: eia sNdiHu naprocri
I =:f ^CTFO

arrunin, rKl orllHroroTb cfl 3a c[paBeAnr.rBoro
2t2t

I t',,.: sir nepnicHoro BrBHaHnq 6iorori.rHnx axrusis i
: -. bc bxorocrroAapcrxol nponyxqii

2122

i. . rr i HicmarusHi Brmarvt 2130 ts06e7 ) ( I 505s8 )
3;rrparu sa z6 2150 280s22 ) ( 18s377 )

^ ruri onepauifini B TH 2180 n87s24 ) ( 490244e )
Elrrpar sir sN,riHH Baprocrl aKTHBIB,

=apricrrc
2t8l

B rrrpar nir nepeicHoro
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Додаток 5 до аудиторського висновку 
 

Примітки 
до фінансової звітності ПАТ НЗФ за 2016 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕПНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВІВ» (скорочено – ПАТ НЗФ), далі за текстом – «Підприємство», 
створене згідно з Указом Президента України «Про корпоратизацію підприємств» 
від 15.06.1993 року № 210, наказу Міністерства економіки України від 27.08.1993 р. 
№ 54 «Про затвердження переліку підприємств, що підлягають корпоратизації», на 
підставі Положення про порядок корпоратизації підприємств, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 1993 р. № 508 згідно з 
наказом засновника – Міністерства промисловості України від 01.03.1994 року № 43 
шляхом перетворення Нікопольського державного заводу феросплавів. Згідно 
наказу Фонду державного майна України від 07.10.1999 р. № 1895 завершена 
приватизація ВАТ «Нікопольський завод феросплавів». 

Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Нікопольської міської 
Ради Дніпропетровської області 05 березня 1994 року. 

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців видана 11.04.2011 р., що дата та номер запису в Єдиному державному 
реєстрі здійснено 05.03.1994 р. за № 1 230 120 0000 000312. 

ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» знаходиться за адресою: м. Нікополь, 
вул. Електрометалургів, буд. 310, місцезнаходження за КОАТУУ 1211600000, 
організаційно-правова форма за КОПФГ - акціонерне товариство, код № 230, форма 
власності за КФВ приватна, код № 10. 

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (2016 рік) 
5856  чоловік (за попередній період – 5753 чоловік). 

Станом на звітну дату підприємство  не має філіалів і представництв. 
 

Основні види діяльності 
 
Звичайними видами діяльності підприємства в звітному періоді були (довідка 

АБ № 796856 з ЄДРПОУ від 28.10.2013 Державного комітету статистики): 
 

Таблиця № 1 
 

Основні види діяльності 
 

№ Види діяльності за КВЕД 
1 2 
1 07.29 Видобування та збагачення руд 

2 
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції для 
промислових цілей (флюси) 

3 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів 
(електродна маса) 

4 38.32 Відновлення відсортованих відходів 
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Продовження Таблиці № 1 
1 2 
5 46.90 Інші види оптової торгівлі 

6 14.31 Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових 
виробів 

7 14.14 Виробництво спіднього одягу 
8 58.13 Видання газет 
9 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

10 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 
паливом і подібними продуктами 

11 86.10 діяльність санаторно-курортних закладів 

12 
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 
розміщування 

13 55.20 надання інших місць для тимчасового проживання 
14 56.29 Діяльність їдалень 
15 93.29 Інші види рекреаційної діяльності 
16 86.90 Інша діяльність в сфері охорони здоров‘я  
17 93.19 Інша  діяльність в сфері спорту 

 
 

2. Основні  положення облікової політики 
 

Основа підготовки інформації. Фінансова звітність  підготовлена відповідно 
до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основні принципи 
облікової політики, що використовувались у ході підготовки фінансової звітності 
прописані нижче. Такі принципи  облікової політики застосовувались послідовно на 
весь період, якщо не вказано інше. 

Фінансову звітність подано у тисячах гривень. Національна валюта України - 
гривня. Все округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 

Підприємство працює в одному сегменті: виробництво феросплавів. 
 
Перерахунок іноземної валюти. Статті, які відображаються у фінансовій 

звітності Підприємством виміряються за допомогою валюти первинного економічного 
середовища, в якому працює Підприємство,функціональною валютою якою є 
українська гривня. 

Операції в іноземній валюті відображаються за курсом Національного банку 
України (НБУ), що діє на дату здійснення операції. Курсові різниці, що виникають 
в результаті розрахунків за операціями в іноземній валюті включені в прибуток або 
збиток на основі обмінного курсу, що діяв на дату здійснення операції. 

Монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в 
гривні за офіційним курсом НБУ на дату балансу. Прибутки або збитки від 
переоцінки відмінності обмінних курсів активів та зобов'язань віднесені у звітності 
до інших доходів/витрат або до фінансових доходів/фінансових витрат.  

Основні курси валют, що використовувалися для перерахунку сум іноземної 
валюти, були такими: 
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Таблиця № 2 
 

Курси валют 
                                                                                                                 

грн. 

№ Назва валюти 
на 

31 грудня 2015 р. 
на 

31 грудня 2016 р. 
1 2 3 4 
1 1 долар США 24,000667 27,190858 
2 1 євро 26,223129 28,422604 
3 1 рубль 0,329310 0,45113 

 
 

Основні засоби. 
 
Облік об’єктів основних засобів здійснюється за справедливою вартістю. 
Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням 

активів. Вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, 
прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. 

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, 
капіталізується, а балансова вартість замінених Підприємством списується. Інші 
подальші витрати капіталізуються, тільки якщо вони призводять до збільшення 
майбутніх економічних вигод від об'єкта основних засобів. Усі інші витрати 
визнаються у складі прибутку або збитку як витрати у міру їх здійснення. 

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в 
тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе 
економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття активів визначаються шляхом 
порівняння отриманих коштів та балансовою вартістю цих активів і визнаються у 
складі прибутку або збитку. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом з тим, 
щоб зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом залишкового строку їх 
експлуатації: 

 
Таблиця № 3 

 
Термін експлуатації основних засобів 

 

№ Показник 
Термін експлуатації, 

років 
1 2 3 
1 Будівлі і споруди 30-50 
2 Виробниче устаткування 20-30 
3 Інші основні засоби 10-20 

 
Ліквідаційна вартість активу – це розрахункова сума, яку Підприємство 

отримало б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням оціночних витрат на 
реалізацію, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються вкінці 
терміну його експлуатації. Коли Підприємство має намір використовувати актив до 

http://www.galasyuk.com
mailto:audit@cowperwood.dnepr.net


18 

ТОВ аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» 
Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 15 А, тел./факс: (056) 370-19-76, (0562) 47-16-36 

http://www.galasyuk.com                           e-mail: audit@cowperwood.dnepr.net 

®

  

кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. 
Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активу переглядаються та, за 
необхідності, коригуються на кожну звітну дату. 

 
Незавершене будівництво являє собою вартість основних засобів, 

будівництво яких ще не завершено та передоплати за основні засоби. Амортизація 
цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. У разі 
відповідності критеріям визнання Підприємство капіталізує витрати за позиковими 
коштами, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу. 

 
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за 

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них 
менша. Первісна вартість товарно-матеріальних запасів визначається на основі 
середньозваженої вартості для сировини та технологічного палива, та за методом 
FIFO для матеріалів, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів 
та інших ТМЦ. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає 
вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні 
виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої 
потужності. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації в 
ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на 
завершення роботи над активом та відповідних витрат на збут. 

 
Класифікація фінансових активів. Підприємство класифікує свої фінансові 

активи, як дебіторську заборгованість. Керівництво Підприємства визначає 
категорію фінансових активів при їх первісному визнанні. 

 
Аванси видані та дебіторська заборгованість виникають тоді, коли Підприємство 
реалізує продукцію або надає грошові кошти безпосередньо дебітору, окрім кредитів 
і дебіторської заборгованості, які створюються з наміром продажу відразу ж або 
протягом короткого проміжку часу. Вони включаються в категорію оборотних 
активів, крім тих з них, термін погашення яких перевищує 12 місяців після звітної 
дати. Дані фінансові активи включаються в категорію необоротних активів. 

 
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток складаються з 

поточних відрахувань та відстроченого податку. Податок на прибуток врахований у 
фінансовій звітності відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну 
дату. 

Витрати з податку на прибуток визнаються у складі прибутку або збитку, крім 
випадків, коли вони визнаються в інших сукупних доходах або безпосередньо у 
складі капіталу, оскільки вони відносяться до операцій, врахованим у поточному або 
інших періодах в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу. 

Поточний податок – це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити до 
бюджету або відшкодувати щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточних 
або попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, наведені у складі 
операційних витрат. 

 
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових 

зобов’язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та 
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тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та 
їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочений податок 
оцінюється за податковим ставкам, які діють або плануються до введення в дію на 
звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде 
сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. 

 
Відстрочені податкові активи за тимчасовими різницями і перенесені податкові 

збитки враховуються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в 
наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати 
від’ємні суми. 

 
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська 

заборгованість (фінансові активи). Дебіторська заборгованість з основної 
діяльності та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковуються за 
справедливою вартістю, а надалі оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки мінус резерв на знецінення. 
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли 
існує об’єктивне свідчення того, що Підприємство не зможе отримати повну суму 
заборгованості відповідно до первісних або переглянутих умов. Ознаками того, що 
дебіторська заборгованість з основної діяльності знецінена, вважаються істотні 
фінансові труднощі дебітора, ймовірність його банкрутства або фінансової 
реорганізації, несплата або прострочення платежу. 

Величина сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної 
заборгованості, виходячи з платоспроможності кожного дебітора, та проведення 
аналізу платежів за товари, роботи, послуги. Виключення безнадійної дебіторської 
заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву 
сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів 
безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні 
витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської 
заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв 
сумнівних боргів, у разі визнання її безнадійною списується за рахунок інших 
операційних витрат. 

 
Нефінансові аванси видані. Нефінансові аванси обліковуються за первісною 

вартістю. Балансова вартість нефінансових авансів, виданих з метою придбання 
активів, переноситься на балансову вартість активів коли Підприємство отримує 
контроль над цими активами і існує ймовірність отримання економічних вигод від їх 
використання. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких 
відносяться нефінансові аванси видані, не будуть отримані, балансова вартість 
нефінансових авансів виданих зменшується, а відповідний збиток від знецінення 
визнається у складі прибутку або збитку. 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти 

включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та 
інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення не 
більше трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу 
грошових коштів та їх еквівалентів. 
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Акредитиви. Акредитиви являють собою грошові кошти на банківських 
рахунках, заблоковані банком для забезпечення виконання Підприємством своїх 
зобов’язань по конкретних договорах закупівлі. Використання цих коштів обмежено. 
Тому їх вартість включено до складу інших необоротних активів. 

 
Прибуток на акцію. Сума прибутку на одну акцію розраховується шляхом 

ділення прибутку або збитку за рік на середньозважену кількість акцій за участю в 
обігу протягом звітного року. 

 
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з капіталу 

в тому періоді, в якому вони були оголошені і затверджені.  
 
Позикові кошти. Позикові кошти обліковуються за справедливою вартістю за 

вирахуванням витрат, понесених на проведення операції. Будь-яка різниця між 
сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операції) та вартістю 
погашення визнається у прибутку або збитку протягом періоду, на який були 
залучені позикові кошти, з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Позикові кошти класифікуються як поточні зобов’язання за винятком 
випадків, коли Підприємство має безумовне право відстрочити погашення 
зобов’язання, щонайменше, на 12 місяців після звітної дати. 

Позикові кошти, визнані у фінансових звітах, включають банківські кредити, 
небанківські позикові кошти та кредиторську заборгованість перед поручителями.  

 
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 

заборгованість (фінансові зобов’язання). Кредиторська заборгованість за 
основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли 
контрагент виконує свої зобов’язання за договором. Надалі інструменти з 
фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки.  

 
Нефінансові аванси отримані. Нефінансові аванси обліковуються за первісно 

отриманими сумами. 
 
Умовні активи та умовні зобов’язання. Умовний актив не визнається у 

фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається у примітках до фінансової 
звітності, коли ймовірно отримання економічних вигід від його використання. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, 
коли існує ймовірність відтоку економічних ресурсів для того, щоб розрахуватися за 
зобов’язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. 
Інформація про умовні зобов’язання розкривається у фінансовій звітності, крім 
випадків, коли відтік ресурсів, що припускають економічні вигоди, є 
малоймовірною. 

 
Винагороди працівникам. План з встановленими внесками. Підприємство 

сплачує на користь своїх працівників передбачені законодавством внески до 
Пенсійного фонду. Внески розраховуються як відсоток від поточної валової суми 
заробітної плати і відносяться на витрати у міру їх виникнення. 
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Винагороди працівникам. План із встановленими виплатами. Підприємство 
бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який 
передбачає достроковий вихід на пенсію робітників, що працюють на робочих 
місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами. Підприємство також 
надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію. Зобов’язання, 
визнане в балансі у зв’язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє 
собою поточну вартість певного зобов’язання на звітну дату. Зобов’язання за 
встановленими виплатами розраховується щорічно. 

 
Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої 

винагороди або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані 
послуги в ході звичайної діяльності Підприємства. Виручка від реалізації 
відображається без ПДВ та знижок 

 
Підприємство визнає виручку від реалізації в тому випадку, якщо її суму 

можна розрахувати з достатнім ступенем точності, існує ймовірність отримання 
Підприємством майбутніх економічних вигод та дотримані конкретні критерії по 
кожному напрямку діяльності Підприємства, як описано нижче. Оцінки 
Підприємства ґрунтуються на результатах минулих періодів з урахуванням категорій 
покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди. 

 
Підприємство виробляє феросплави для їх реалізації в Україні та на 

міжнародних ринках. Виручка від продажу феросплавів та інших товарів визнається 
в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Зазвичай це відбувається 
при відвантаженні товару. Коли Підприємство погоджується доставити вантаж до 
певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві в 
обумовленому місці. Підприємство використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС 
2010, такі як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до 
кордону (DAF), франко-перевізник (FCA) і франко-борт (FOB), які визначають 
момент переходу ризиків і вигод. 

 
Продажі враховуються на основі цін, зазначених у специфікаціях до договорів 

купівлі-продажу. Ціна продажу вказується окремо для кожної специфікації. 
 
Податок на додану вартість. ПДВ розраховується за трьома ставками:  
- 20% при продажі на внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи 
послуг; 

- 0% при експорті товарів та наданні супутніх послуг; 
- 7% на медичні вироби та лікарські засоби.  
Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, 

акумульованої за звітний період. Воно виникає в день відвантаження товарів 
клієнтові або в день отримання оплати від клієнта, в залежності від того, яка з 
подій відбувається раніше. Кредит з ПДВ – це сума, яку платник податку має право 
зарахувати на зменшення свого зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на 
кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка виписується у 
день оплати постачальнику або в день отримання товарів, в залежності від того, що 
відбувається раніше. ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі згорнуто і 
показується як актив або зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. В 
інших випадках ПДВ відображається розгорнуто. У тих випадках, коли під 
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знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення 
враховується відповідно до  валової суми заборгованості, включаючи ПДВ. 

 
Аванси видані контрагентам і аванси отримані від контрагентів показані в 

даній фінансовій звітності з врахуванням ПДВ, оскільки передбачається, що 
розрахунок по ПДВ буде проведений за рахунок поставки відповідних товарів чи 
послуг. 

 
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. 

Собівартість реалізованої продукції складається переважно з ціни закупівлі 
сировини, витрат на електроенергію, витрат на персонал, витрат на амортизацію 
основних засобів та інших відповідних видатків. 

 
Фінансові доходи. Фінансові доходи включають доходи від розміщення 

вільних коштів на депозитних рахунках у банківських установах.  
 
Фінансові витрати. Процентні витрати включають процентні витрати за 

позиковими коштами та збитки від курсової різниці за позиковими коштами. 
 
 

Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 
 
Підприємство здійснює оцінки і припущення, які впливають на суми активів і 

зобов'язань, наведених в звітності, на протязі наступного фінансового року. Оцінки 
і судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва і інших 
чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах 
вважається обґрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує 
певні думки при вживанні принципів облікової політики. Думки, що найбільше 
впливають на суми, визнані у фінансовій звітності і оцінки, які можуть привести до 
значних коригувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного  
фінансового року, включають: 

 
Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство зазнає 

частих змін. Має місце наявність суперечних положень. Керівництво впевнено в 
тому, що його розуміння податкового законодавства та його тлумачення є доречним і 
обґрунтованим, але не можливо впевнено гарантувати, що податкові органи будуть 
дотримуватись такої ж думки. 

 

Знецінення ПДВ до відшкодування. Підприємством враховується сума 
податку на додану вартість (ПДВ) до відшкодування з державного бюджету. 
Відповідно до законодавства України Підприємство може вимагати відшкодування 
ПДВ грошовими коштами або проводити його залік з майбутнім ПДВ, що підлягає 
сплаті до бюджету. В 2016 році Підприємство мало результатом звітності з ПДВ 
від’ємне значення та отримувало бюджетне відшкодування ПДВ відповідно до 
декларування на свій поточний рахунок. На думку керівництва Підприємства, суми, 
відображені в балансі, будуть повністю відшкодовані, тому Підприємство не 
визнавало збитки від знецінення.  
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Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої 
дебіторської заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення 
дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах (на підставі термінів 
виникнення заборгованості). При проведенні такого аналізу до уваги приймаються 
наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої 
дебіторської заборгованості по термінах, фінансове положення клієнтів і погашення 
ними заборгованості у минулому. Якщо фактично відшкодовані суми будуть 
меншими, ніж за оцінками керівництва, Підприємству доводиться  враховувати 
додаткові витрати на знецінення. 

 

Пенсійні зобов'язання та інші винагороди працівникам. Керівництво не 
оцінює пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам на підставі актуарних 
припущень. Оскільки пенсійний план входить в компетенцію державних органів, у 
Підприємства не завжди є доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на 
суму зобов'язань по пенсійному забезпеченню можуть робити значний вплив 
припущення про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це відбудеться, 
чи буде Підприємство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх працівників залежно 
від того, чи продовжує колишній співробітник працювати в небезпечних умовах, а 
також про вірогідність того, що працівники будуть переведені з пенсійної програми, 
що фінансується державою, на пенсійну програму, що фінансується Підприємством. 
Поточна вартість пенсійних зобов'язань залежить від ряду чинників, які 
визначаються на підставі актуарних припущень. Будь-які зміни в цих припущеннях 
вплинуть на балансову вартість пенсійних зобов'язань.  
 

 
3. Детальне розкриття інформації 

 
Основні засоби 
 
В 2017 році підприємством була проведена переоцінка об’єктів основних 

засобів. Переоцінка проводилася з залученням незалежних експертів – оцінювачів. 
Інформація про наявність та рух основних засобів наведена в Таблиці № 4. 

 
Таблиця № 4 

 
Основні засоби  

 
тис.  грн. 

№ Показник 
Первісна 

вартість станом 
на 01.01.2016 

Знос 
станом на 
01.01.2016 

Надходжен
ня за 2016 

рік 

Вибуття в 
2016році Первісна 

вартість 

Вибуття в 
2016 році 
Знос 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Будівлі і споруди  15 059 681 8 851 995 125 717 37 207 26 273 
2 Машини та обладнання 5 638 599 4 807 892 39 915 52 254 49 936 
3 Транспортні засоби 413 748 355 968 12 801 5 290 5 155 

4 Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 

196 813 167 804 1 557 3 036 2 894 

5 Інші основні засоби 2 754 1 069 391 25 5 
6 Бібліотечні фонди 52 52 3 - - 

7 
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи 3 520 3 520 1 096 41 41 

8 Інші необоротні матеріальні 
активи 

147 006 83 008 759 1 994 1 442 

9 Разом 21 462 173 14 271 308 182 239 99 847 85 746 
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Продовження Таблиці № 4 

№ 
Нараховано 
амортизації 
за рік 

Переоцінка 
первісної 
вартості 

Переоцінка 
зносу 

Первісна 
вартість станом 
на 31.12.2016 

Знос станом 
на 31.12.2016 

Залишкова 
вартість 
станом на 
31.12.2016 

1 8 9 10 11 12 13 
1 150 271 1 616 503 1 168 115 16 764 694 10 144 108 6 620 586 
2 137 389 290 359 51 496 5 916 619 4 946 841 969 778 
3 10 907 373 924 279 662 795 183 641 382 153 801 
4 5 307 19 795 6 233 215 129 176 450 38 679 
5 119 2 868 944 5 988 2 127 3 861 
6 3 - - 55 55 - 
7 1 096 - - 4 575 4 575 - 
8 5 726 80 530 39 872 226 301 127 164 99 137 
9 310 818 2 383 979 1 546 322 23 928 544 16 042 702 7 885 842 

 
 

Активи, передані Підприємству після приватизації, не включають землю, на 
якій розташовані будівлі Підприємства. Підприємство продовжує користуватися 
землею на умовах постійного користування. Українським законодавством термін 
закінчення зазначеного права не встановлено. 
 

Нематеріальні активи 
 
Інформація про наявність та рух нематеріальних активів наведена в Таблиці 

№ 5. 
 

Таблиця № 5 
 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів 
 

тис. грн. 

№ Показник 
Групи нематеріальних активів  за 2016 р. 

Разом за  
2016 р. Патенти і 

ліцензії 
Програмне 
забезпечення Інше 

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок на початок року  
2 Первісна  вартість  51 6 303 - 6 354 
3 Знос 28 5 243 - 5 271 
4 Надійшло за рік  - 971 - 971 
5 Вибуло за рік 
6 Первісна вартість  1 256 - 257 
7 Знос 1 256 - 257 

8 Нараховано  
амортизації за рік  9 655 - 664 

9 Залишок на кінець року  
10 Первісна вартість  50 7 018 - 7 068 
11 Знос 36 5 642 - 5 678 
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Товарно-матеріальні запаси 
 

Таблиця № 6 
 

Запаси 
 

тис. грн. 

№ Показник 
Залишок на 31 
грудня 2015 року 

Залишок на 31 
грудня 2016 року 

1 2 3 4 
1 Сировина та допоміжні матеріали 743 302 1 629 604 
2 Готова продукція  274 537 238 874 
3 Незавершене виробництво 89 087 149 439 
4 Товари 354 483 

5 
Всього товарно-матеріальних 
запасів 1 107 280 2 018 400 

 
Станом на 31 грудня 2016 року товарно-матеріальні запаси були показані за 

чистою вартістю реалізації. 
Станом на 31.12.2016 року підприємство визнало уцінку за статтею «Сировина 

та допоміжні матеріали» у сумі 1 903 тисячі гривень. 
 

Аванси видані 
 
Станом на 31 грудня 2016 року Підприємство видало іноземним  

постачальникам аванси в доларах США на суму еквівалентну 10 297 тисяч гривень. 
Станом на 31 грудня 2016 року Підприємство видало українським 

Підприємствам аванси в гривнях на суму1 683 450 тисяч гривень. 
Станом на 31 грудня 2016 року Підприємство класифікувало видані суми 

авансів, як дебіторську заборгованість. 
Ці аванси не прострочені та не знецінені. Справедлива вартість цих авансів 

приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 
 

Дебіторська заборгованість 
 

Таблиця № 7 
 

Дебіторська заборгованість 
 

тис. грн. 

№ Найменування показника 
Станом на  
31 грудня 
2015 р. 

Станом на 
31 грудня 
2016 р. 

1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги з основної  діяльності 2 563 625 1 566 720 

2 
Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги  

(71 315) (70 971) 
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Продовження Таблиці № 7 
1 2 3 4 

3 
Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення 
дебіторської заборгованості з передплат за 
необоротні активи 

(916) - 

4 Інша поточна дебіторська заборгованість 
(розрахунки по договорам комісії, тощо) 55 955 378 842 

5 
Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення 
дебіторської заборгованості з іншої поточної  
заборгованості 

- (2 319) 

6 Інша довгострокова дебіторська заборгованість - - 

7 
Всього чиста дебіторська заборгованість з 
основної діяльності та інша дебіторська 
заборгованість 

2 547 349 1 872 272 

8 Векселі до отримання - - 
9 Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 53 15 
10 Нефінансові аванси видані 30 811 1 728 058 

11 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом, у тому числі: 187 306 388 568 

11.1 ПДВ до відшкодування 158 019 368 081 
11.2 Передоплата з податку на прибуток 29 282 20 282 

11.3 
Інші рахунки 5 

 205 

14 
Всього поточної дебіторської заборгованості з 
основної діяльності та іншої дебіторської 
заборгованості 

218 170 2 116 641 

16 Грошові кошти, використання яких обмежено Х Х 
17 Разом 2 765 519 3 988 913 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 та на 
31.12.2016 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 зросла 
порівняно зі станом на 01.01.2016 у зв’язку з ростом виданих нефінансових  авансів. 

 

У сумі резерву сумнівних боргів на знецінення дебіторської заборгованості з 
основної діяльності відбулися наступні зміни: 

 

Таблиця № 8 
 

Резерв сумнівних боргів за видами 
 

тис. грн. 

№ Показник 
На 

01.01.2013 

Нарахова
но/сторно
ване 

Викори
стано 

На 
31.12.2014 

Нарахова
но/сторн
оване 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Резерв поточної дебіторської 
заборгованості  за товари, 
роботи, послуги 

7 221 93 595 - 100 816 (-) 31 410 

2 
Резерв дебіторської 
заборгованості з іншої поточної  
заборгованості 

- 1 540 - 1 540 373 

3 
Резерв дебіторської 
заборгованості з передоплат за 
необоротні активи 

- 916 - 916 - 

4 Всього 7 221 96 051 - 103 272 (-) 31 037 
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Продовження Таблиці № 8 

№ 
Використа

но 
На 

01.01.2016 
Нараховано/
сторноване 

Використа
но 

На 
31.12.2016 

1 8 9 10 11 12 
1 - 69 406 1 565 - 70971 
2 4 1 909 410 - 2319 
3 - 916 - - 916 
4 4 72 231 1 975 - 74 206 

 
Резерв сумнівних боргів на знецінення дебіторської заборгованості з 

передплат за необоротні активи у сумі 916 тис. грн. перенесено у незавершені 
капітальні інвестиції (рядок 1005 балансу). 

 
До складу резерву сумнівних боргів включені заборгованості з терміном 

несплати понад один рік. 
 
Аналіз фінансової дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

(рядок 1125), іншої дебіторської заборгованості (рядок 1155) у розрізі строк 
представлений нижче: 

 
Таблиця № 9 

 
Терміни дебіторської заборгованості (ряд. балансу 1125, 1155) 

 
тис. грн. 

№ На дату 

Термін 

до 3-х 
місяців 

від 3-х 
до 6-ти 
місяців 

від 6-ти  
до 12-ти 
місяців 

більше 
року 

більше 3-
х років Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 на 01.01.2013 950 200 91 139 12 458 52 307 1 094 116 
2 на 01.01.2014 1 621 518 205 856 27 463 111 4 570 1 859 518 
3 на 01.01.2015 1 851 952 35 750 979 029 48 827 53 530 2 969 088 
4 на 01.01.2016 1 920 158 623 659 4 447 17 704 53 612 2 619 580 
5 на 01.01.2017 928 892 324 354 259 679 18 165 53 685 1 584 775 

 
 

Всі прострочені, але не знецінені суми вважаються такими, що будуть 
повернуті. Індивідуально знецінені статті дебіторської заборгованості – це, в 
основному,  заборгованість клієнтів, що зазнають фінансові труднощі. Підприємство 
не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. 
 

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості які не 
підлягають відображенню у складі наведених статей обліку дебіторської 
заборгованості  (Таблиця № 10).  
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Таблиця № 10 
 

Розшифровка ряд. 1155 балансу «Інша поточна дебіторська 
заборгованість» 

 
тис. грн. 

№ Вид заборгованості 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 

1 Дебіторська заборгованість по розрахункам за 
оренду майна 0 88 

2 Розрахунки з робітниками підприємства 297 280 
3 Розрахунки з бюджетом 9 3 695 

4 
Розрахунки з іншими дебіторами – пере 
виставлення  рахунків 38 152 12 120 

5 Цільове фінансування (зарплата військово-
мобілізованих) 

89 90 

6 Розрахунки гарантованими платежами 15 513 9 
7 Поворотна фінансова допомога - 358 200 
8 Інша заборгованість 1 895 2 041 
9 Разом 55 955 376 523 
 

Таблиця № 11 
 

Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) 
 

тис. грн. 
Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1125 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 2 521 251 1 524 346 
2 Долари США 42 374 42 374 
3 Євро -  
4 Російські рублі -  

5 
Резерв сумнівної 
дебіторської заборгованості (72 231) (70 971) 

6 
Всього фінансової 
дебіторської 
заборгованості 

2 491 394 1 495 749 

Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1155 
Інша поточна дебіторська заборгованість  
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 55 955 376 523 
2 Долари США - - 
3 Євро - - 
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Продовження Таблиці № 11 
1 2 3 4 
4 Російські рублі - - 

5 
Всього фінансової 
дебіторської 
заборгованості 

           55 955    376 523 

Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1140 
Нараховані доходи 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 53 15 
2 Долари США - - 
3 Євро - - 
4 Російські рублі - - 

5 
Всього фінансової 
дебіторської 
заборгованості 

53 15 

Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1165 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 38 784 370 
2 Долари США 2 1 992 
3 Євро 43  
4 Російські рублі -  

5 Всього фінансової 
дебіторської заборгованості 38 829 2 362 

Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд. 1515 
Інші довгострокові зобов'язання 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 5 305 443 5 303 000 
2 Долари США 221 251 221 251 
3 Євро - - 
4 Російські рублі - - 
5 Всього заборгованості 5 526 694 5 524 251 
Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1600 
Короткострокові кредити банків 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 11 969 - 
2 Долари США - - 
3 Євро - - 
4 Російські рублі - - 
5 Всього заборгованості 11 969 - 
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Продовження Таблиці № 11 
Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1615 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 960 282 574 113 
2 Долари США 404 504 3 442 458 
3 Євро 2 316 43 936 
4 Російські рублі 764  
5 Всього заборгованості 1 367 866 4 060 507 
Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1690 
Інша кредиторська заборгованість 
№  Валюта Станом на 01.01.2016 Станом на 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 555 603 2 360 331 
2 Долари США 2 091 939  
3 Євро -  
4 Російські рублі -  
5 Всього заборгованості 2 647 542 2 360 331 

 
 

Грошові кошти і їх еквіваленти 
 

Склад грошових коштів підприємства наведено в Таблиці № 12. 
 

Таблиця № 12 
 

Кошти 
 

тис. грн. 
№ Показник 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2016 р. 
1 2 3 4 
1 Поточні рахунки 5 579 1 993 
2 Депозитні рахунки 33 196 141 
3 Готівка (каса) 8 65 
4 Інші кошти 46 163 

5 Всього грошових коштів і 
їх еквівалентів 

38 829 2 362 

 
Ці суми не мають обмежень у використанні та не знецінені. 

 
Інші оборотні активи 

 
До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства (рядок 1190) 

станом на  31.12.2016 р. включені: 
- суми податкового кредиту у сумі 49 546 тис. грн. 
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- податкових зобов’язань з податку на додану вартість за окремими 
господарськими операціями у сумі 1 148 932 тис. грн., розраховані відповідно до 
податкового законодавства України (податкові зобов’язання за отриманими 
авансами, податкові зобов’язання з імпорту послуг, податковий кредит, 
непідтверджений податковими накладними). 
 

Акціонерний капітал. 
 
Станом на 1 січня 2015 і 1 січня 2016 року кількість простих акцій, що 

обертаються становило 1 551 537 980штук номінальною вартістю 0,27 гривні за 1 
акцію. Всі випущені прості акції були повністю оплачені. Кожна проста акція має 
один голос при голосуванні. Відповідно до законодавства України, Підприємство 
розподіляє отриманий прибуток у вигляді дивідендів або переводить її в резерви 
виходячи з фінансової звітності, підготовленої відповідно до МСФО. 

 
Довгострокові зобов’язання 
 
Підприємство залучило ряд банківських позикових коштів, які згодом не 

змогло погасити. Розрахунок за цими позиковими коштами був здійснений 
поручителями. Станом на 31 грудня 2016 року  221 251 тис грн., - це заборгованість 
перед поручителем, що здійснив погашення заборгованості Підприємства перед 
банківською установою. Це зобов'язання є безвідсотковим і не має фіксованого 
терміну погашення. Підприємством оцінюється ця заборгованість як довгострокова 
виходячи з того,що кредитором не планується вимога заборгованості на протязі 2017 
року. Після погашення банківських позикових коштів поручителем Підприємство 
рекласифікувало таку заборгованість  в довгострокову кредиторську заборгованість 
перед поручителями 

Також в складі довгострокових зобов’язань підприємства враховані отримані 
передплати в сумі 5 303 00  тис. грн. від резидентів України,за якими поставка 
товарів, робіт, послуг буде здійснена в довготривалому періоді який перевищуватиме 
один рік. 

Довгострокова заборгованість недисконтована, її сума дорівнює номінальній 
вартості. 

Підприємство не хеджує свої зобов'язання в іноземній валюті та ризики зміни 
процентної ставки. 

Станом на звітні дати справедлива вартість позикових коштів Підприємства 
приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 

 
Зобов'язання за пенсійним забезпеченням 
 
Підприємство бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими 

виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, які 
працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами. 
Ці пільгові пенсії фінансуються розподільним способом, тобто кожен рік з 
Пенсійного фонду України, без створення спеціального резерву або фонду.  

Законом України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» визначено, 
що пенсійне забезпечення осіб, які заробили право на пільгову пенсію, здійснюється 
через професійні та корпоративні фонди згідно окремим законодавчим актам. До 
впровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди за 
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законодавством України роботодавці зобов'язані (частково) фінансувати виплату 
цих пенсій (відшкодування до Пенсійного Фонду по виплатах пенсій на пільгових 
умовах співробітникам підприємства як працюючим, так і по звільненим, які 
заробили частину такої пенсії або всю перед своїм звільненням з підприємства).  

 
Кожен місяць підприємство має виплачувати грошові кошти Пенсійному 

Фонду та накопичувати  зобов’язання перед нинішніми працівниками. Крім 
обов’язкового  фінансування пільгових державних пенсій, підприємство добровільно 
надає своїм співробітникам ряд довгострокових соціальних пільг, визначених 
колективним договором, пов’язаних  з виплатами при виході на пенсію. Всі ці 
пільги носять характер планів зі встановленими виплатами. Таким чином, Програма 
соціальних заходів підприємства складається з пенсійних і довгострокових 
соціальних пільг. Пенсійні пільги складають основну частину цієї програми.  

 
Зобов’язання підприємства за програмою включають: 
- пенсії по закінченні трудової діяльності (відшкодування до Пенсійного Фонду 

по виплатах пільгових пенсій співробітникам Підприємства (згідно чинного 
законодавства)) активним учасникам, пенсіонерам і відкладеним пенсіонерам. 

- винагороди по закінченні трудової діяльності (одноразові виплати у зв’язку  з 
виходом на пенсію) працюючим - відповідно до положень колективного договору. 
 

Підприємство також надає на певних умовах одноразові виплати при виході 
на пенсію, до ювілею та інші виплати не пов'язані з відпрацьованим часом. 

Таким чином, у підприємства виникає необхідність визнання в обліку та 
фінансовій звітності зобов’язання  з виплати цих сум у майбутньому. 

 
З практичних міркувань Підприємство самостійно, без залучення актуаріїв, 

розрахувало та визнало в балансі  зобов’язання за пенсійним планом зі 
встановленими виплатами, яке являє собою поточну вартість визнаного зобов’язання  
на звітну дату. Сума зобов’язання визначена  на рівні можливого відшкодування до 
Пенсійного Фонду по виплатах пільгових пенсій співробітникам Підприємства  на 
2017 рік. 

 
Суми зобов’язань за пенсійним забезпеченням у балансі станом на 01.01.2016, 

були визначені в розмірі 34 186 тис. грн. Справедлива вартість зобов’язань за 
пенсійним забезпеченням Підприємства приблизно рівна її балансовій вартості. 
 

Підприємство рекласифікувало пенсійні зобов’язання у сумі 34 186 тис. грн. з 
довгострокових у короткострокові зобов’язання станом на 01.01.2016. 

 
 Довгострокові забезпечення виплат персоналу  у сумі 79 460 тис. грн. 

- рекласифіковані з довгострокових у короткострокові зобов’язання у сумі 
37 697 тис. грн.; 

- на суму 41 763 тис. грн.  проведено коригування забезпечення за рахунок 
нерозподіленого прибутку станом на  01.01.2016. 
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Кредиторська заборгованість  
 

Таблиця № 13 
 

Кредиторська заборгованість 
 

тис. грн. 

№ Вид кредиторської заборгованості 
На 

01.01.2016 
На 

31.12.2016 
1 2 3 4 

1 Кредиторська заборгованість за основною 
діяльністю 1 367 866 4 060 507 

2 Дивіденди до виплати х х 
3 Векселі видані х х 
4 Довгострокова кредиторська заборгованість  5 526 694 5 524 251 

5 
Інша кредиторська заборгованість, у тому 
числі: 

 
2 647 542 

2 360 331 
 

5.1  податковий кредит 1 356 278 463 
5.2 розрахунки з іншими кредиторами 2 109 725 31 135 
5.3 розрахунки по нарахованим % - - 
5.4 розрахунки з підзвітними особами 4 3 
5.5 поворотна фінансова допомога 536 457 2 050 730 
6 Аванси отримані 1 412 512 1 696 637 

7 Нарахований резерв на відпустки 
працівників 37 697 43 108 

8 Зобов‘язання за Пенсійним планом 34 186 39 832 

9 Забезпечення інших виплат і платежів 
(згідно судових рішень) 

- 60 017 

10 
Заробітна плата та заборгованість зі 
страхування 19 412 19 

11 Податок на прибуток до сплати х х 
12 Інші податки до сплати 5 639 2 181 
13 Доходи майбутніх періодів 536 580 

14 
Всього кредиторської заборгованості з 
основної діяльності та іншої 
кредиторської заборгованості 

11 052 084 13 787 463 

 
 

Судові процеси. В ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від 
часу отримує претензії.  

Підприємство має торгівельну кредиторську заборгованість перед ТОВ 
«Мегапром» на яку виставлені рахунки в сумі 54,7 млн. грн. Ця минула подія 
спричинила теперішню заборгованість. Враховуючи судовий розгляд цієї страви 
підприємство створило зобов‘язання в розмірі 60 млн. грн. в частині нарахованих 
судом пені та інфляційних сум. 

 
Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система 

заходів щодо дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться 
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на етапі становлення, і позиція державних органів щодо його виконання постійно 
переглядається. У міру виникнення зобов'язань вони визнаються у фінансовій 
звітності в тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть 
виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства, а також судових 
процесів, не піддаються оцінці, але можуть зробити істотний вплив. При існуючому 
порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керівництво вважає, 
що істотні зобов'язання внаслідок забруднення довкілля відсутні. 

 
Зобов'язання по капітальних вкладеннях. Станом на 31 грудня 2015 та 31 

грудня 2016 року договірні зобов'язання Підприємства за капітальними вкладеннями 
відсутні. 

 
Таблиця № 14 

 
Позикові кошти 

 
тис. грн. 

№ Показник на 
01.01.2016 

на 
31.12.2016 

1 2 3 4 
1 Довгострокові позикові кошти 
2 - банківські позикові кошти - - 
3 - небанківські позикові кошти 221 251 221 251 
4 Поточні позикові кошти 
5 - банківські позикові кошти 11 969 - 
6 - небанківські позикові кошти - - 
7 Всього позикові кошти 233 220 221 251 

 
 

Позикові кошти Підприємством отримані в наступних валютах: 
  

Таблиця № 15 
 

Валюта позикових коштів 
 

тис. грн. 

№ Показник на 
31.12.2013 

на 
31.12.2014 

на 
01.01.2016 

на 
31.12.2016 

1 2 3 4 5 6 
1 Українські гривні 728 534 х 11 969 х 
2 Долари США 146 434 х х х 
3 Євро х х х х 
4 Російські рублі х х х х 

5 Всього позикових 
коштів 

874 968 х 11 969 х 
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Таблиця № 16 
 

Ефективні відсоткові ставки 
 

№ Валюта 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 5 6 
1 Українські гривні 11,2 - 11,5% 11,0-11,6% 25% Х 
2 Долари США 10,2 - 11,3% 10,3-11% Х х 
3 Євро х х х х 
4 Російські рублі х х х х 

 
Довгострокова заборгованість переводиться в короткострокову заборгованість 

у випадку, коли за умовами договору до повернення основної суми боргу 
залишається 365 днів. У випадку якщо зобов’язання з повернення позикових коштів 
підлягає погашенню долями (траншами), кожний такий транш відображається в 
бухгалтерському обліку в якості самостійного зобов’язання, що характеризується 
окремим строком погашення. Вимоги про переведення довгострокової заборгованості 
в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо.  

 
 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення 
 
Суми зобов’язань з пенсійного забезпечення в балансі, були визначені таким 

чином: 
 

Таблиця  № 17 
 

Зобов'язання з пенсійного забезпечення 
 

тис. грн. 

№ Показник 31 грудня 
2014 

Нараховано/
сторновано 

31 грудня 
2015 

Нараховано/
сторновано 

31 грудня 
2016 

1 2 3 4 5 6  

1 
Зобов'язання з 
пенсійного забезпечення  
в балансі 

34 770 (-) 584 34 186 5 646 39 832 

 
 
 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 
заборгованість  

 
Кредиторська заборгованість представлена в наступних валютах: 
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Таблиця № 18 
 

Кредиторська заборгованість по валютах 
 

тис. грн. 
№ Показник на 01.01.2016 На 31.12.2016 
1 2 3 4 
1 Українські гривні 960 281 574 113 
2 Долари США 404  504 3 442 458 
3 Євро 2 316 43 936 
4 Російські рублі 765 - 
5 Всього зобов’язань 1 367 866 4 060 507 

 
Станом на 31.12.2016справедлива вартість кредиторської заборгованості за 

основною діяльністю та іншої фінансової кредиторської заборгованості Підприємства 
приблизно дорівнює її балансовій вартості. 

 
В рядку балансу підприємства «Інші поточні зобов’язання» відображені 

зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської 
заборгованості  

 
Таблиця  № 19 

 
Розшифрування рядку 1690 балансу «Інші поточні зобов’язання» 

 
тис. грн. 

№ Зобов’язання Сума на 
01.01.2016 

Сума на 
31.12.2016 

1 2 3 4 
1 Розрахунки за нарахованими відсотками - - 
2 Розрахунки за податковий кредит 1 356 278 461 

3 Заборгованість некомерційного 
характеру 

1 441 89 

4 Інша кредиторська поточна 
заборгованість 2 108 288 31 051 

5 Поворотна фінансова допомога 536 457 2 050 730 
6 Разом 2 647 542 2 360 331 

 
 
 

Реалізація (продаж) 
 
Інформація про обсяги реалізації продукції наведено в таблиці: 
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Таблиця  № 20 
 

Обсяги реалізації продукції 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 

1 
Реалізація готової продукції - 
феросплави 8 122 029 6 129 268 

2 Реалізація готової продукції - флюси 6 595 8 331 
3 Реалізація - агломерату 17 457 354 280 
4 Реалізація – електродної маси 18 689 33 313 
5 Інша реалізація  24 180 23 536 

6 Всього реалізація на внутрішньому 
ринку 

8 188 950 6 548 728 

7 
Реалізація готової продукції - 
феросплави 2 336 060 5 081 410 

8 Реалізація готової продукції - флюси 58 833 43 631 
9 Реалізація – електродної маси 0 209 
10 Всього реалізація на експорт  2 394 893 5 125 250 
11 Всього доходів від реалізації 10 583 843 11 673 978 

 
За 2016 рік у Звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) у 

рядку  чистий дохід від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) відображено 
реалізацію  феросплавів   11 210 678 тис. грн. (на внутрішньому ринку та експорт). 

Дохід від реалізації іншої продукції в сумі 463 300 тис. грн., у тому числі 
флюси, агломерат, електродну масу та іншу продукцію, підприємство відобразило 
як інші операційні доходи. 
 

Витрати за видами 
 
Склад основних витрат Підприємства наведено в таблиці № 21. 
 

Таблиця  № 21 
 

Склад основних витрат від операційної діяльності 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 
1 Сировина та паливо 4 759 432 6 074 804 
2 Постачання електроенергії  2 842 792 4 311 194 
3 Амортизація основних засобів 292 797 283 460 
4 Заробітна плата працівників 472 987 529 248 
5 Єдиний соціальний внесок 142 642 112 041 
6 Витрати пов‘язані зі збутом  117 686 204 623 
7 Інші витрати, ТМЦ 407 486 253 851 
8 інші операційні витрати 93 297 183 036 
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Продовження Таблиці № 21 
1 2 3 4 
9 Витрати на соцкультпобут 34 082 32 843 
10 Трудові та соціальні пільги 10 012 11 459 
11 Соціальні витрати 53 327 54 706 

12 Амортизація понад нормальну 
потужність 

45 721 21 408 

13 Збитки від операційної курсової різниці 3 096 545 591 362 
14 Купівля-продаж валюти 35 951 6 452 
15 Реалізація виробничих запасів 400 550 (206 237) 
16 Витрати КГХТ 8 482 9 646 
17 Собівартість реалізованих товарів 865 315 69 265 
18 Всього витрат 13 679 104 12 543 161 

 
 

Наведені витрати включені в наступні категорії витрат в таблиці № 22: 
 

Таблиця  № 22 
 

Категорії витрат 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 
1 Собівартість реалізованої продукції 8 440 720 10 924 418 
2 Адміністративні витрати 150 558 150 697 
3 Витрати на збут 185 377 280 522 
4 Інші операційні витрати 4 902 449 1 187 524 
5 Всього операційних витрат 13 679 104 12 543 161 

 
 

Сировина та паливо складається переважно з марганцевої руди, рудного 
концентрату, коксу, антрациту, кварциту, пеку електродного, сталі, сталевої 
стружки і флюориту.  

 
У рядку витрати, пов’язані зі збутом, відображені послуги сторонніх 

підприємств, які виконували транспортування готової продукції, транспортно-
експедиційні послуги, охорону та супроводження вантажів та інші. 

 
 
Інші операційні доходи та витрати 
 
Склад інших операційних доходів наведено в таблиці № 23: 
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Таблиця  № 23 
 

Інші операційні доходи 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 
1 Прибуток від реалізації оборотних активів 440 820 (208 492) 
2 Списання кредиторської заборгованості  261 25 246 
3 Прибуток від курсової різниці  1 309 206 182 265 
4 Чистий дохід від реалізації товарів 932 281 143 868 

5 
Інший дохід від операційної діяльності 
- дохід від соцкультпобуту  
- інший дохід  

49 855 
7164 

42 691 

60 455 
8 646 
51 809 

6 Дохід від купівлі-продажу  іноземної валюти 26 497 12 
7 Дохід від операційної оренди активів 1 188 1 757 
8 Отримані штрафи, пені 473 663 
9 Чистий дохід від реалізації робіт, послуг 1 069 934 
10 Дохід від списаних активів 21 13 
11 Дохід комбінату громадського харчування  4 320 5 081 
12 Дохід від давальницьких операцій 233 588 0 
13 Дохід від іншої готової продукції  125 754 463 300 

14 
Дохід від безоплатно одержаних оборотних 
активів 11 452 66 

15 Інші доходи всього 3 136 785 675 168 
 
 

Таблиця  № 24 
 

Інші операційні витрати 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 рік 2016 рік 
1 2 3 4 

1 
Витрати на утримання соціальної 
інфраструктури  34 082 32 843 

2 Собівартість реалізованих виробничих запасів  400 550 (206 237) 
3 Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти 35 951 6 452 
4 Витрати від операційної курсової різниці 3 096 545 591 362 
5 Визнані штрафи, пені 1 969 19 701 
6 Собівартість реалізованих товарів, робіт. послуг 866 120 70 215 
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Продовження № 24 
1 2 3 4 

7 

Інші операційні витрати: 
- заробітна плата з простою  
- конвертація валюти  
- трудові та соціальні пільги 
- безповоротна фінансова допомога 
- загально корпоративні витрати 
- соціальні витрати 
- сума ПДВ на списану кредиторська 
заборгованість  
- амортизація понад нормальну потужність  
- інші  
- витрати від давальницької схеми  
- витрати від іншої готової продукції 
- резерв дебіторської заборгованості 
- витрати комбінату харчування і торгівлі 
- загальновиробничі витрати, розподілені згідно 
%  
- використання нормативної потужності  
- податки та збори 
- коригування вартості сировини, товарів  
- покриття виплат по виплаті пенсій (сп.1,2)  

467 232 
11 203 

283 
10 268 
1 526 
8 308 

53 037 
9 

45 721 
7 498 

168 649 
90 661 

(-)31 037 
8 482 

 
15 524 
16 267 
31 403 
29 430 

673 188 
7 572 

 
11 623 
1 591 
5 780 

49 701 
5 005 

21 408 
6 506 

0 
415 418 
61 992 
9 646 

 
7 159 

32 222 
1 411 

36 154 

8 Всього інших витрат 4 902 449 1 187 524 
 

Прибуток/(збитки) від продажу товарів, в основному, включають чистий 
результат від операцій з продажу  коксу і марганцевої руди іншим виробникам 
феросплавів в Україні, по яких Підприємство виступає агентом, таким, що несе 
ризики, пов'язані з володінням товарами. 

Від’ємне значення доходу та собівартості реалізованих виробничих запасів 
пов’язано з  поверненням товару у власність ПАТ НЗФ у зв’язку з порушенням 
строків оплати, який було реалізовано у минулому періоді. 

 

Фінансові витрати 
 

Таблиця № 25 
 

Фінансові витрати 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 р. 2016 р. 
1 2 3 4 

1 Відсоткові витрати по банківських 
та інших позикових коштах 237 - 

2 
Відсоткові витрати за 
зобов'язанням по пенсійному 
забезпеченню 

- - 

3 
Збитки від курсової різниці по 
банківських та інших позикових 
засобах 

- - 

4 Всього фінансових доходів 237 - 
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Податок на прибуток 
 
Податок на прибуток складається з таких компонентів: 
 

Таблиця  № 26 
 

Витрати з податку на прибуток 
 

тис. грн. 
№ Показник 2015 р. 2016 р. 
1 2 3 4 
1 Поточний податок - - 
2 Відстрочений податок 81 273 110 212 
3 Дохід з податку на прибуток 81 273 110 212 

 
Податок на прибуток Підприємства, розрахований за правилами податкового 

обліку, що застосовуються в Україні, відрізняється від його теоретичної величини, 
яка розраховується шляхом множення ставки податку на суму прибутку до 
оподаткування, відображеної у складі прибутку або збитку. 

 
Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2016 рік 

 
Таблиця № 27 

 
Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2016 рік 

 
тис. грн. 

№ Найменування 

Відстрочен
і податкові 
активи на 
01.01.2016 

Відстрочен
і податкові 
зобов'язан
ня на 

01.01.2016 

Віднесено 
на 

прибуток 
або 
збиток 

Віднесено 
на 

додаткови
й капітал 

Відстроче
ні 

податкові 
активи на 
31.12.2016 

Відстроче
ні 

податкові 
зобов'язан
ня на 

31.12.2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Залишкова вартість 
виробничих ОЗ, 
МНМА 

- 643 810 22 752 - - 621 058 

3 
Збитки минулих 
періодів 69 404 - 82 184 - 151 588 - 

4 Уцінка залишків ГП - - - - - - 

5 
Уцінка залишків 
ТМЦ - - - - - - 

6 
Забезпечення на 
виконання судових 
рішень  

- - 10 803 - 10 803 - 

7 Забезпечення виплат 
ПФ 

6 153 - 1 017 - 7 170 - 

8 Інші забезпечення  14 303 - -6 543 - 7 760 - 

9 Резерв дебіторської 
заборгованості 

- - - - - - 

10 
Перерахунок 
процентів за кредит  - - - - - - 
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Продовження Таблиці № 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Податок на 
прибуток пов'язаний 
з дооцінкою 
основних засобів 

- 6 840 - 179 855 - 179 855 

12 Всього 89 860 650 650 110 212 179 855 177 320 800 913 
13 Разом - 560 790 - - - 623 593 

 
Операції з пов’язаними сторонами 
 
У розумінні МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»  у 

Підприємства відсутні операції з пов‘язаними сторонами. 
 
Інформація за сегментами 
 
Операційний сегмент визначається на підставі внутрішніх звітів, які 

аналізуються керівництвом Підприємства. На підставі цих звітів, пріоритетним 
операційним сегментом визначено господарський сегмент – «Виробництво 
феросплавів» 

 
Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку 

або збитків, їх оцінка проводиться відповідно до оцінки операційного прибутку або 
збитків в фінансовій звітності. Фінансові доходи та витрати Підприємства, а також 
податки на прибуток розглядаються з погляду всього Підприємства і не 
розподіляються на операційні сегменти. 

 
Інформація за сегментами 

 
Таблиця № 28 

 
тис. грн. 

№ Показник 

Виробництво 
феросплавної 
продукції 

Нерозподілені статті Всього 

2015 рік 2016 рік 2015 рік 2016 рік 2015 рік 2016 рік 
88,92% 94,75% 11,08% 5,25% 100% 100% 

1 2 3 4 7 8 9 10 

1 Реалізація зовнішнім покупцям 
(рахунки 70) 

9 299 333 10 622 465 1 158 756 588 213 10 458 089 11 210 678 

2 Реалізація іншим звітним 
сегментам 

(     -     ) (     -     ) (     -    ) (     -    ) (     -     ) (     -     ) 

3 Інші операційні доходи (без 70 
рахунків, ряд. 2120 Ф2) 

2 789 229 639 743 347 556 35 425 3 136 785 675 168 

4 Фінансові доходи 
(ряд.2000+2120 Ф2) 

12 088 562 11 262 208 1 506 312 623 639 13 594 874 11 885 847 

5 Доход від участі в капіталі 63 53 8 3 71 56 
6 Інші доходи 685 4 050 85 224 770 4 274 

7 Дохід з податку на прибуток х х х х х х 
8 Всього доходів 12 089 310 11 266 311 1 506 405 623 866 13 595 715 11 890 177 
9 Собівартість реалізації 7 505 488 10 351 225 935 232 573 193 8 440 720 10 924 418 
10 Адміністративні витрати 133 876 142 790 16 682 7 907 150 558 150 697 
11 Витрати на збут 164 837 265 803 20 540 14 719 185 377 280 522 
12 Інші операційні витрати 4 359 258 1 125 216 543 191 62 308 4 902 449 1 187 524 
13 Інші витрати 5 440 174 523 678 9 664 6 118 184 187 
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Продовження Таблиці № 28 
1 2 3 4 5 6 7 8 
14 Фінансові витрати 0  237 500 237 500 
15 Податок на прибуток 0  -81 273 -110 212 -81 273 -110 212 
16 Всього витрат 12 168 899 12 059 557 1 435 287 558 079 13 604 186 12 617 636 

17 Фінансовий результат 
діяльності підприємства -79 589 -793 246 71 118 65 785 -8 471 -727 460 

18 Активи підприємства 11 039 845 14 505 864 1 375 635 803 254 12 415 480 15 309 118 
19 Зобов’язання підприємства 10 336 810 13 654 922 1 288 033 756 134 11 624 843 14 411 056 
20 Капітальні інвестиції 151 834 103 124 18 919 5 710 170 753 108 834 

21 Амортизація необоротних 
активів 307 333 294 510 38 296 16 308 345 329 310 818 

 
 

4. Умовні, інші зобов'язання та ризики 
 
Податкове законодавство.  
Податкове і митне законодавство в Україні може тлумачитися по-різному і 

часто змінюється. Відповідні державні органи можуть оскаржувати тлумачення 
цього законодавства керівництвом Підприємства і його вживання в ході діяльності 
Підприємства. Також існує можливість того, що операції і діяльність, до яких у 
минулому в податкових органів не було зауважень, будуть оскаржені. В результаті, 
податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів і 
пені. Податкові органи мають право перевіряти податкові періоди протягом трьох 
календарних років після  їх завершення. При певних обставинах перевірки можуть 
охоплювати більш тривалий період. 

Законодавством України в області трансфертного ціноутворення передбачено 
подання звіту за 2016 рік до органів Міндоходів до 01.10.2017.Після перевірки звіту 
про трансфертне ціноутворення у випадку  виявлення розбіжностей відносно 
трансфертного ціноутворення, розрахунки Підприємства з податку на прибуток 
можуть зазнати  змін. 

 
Судові процеси. В ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від 

часу одержує претензії. Виходячи з власної оцінки, а також  зовнішніх професійних 
консультацій, керівництво Підприємства вважає, що істотні збитки по позовах 
понесені не будуть.  

 
Активи, передані в заставу, і активи, використання яких обмежено. 

Підприємство передало в заставу як забезпечення залучених позикових коштів 
наступні активи - суми показані за балансовою вартістю. 

 
Таблиця  № 29 

 
Активи, передані в заставу, активи, використання яких обмежено 

 
тис. грн. 

№ Показник На 01.01.2016 На 31.12.2016 
Активи в заставі Активи в заставі 

1 2 3 4 
1 Основні засоби 3 675 941 565 017 
2 Товарно-матеріальні цінності 751 260 0 
3 Всього 4 427 201 565 017 
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Активи, передані в заставу під забезпечення кредитів третіх осіб. 
 
Управління фінансовими ризиками 
 
Чинники фінансових ризиків. Функція управління ризиками наПідприємстві 

здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. 
Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, 
ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику 
ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти 
ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. 
Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне 
функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення 
операційних і юридичних ризиків до мінімуму. 

 
Кредитний ризик 
 
Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансові збитки, 

оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому 
інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається  кредитному 
ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної 
дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, 
включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші 
фінансові інструменти. 

 
Підприємство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, 

шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним 
контрагентом або групою контрагентів. Ліміти рівня кредитного ризику 
затверджуються керівництвом. Ці ризики регулярно контролюються і 
переглядаються щорічно або частіше.  

 
Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному 

конкретному клієнту. Кредитні оцінки проводяться відносно всіх клієнтів, які 
хочуть отримати кредит понад встановлений ліміт. 

 
Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської 

заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим 
керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації 
інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.  

 
Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. 
На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином 

врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів. 
 
Концентрація кредитного ризику  

У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена 
інформація про загальну сукупну суму заборгованості  найбільших клієнтів і її 
частці в загальній сумі фінансової дебіторської заборгованості  
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Таблиця  № 30 

 
Загальна сукупна сума заборгованості  найбільших клієнтів 

 
тис. грн. 

№ Показник 01.01.2016 31.12.2016 
1 2 3 4 

1 Сукупна сума дебіторської 
заборгованості - найбільших контрагентів 

2 412 270 1 499 084 

2 
Їх частка в загальній сумі дебіторської 
заборгованості 96,82% 95,68% 

 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових 
потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. 
Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни 
відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, 
ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний 
ринковий ризик включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, 
інвестиції та інші фінансові інструменти. 

 
Валютний ризик 

Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому 
піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких 
здійснюються операції (головним чином, в доларах США та євро).Валютний ризик 
виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і 
зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривни. 

 
Ризик зміни відсоткової ставки 

Доходи і грошові потоки Підприємства від операційної діяльності, в 
основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок.  

 
Ціновий ризик 
 
Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, 

оскільки у Підприємства відсутні значних інвестиції в цінні папери або фінансові 
інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін. 

 
 
Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами 
при виконанні фінансових зобов'язань. 
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Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої 
суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання 
зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю 
Підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською та кредиторською 
заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання 
короткострокового фінансування. 

 
Нижче,  наведені зобов'язання Підприємства за термінами, що залишилися до 

погашення відповідно до договорів. Суми, наведені в таблиці, – це недисконтовані 
грошові потоки згідно з угодами.  

 
Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення  
 

Таблиця  № 31 
 

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення 
 

тис. грн. 

№ Показник 

На 31.12.2016 

до 
3місяців 

від 3 
місяців 
до 6 
місяців 

Від 6 
місяців 
до 1 року 

Від 1 року 
до 3 років Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кредити банків х х х х х 

2 

Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

2 113 803 427 067 971 975 547 662 4 060 507 

3 

Поточні зобов’язання 
(з оплати праці, 
страхування, 
бюджетом) 

2 200 х х х 2 200 

4 Інші поточні 
зобов’язання 1 835 941 59 30 149 494 182 2 360 331 

5 Поточні зобов‘язання з 
одержаних авансів 1 110 580 244 229 119 338 222 490 1 696 637 

6 Доходи майбутніх 
періодів 145 145 290 0 580 

7 Разом 5 062 669 671 500 1 121 752 1 264 334 8 120 255 
 
 

Управління капіталом 
 
Метою Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої 

роботи Підприємства, як безперервно діючого об’єкта, для того щоб приносити 
прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам.  

 
Українським законодавством встановлені наступні вимоги до капіталу 

акціонерних товариств: 
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- акціонерний капітал на дату реєстрації підприємства повинен складати не 
менше 1  250 мінімальної заробітної платні; 

- якщо вартість чистих активів Підприємства за станом на кінець другого або 
кожного наступного фінансового року менше його акціонерного капіталу, 
Підприємство зобов'язано зменшити свій акціонерний капітал і внести відповідні 
зміни в її Статут; якщо вартість чистих активів стає менше мінімального розміру 
акціонерного капіталу, Підприємство підлягає ліквідації. 

Вартість чистих активів визначена як різниця між вартістю майна 
підприємства і його зобов’язаннями відповідно до рекомендацій ДКЦПіФР і 
Міністерства фінансів України й складає станом на 31.12.2016 року 898 062 тис. 
грн. 

 
 

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу 
 

Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не 
вступили в силу на дату випуску фінансової звітності підприємства. Підприємство 
має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ 

(IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ 
(IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: 
класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває 
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після 
цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. За винятком обліку 
хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної 
інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, 
застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками. 

Підприємство планує почати застосування нового стандарту з дати вступу в 
силу. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями». 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що 

включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з 
покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває 
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу 
товарів або послуг покупцеві. 

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ для визнання 
виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане 
ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року 
або після цієї дати; при цьому допускається застосування до цієї дати. Підприємство 
планує використовувати варіант повного застосування нового стандарту з дати 
вступу в силу. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок 
активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним 
підприємством». 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, 
в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається 
асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в них. 
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Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті 
продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в 
МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або 
спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, 
які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою 
бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, 
інвесторів в асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ 
перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, однак 
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх 
перспективно. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації». 
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною 

ініціативи Ради по МСФО в сфері розкриття інформації і вимагають, щоб 
організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності 
оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як 
зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. При 
першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати 
порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступають в силу для 
річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів 
щодо нереалізованих збитків». 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує 
податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може 
робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці. Крім того, поправки 
містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній 
оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток 
може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову 
вартість. 

Організації повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при 
первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок самого 
раннього порівняльного періоду може бути визнана в складі нерозподіленого 
прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, 
відповідно) без рознесення зміни між нерозподіленим прибутком та іншими 
компонентами власного капіталу на початок періоду. Організації, які застосовують 
дане звільнення, повинні розкрити цей факт. 

Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 
2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Якщо 
організація застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна 
розкрити цей факт. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову 
звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на 
основі акцій». 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі 
акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на 
оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; 
класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-
основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов 
операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає 
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класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає 
класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. 

При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію 
за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови 
застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. 
Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 
року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.  

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ 

(IAS) 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 угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, 
оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі 
відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, 
аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової 
оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо 
оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і 
короткострокової оренди (Оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату 
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів 
(Зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування 
базовим активом протягом терміну оренди (Актив у формі права користування). 
Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по 
оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при 
настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних 
платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для 
визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми 
переоцінки зобов'язання з оренди в як коригування активу в формі права 
користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 
практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ 
(IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи 
ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види 
оренди: операційну і фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття 
більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати.  

 
 
Події після звітної дати 
 
Факти господарської діяльності, які вплинули чи можуть вплинути на 

фінансовий стан, рух грошових коштів чи результати діяльності підприємства, й 
мали місце в період між звітною датою і датою затвердження фінансової звітності за 
звітний рік відсутні.  
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