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1. Загальна інформація 

 
Основні відомості про Товариство  

Публічне акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» (скорочено: ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ») створене згідно наказу Комітету економіки Дніпропетровської 
обласної ради народних депутатів № 91 від 08.08.1994 року шляхом перетворення 
Дніпропетровського обласного державного підприємства «Втормет» згідно з Указом Президента 
України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993р., Законами України «Про 
господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про приватизацію державного 
майна». ПАТ  зареєстроване рішенням виконкому Самарської районної Ради народних депутатів 
20.12.1991р. № 579/11 (реєстраційний номер 65). У зв’язку зі зміною найменування юридичної особи 
25 травня 2012 року проведена перереєстрація товариства за №1 224 105 0024 011 119, що 
підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію серія ААВ № 185193. 

Товариство діє згідно Статуту, зареєстрованому Державним реєстратором 25.05.2012 року за 
№1 224 105 0024 011115. Товариство  має дочірні підприємства – ТОВ «Луганський Втормет», ТОВ 
«Мета»,  та  приймає участь у холдинговій компанії «ІНТЕРПАЙП». 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОВТОРМЕТ» розташоване за адресою: 49124, м. Дніпропетровськ, вул. 
Липова,1; тел. 0562-352455, факс 056-7212014, електронна пошта: sekretar@vtorm.dp.ua, 
ідентифікаційний код - 00191454; місцезнаходження за КОАТУУ - 1210138400; організаційно-правова 
форма за КОПФГ - 230; вид економічної діяльності за КВЕД: 38.32 – відновлення відсортованих 
відходів; 

Частка власності та право голосу Товариства в її дочірніх підприємствах станом на 31 грудня 2014 та 
2013 років були представлені таким чином: 

 

Назва  
 
Пряме володіння 

Країна 
реєстрації 

Частка 
власності 
станом на  
31 грудня  
2014 року 

Частка 
власності 
станом на  
31 грудня  
2013 року 

Основна 
діяльність 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЛУГАНСЬКИЙ 
КОМБІНАТ ВТОРМЕТ» 

Україна, м. 
Луганськ  100% 100% 

 Відновлення 
відсортованих 
відходів 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МЕТА» 

Україна, м. 
Харків 99,9% 99,9% 

Оброблення 
металевих 
відходів та 
брухту 

Дочірнє підприємство ТОВ «Луганський комбінат Втормет» з червня 2014 року перебуває на 
тимчасово окупованій території України.  

Середня кількість працівників протягом 2014 року дорівнювала 825 чоловік, 2013 року - 1031 чоловік. 

 
Принцип безперервності діяльності 

 
Консолідована фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який 
передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операції в найближчому майбутньому, а також 
зможе реалізувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. 
Таким чином, керівництво Товариства  вважає, що використання принципу безперервної діяльності є 
доречним в даних обставинах. 
 
 

2. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 
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Заява про відповідність. Ця консолідована фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2014 
року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ“), прийнятих 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку („РМСБО“), та тлумачень, випущених 
Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності („КТМФЗ“). 
 
Основа підготовки інформації. Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі 
принципу історичної вартості за винятком основних засобів, які були оцінені за справедливою 
вартістю, та деяких фінансових інструментів, оцінюваних згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка». Консолідована фінансова звітність представлена в тисячах гривень, 
а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 

 
Дочірні підприємства, які формують консолідовану групу Товариства, ведуть свої бухгалтерські записи 
відповідно до нормативних вимог до бухгалтерського обліку та звітності України.  Місцеві принципи та 
процедури бухгалтерського обліку можуть відрізнятися від загальноприйнятих принципів 
бухгалтерського обліку згідно з МСФЗ.  Відповідно, ця консолідована фінансова звітність, яка була 
підготовлена на основі бухгалтерських записів підприємств у складі групи Товариства згідно з 
місцевими стандартами бухгалтерського обліку, містить коригування, необхідні для представлення 
такої консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ. 

 
Основа консолідації. Дана консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Товариства 
та підприємств, які перебувають під контролем Товариства (її дочірніх підприємств).  Контроль 
досягається тоді, коли Товариство має можливість керувати фінансовою та операційною політикою 
підприємства з метою отримання економічних вигід від його діяльності. 

У разі необхідності у фінансову звітність дочірніх підприємств вносяться коригування з метою 
приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики, прийнятою материнським 
підприємством. 

Усі операції між підприємствами Групи, залишки, доходи та витрати за операціями повністю 
виключаються при консолідації. 

 

3. Умови та ризики, що впливають на здійснення діяльності підприємства 

На ринки країн, які розвиваються, такі як Україна, впливають економічні, політичні, соціальні, правові 
та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими 
ринками. Закони та нормативні акти, які впливають на провадження господарської діяльності в Україні, 
продовжують зазнавати стрімких змін та існує можливість їх довільного тлумачення. Майбутній 
економічний напрям розвитку України великою мірою залежить від ефективності економічних, 
фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд країни, разом зі змінами в юридичному, 
регулятивному та політичному середовищі. 

Політично-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася за останній рік. Політичні та соціальні 
протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до поглиблення існуючої в 
країні економічної кризи, зростання дефіциту державного бюджету та подальшого скорочення 
валютних резервів Національного банку України, результатом чого стало зниження суверенних 
кредитних рейтингів України. У 2014 року, після девальвації національної валюти, Національний банк 
України увів ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, а також оголосив про перехід 
на режим плаваючого курсу обміну. Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної 
кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 
економіку України. 

З 01.01.2015 р. вступили в дію суттєві зміни до податкового законодавства. На діяльність та 
фінансовий стан Товариства буде впливати політичний розвиток України, включаючи вплив існуючого 
та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі чинники та їх вплив на Товариство 
можуть суттєво вплинути на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. Управлінський 
персонал вважає, що такий вплив на Товариство є не більшим, ніж на інші подібні підприємства 
України. 

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції (далі — АТО) на території Донецької та 
Луганської областей дочірнє підприємство ТОВ «Луганський комбінат Втормет» до державних органів 
подавало останю фінансова звітність, що була складена на 31.03.2014 р., остані декларації з податку 
на прибуток за 1 квартал 2014, з податку на додану вартість за квітень 2015.     
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Активи дочірнього підприємства ТОВ «Луганський комбінат Втормет», відображаються у 
консолідованій фінансовій звітності з урахуванням вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 36 «Зменшення корисності активів». Товариство оцінило негативний вплив змін у економічному 
і правовому середовищі та визнало втрати від зменшення корисності активів, за виключенням 
розрахунків з бюджетом та розрахунків з пов'язаними особами, у розмірі 100% знецінення 
зазначенних активів. 

Зобов’язання дочірнього підприємства ТОВ «Луганський комбінат Втормет» визнані у повній сумі та 
включені до складу консолідованої фінансової звітності.  

Ця консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо 
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан дочірнього 
підприємства ТОВ «Луганський комбінат Втормет». Майбутні умови здійснення діяльності можуть 
відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця консолідована фінансова звітність не включає 
коригувань у зв’язку з впливом подій на дочірнє підприємство ТОВ «Луганський комбінат Втормет», які 
мали місце після звітної дати 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 
стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації 
у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий 
стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 
консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу 
умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. 
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця 
консолідована фінансова звітність не включає коригувань у зв’язку з впливом подій в Україні, які мали 
місце після звітної дати. 

4. Основні принципи облікової політики 

4.1.  Інвестиції в дочірні  підприємства 

Дочірнє підприємство - це підприємство, на яке Товариство має істотний вплив. В консолідованому  
звіті про фінансовий стан фінансові інвестиції не відображаються, статті активу і пасиву 
материнського і дочірніх підприємств відображаються в загальній сумі за винятком внутрішніх 
розрахунків. Статутний капітал відображається у розмірі статутного капіталу материнського 
підприємства. 

У консолідованому звіті про сукупний дохід відображається загальний результат діяльності 
материнського та дочірніх підприємств за винятком всіх внутрішніх операцій. Нереалізовані прибутки 
та збитки, що виникають в результаті операцій між материнським та дочірніми підприємствами 
елімінуються. 

Фінансова звітність дочірніх підприємств підготовлена за той самий період, що й звітність 
материнського підприємства. При необхідності, робляться коригування для приведення у 
відповідність облікових політик з обліковою політикою материнського підприємства. 

4.2. Функціональна валюта та перерахунок іноземної валюти 

Консолідована фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною 
валютою та валютою презентації Товариства. Операції в іноземних валютах перераховуються в 
функціональну валюту по курсу на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, 
деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в функціональну валюту по курсу на балансову 
дату. Всі курсові різниці відображаються у складі прибутку або збитку. Немонетарні статті, які 
обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату їх первісного визнання. 

4.3. Визнання виручки 

Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід Товариством оцінюється як 
імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю 
отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податків або мит із продажу. 
Товариство аналізує договори, що укладаються ним, які передбачають отримання виручки, відповідно 
до певних критеріїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Товариство 
дійшло висновку, що воно виступає як принципал за всіма такими договорами.  

Для визнання виручки також повинні виконуватись такі критерії:  

Дохід від реалізації готової продукції,товарів 
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Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно визначена, та коли 
значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, зазвичай, при 
доставці товарів. 

Процентний дохід 

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентними 
фінансовими активами, класифікованими як наявні для продажу, процентний дохід або витрати 
визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, що точно дисконтує очікувані 
майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання 
фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової 
вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу фінансового 
доходу у звіті про сукупні прибутки та збитки. 

Дохід від оренди 

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, враховується по прямолінійному 
методу протягом строку оренди. 

4.4. Податки 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати, активи та аванси визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість 
(ПДВ), крім таких випадків: 

 ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в 
такому разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної 
статті, залежно від обставин; 

 Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується 
йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про 
фінансовий стан. 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і відстроченого податків. Податок на 
прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься до статей, 
відображених безпосередньо у власному капіталі чи в іншому сукупному прибутку. 

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати чи до відшкодування, 
розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік, з використанням ставок 
оподаткування, що діють або фактично діють на звітну дату, та будь-яких коригувань податку, що 
підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати також включає будь-яке податкове 
зобов’язання, що виникає внаслідок оголошення дивідендів. 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим 
законодавством на основі оподатковуваного доходу, який визначається як різниця між доходом та 
витратами з урахуванням положень Податкового кодексу України, відображеного в податкових 
деклараціях. В 2014 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18% (відповідно у 2013 -  
19%). Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, 
що належить до сплати податковим органам або підлягає відшкодуванню податковими органами. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання 
балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою 
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за 
винятком: 

 ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання гудвілу, 
активу чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням підприємств, та під час 
здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та 

  оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 
підприємства та спільну діяльність, коли час сторнування тимчасової різниці контролюється 
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Підприємством та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому 
майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових податкових різниць, що підлягають 
вирахуванню та невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків перенесених 
на наступні періоди, якщо ймовірне отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, який 
дозволить використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди 
невикористані податкові збитки, за винятком наступних ситуацій: 

 коли відстрочений податковий актив, пов'язаний з тимчасовими різницями, що підлягають 
вирахуванню, виникає від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській 
операції, що не є об'єднанням підприємств, та під час здійснення операції не впливає ні на 
обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і 

 щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов'язаних з інвестиціями в 
дочірні, асоційовані підприємства та спільну діяльність, у випадку, коли існує ймовірність, що 
тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий 
оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. 

На кожну балансову дату Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів 
і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього 
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового 
активу. 

Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну балансову 
дату й визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного 
прибутку, що дозволить реалізувати відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування 
яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі 
діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок, передбачених Податковим кодексом. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які відображаються не в звіті про 
прибутки та збитки, розраховується відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі 
статтями, які відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в складі капіталу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при 
наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних 
податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання стосуються одного 
суб'єкта оподаткування та одного податкового органу. 

4.5. Пенсійні та інші виплати персоналу 

Державна пенсійна програма 

Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників згідно 
ставок, що діяли протягом року, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про прибутки та 
збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума 
заробітної плати. 

Окрім того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсійному фонду України суми за 
пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Товариства, які працювали у шкідливих 
умовах (перелік професій: „Список І“ та „Список ІІ“) і, відповідно, отримали право на достроковий вихід 
та отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку згідно із пенсійним законодавством 
України та разову виплату працівникам, що виходять на пенсію, згідно колективного договору.  

Програма Товариства з виплат персоналу 

 Відшкодування в пенсійний фонд з виплат пільгових пенсій співробітникам товариства, які 
працюють у шкідливих умовах праці згідно з законодавством України. 

 Разова виплата працівникам, що виходять на пенсію в розмірі від 1 до 3-х посадових 
окладів, в залежності від стажу робітника, згідно колективного договору. 

Витрати на пенсійні та інші довгострокові зобов'язання по виплатах персоналу за цими програмами 
визначаються в фінансовій звітності за методом нарахування прогнозованих одиниць, що 
застосовується до всіх працівників, які залучені до програми. 
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Актуарні прибутки та збитки а також вартість раніше наданих послуг по довгостроковим зобов'язанням 
по виплатах персоналу визнаються негайно у складі іншого сукупного доходу. 

Зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами являє собою приведену вартість 
зобов'язань за планом з установленими виплатами. Товариство використовує актуарну методику при 
розрахунках сум, пов’язаних із зобов’язаннями з пенсійного забезпечення на кожну звітну дату. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від відповідних оцінок на певну дату. 

 

4.6. Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка 

4.6.1. Фінансові активи 

Первісне визнання, та оцінка 

Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку; позики та дебіторська 
заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення або інвестиції, наявні для продажу або як похідні 
інструменти призначені для хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство визначає 
класифікацію її фінансових активів при первісному визнанні. 

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, 
якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції. 

Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі 
активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку, відображаються на 
дату операції, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та векселі 
отримані, та фінансові інструменти, що не котируються. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років жоден 
з фінансових активів Товариства не був віднесений до категорії "фінансові активи, оцінювані за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку", інвестиції, утримувані до 
погашення або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному хеджування. 

Подальша оцінка. 

Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у такий спосіб:  

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з установленими або 
обумовленими виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі 
фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу 
ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість 
розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які 
є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу доходів від 
фінансування у звіті про прибутки або збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті 
про прибутки та збитки у складі витрат із інших операційних витрат. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як 
наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку; кредитів і дебіторської заборгованості; інвестицій, утримуваних до 
погашення. Після первісного відображення в обліку фінансові активи наявні для продажу, оцінюються 
за справедливою вартістю, при цьому прибутки та збитки відображаються як інший сукупний дохід у 
складі капіталу до моменту вибуття, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше 
відображений у складі капіталу, визнається в звіті про прибутки та збитки як інший дохід, або 
зменшення корисності, у цьому випадку сукупний прибуток або збиток, раніше відображений у складі 
капіталу, визнається в звіті про прибутки та збитки як витрати з фінансування. 

Товариство оцінило свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості 
припущення про можливість і наявність наміру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо 
Товариство не в змозі здійснювати торгівлю цими активами через відсутність активних ринків для них, 
і наміри керівництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змінились, Товариство в рідких 
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випадках може ухвалити рішення щодо перекласифікації таких фінансових активів. Перекласифікація 
до категорії позик і дебіторської заборгованості дозволяється у тому випадку, якщо фінансовий актив 
задовольняє визначенню позик і дебіторської заборгованості, і при цьому Товариство має можливість і 
має намір утримувати ці активи в осяжному майбутньому або до погашення. 

У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії "наявні для продажу", пов'язані 
з ними  доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або 
збитку протягом строку інвестицій, що залишився, із застосуванням ефективної процентної ставки. 
Різниця між новою оцінкою амортизованої вартості та очікуваних грошових потоків також 
амортизується протягом строку використання активу, що залишився, із застосуванням ефективної 
процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецінився, сума, відображена у капіталі, 
перекласифіковується до звіту про прибутки та збитки. 

Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на організованих фінансових 
ринках, визначається за ринковими котируваннями, запропонованими покупцями, на момент 
закінчення торгів на дату звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають активного обігу на 
ринку, визначається з використанням методик оцінки. Інвестиції в інструменти капіталу, які не 
котируються на ринку, і справедлива вартість яких не може бути достовірно оцінена, відображаються 
за собівартістю. 

Визнання фінансового активу (або, при необхідності, частини фінансового активу або частини групи 
подібних фінансових активів) припиняється у випадку: 

 закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу; 

 збереження за Товариством права на отримання грошових надходжень від такого активу з 
одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязі третій особі без 
суттєвих затримок на транзитних умовах; або 

 якщо Товариство передало свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) передало 
практично всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передало, ані зберегло за 
собою практично всі ризики та вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передало контроль над 
активом. 

Якщо Товариство передало усі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклало 
транзитну угоду і при цьому не передало, але і не зберегло за собою, практично всіх ризиків та вигод 
від активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у тій мірі, в якій 
Товариство продовжує свою участь у переданому активі. 

У цьому випадку Товариство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне 
зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, збережені Товариством. 

Участь, що триває та приймає форму гарантії за переданим активом, визнається за найменшою з 
таких величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою, виплата якої може 
вимагатись від Товариства. 

4.6.2. Знецінення фінансових активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу 
або група фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються 
знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше 
подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які мали 
вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групи фінансових активів, що 
піддається надійній оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або 
група боржників зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою 
заборгованість або не справно здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а 
також імовірність того, що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової 
реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на наявність 
зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, 
зокрема, зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що знаходяться у певному 
взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів. Збитки від зменшення 
корисності визнаються в звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших операційних витрат. 

Фінансові активи, що обліковуються, за амортизованою вартістю 

Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Товариство спочатку 
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проводить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових 
активів, чи сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Товариство 
визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, 
незалежно від його значимості, вона включає цей актив до групи фінансових активів з аналогічними 
характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній 
основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує 
визнаватися збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення. 

За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця 
між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без 
обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість 
розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною 
ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування 
для оцінки збитку від знецінення являє собою поточну ефективну ставку процента. 

Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 
визнається у звіті про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою 
вартістю триває, ґрунтуючись на процентній ставці, використовуваній для дисконтування майбутніх 
грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються у складі 
доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки. 

Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична 
перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або 
передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення 
збільшується або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума 
раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку 
резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума 
відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупні прибутки та збитки. 

Фінансові активи, наявні для продажу, що відображаються, за собівартістю 

При зменшенні корисності дольових фінансових інструментів, що не котируються на біржі, які не 
відображені за справедливою вартістю так як їх справедлива вартість не може бути достовірно 
визначна, сума збитку визначається як різниця між поточною балансовою вартістю та поточною 
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків продисконтованих по поточній ринковій ставці 
відсотку по подібним активам. 

4.6.3. Фінансові зобов'язання 

Первісне визнання та оцінка 

Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як фінансові 
зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, 
або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. 
Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. 

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною у випадку позик і 
кредитів на витрати безпосередньо пов'язані з їх отриманням згідно угоди. 

Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і 
процентні кредити та позики. 

Подальша оцінка 

Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеним строком 
погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної 
ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за 
собівартістю. 

Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими 
зобов'язаннями визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі 
нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також 
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація 
ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат у звіті про прибутки або 
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збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання 
погашене, анульоване або строк його дії минув. 

Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором 
на суттєво відмінних умовах або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або 
зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового 
зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки та збитки. 

Згортання фінансових інструментів 

Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням підсумку в балансі 
здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права провести згортання визнаних сум та 
наміру здійснити розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно з погашенням 
зобов'язання. 

4.6.4. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на 
кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування 
на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат 
за угодою. 

Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива 
вартість визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть 
включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі операцій, використання 
поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або 
інші моделі оцінки. 

4.7.  Основні засоби 

Товариство визнає активом об'єкти основних засобів, якщо існує ймовірність того, що Товариство 
отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена. 

Первісна вартість включає: (а) ціну придбання, включаючи імпортні мита і податки, які не 
відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які 
безпосередньо пов’язані з доставкою об’єкта до місця розташування та приведення його у стан, 
необхідний для експлуатації. Вартість активів, створених власними силами, включає собівартість 
матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.  

Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за переоціненою сумою, яка є його 
справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 
подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів переоцінюються, 
якщо залишкова вартість об'єкта суттєво (на 10 % та більше) відрізняється від його справедливої 
вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється 
переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.  

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки перераховується пропорційно до зміни валової 
балансової вартості активу (балансова вартість активу після переоцінки дорівнює переоціненій сумі).  

Сума дооцінки об'єкта основного засобу, врахована у власному капіталі, переноситься до 
нерозподіленого прибутку поступово за період використання об'єкта. Сума перенесеної до 
нерозподіленого прибутку дооцінки дорівнює різниці між амортизацією, що базується на переоціненій 
балансовій вартості активу та амортизацією, що базується  на первісній вартості активу. 

На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак знецінення основних засобів. 
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод 
від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у 
зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття 
активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому актив 
був знятий з обліку. 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів 
аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності, коригуються. При проведенні 
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кожного важливого технічного огляду, його вартість визнається у складі балансової вартості основних 
засобів як замінена вартість, за умови відповідності критеріям визнання активу. 

Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва, нараховується за прямолінійним 
методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів: 

 Строк корисного використання, років 
Будівлі та споруди 10 - 25 років 
Передавальні пристрої 5 - 10 років 
Машини і обладнання 1 - 10 років 
Транспортні засоби 1 - 10 років 
Інструменти, пристрої і інвентар 1 - 10 років 
Інші основні засоби 1 - 10 років 
  

Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковується 
по собівартості. Вона включає вартість будівництва та інші прямі витрати. Незавершене будівництво 
не амортизується до тих пір, поки відповідний актив не буде добудований та введений в 
експлуатацію. 

4.8. Оренда 

Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, відбувається на базі 
аналізу змісту операції на дату виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи 
залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів та чи переходить право 
використання активу в результаті даної операції. 

Фінансова оренда (лізинг), за якою до Товариства переходять практично усі ризики і вигоди, пов'язані 
з володінням орендованим активом, капіталізується на дату початку строку дії оренди у сумі 
справедливої вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі дисконтованої вартості 
мінімальних орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та 
зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фіксованої ставки процента на 
непогашену суму зобов'язань. Вартість фінансування відображається безпосередньо у звіті про 
прибутки та збитки. Фінансова оренда  на  підприємстві відсутня. 

Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки 
прямолінійним методом протягом усього строку оренди. 

4.9.  Витрати на позики 

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, 
що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до 
намірів Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі 
інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. 
Витрати на позики включають процентні витрати та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку з 
позичанням коштів. 

4.10.   Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного 
визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за 
вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи 
амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного використання, та 
оцінюються на предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрати корисності. Згідно з 
обліковою політикою підприємства строки корисного використання становлять: 

 Програмне забезпечення  – 1-5 років; 

 Інші нематеріальні активи – 1-10 років. 

4.11. Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 

Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за 
найменшим із двох значень - балансової вартості та справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
продаж. Необоротні активи та групи вибуття класифікуються як утримувані для продажу, якщо їх 
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому випадку, якщо ймовірність продажу 
висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно продані в своєму поточному стані. Керівництво 
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повинно мати твердий намір здійснити продаж, відносно якої повинно очікуватися відповідність 
критеріям визнання в якості завершеної операції продажу протягом одного року з дати класифікації. 
Дочірнє підприємство, придбане виключно з метою перепродажу, класифікується Товариством як 
необоротні активи (припинена діяльність або ліквідаційна група) утримувані для продажу. 

У звіті про сукупний дохід за звітний період, а також за порівняльний період минулого року, доходи та 
витрати від припиненої діяльності враховуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що 
триває, зі зниженням до рівня прибутку після оподаткування. Результуючий прибуток або збиток (після 
відрахування податків) відображається у звіті про сукупний дохід. 

Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають 
амортизації. 

4.12. Запаси 

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.  

При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснювалась по 
середньозваженій собівартості. Для запасів, що знаходяться у роздрібній торгівлі, вибуття 
здійснювалось за цінами продажу.  

Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської 
діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції 
до готовності, та витрат на її реалізацію. 

4.13. Зменшення корисності не фінансових активів 

Станом на кожну балансову дату Товариство визначає ознаки можливого зменшення корисності 
активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на 
зменшення корисності, Товариство виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу. 
Вартість очікуваного відшкодування активу визначається як більша з наступних величин: справедлива 
вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та 
вартості використання активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого 
активу, крім випадків коли актив не генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від 
потоків, що генеруються іншими активами або групами активів. 

Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного відшкодування, актив 
вважається знеціненим та списується до вартості очікуваного відшкодування. При оцінці вартості 
використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, 
яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризики, властиві активу. При 
визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується відповідна 
методика оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними 
індикаторами справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності активів визнаються в окремому 
рядку у звіті про прибутки та збитки за винятком раніше дооцінених активів, дооцінка яких 
визнавалась в складі іншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності 
також визнаються в складі іншого сукупного доходу в межах суми попередньої дооцінки. 

На кожну звітну дату Товариство визначає ознаки того, чи раніше визнані збитки від зменшення 
корисності активу, за виключенням гудвілу, зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то 
розраховується відшкодована сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки. Раніше визнані 
збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які 
використовувались для визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання збитку 
від зменшення корисності. У вказаному випадку балансова вартість активу збільшується до його 
відшкодованої суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням 
амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний 
збиток від зменшення корисності. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, 
за виключенням випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому випадку 
відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки. 

Товариство також перевіряє на зменшення корисності гудвіл, що визнається при об’єднанні бізнесу. 
Це актив, який представляє майбутні економічні вигоди, які виникають в результаті придбання інших 
активів внаслідок об’єднання бізнесу, що не можуть бути окремо визначені або визнані. Гудвіл не 
генерує грошових потоків незалежно від інших активів або групи активів і часто забезпечує 
надходження грошових коштів від декількох одиниць, що генерують грошові кошти. Товариство 
перевіряє зменшення корисності одиниці, що генерує грошові кошти і на яку був розподілений гудвіл, 
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щорічно, а також тоді, коли з’являється будь-яке свідчення можливого зменшення корисності такої 
одиниці. Товариство перевіряє шляхом порівняння балансової вартості цієї одиниці, до якої 
включається гудвіл, з сумою її очікуваного відшкодування. Якщо балансова вартість цієї одиниці 
перевищує суму її очікуваного відшкодування, то Товариство визнає збитки від зменшення корисності. 

4.14. Передплати видані 

Передплати постачальникам послуг страхування відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках 
та договорах, за вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів. Резерв зменшення 
корисності нараховується у випадку, коли існують об'єктивні свідчення того, що Товариство не 
отримає активів чи послуг в повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума резерву 
розраховується як різниця між балансовою вартістю та вартістю, що може бути відшкодована. Збитки 
від зменшення корисності визнаються в звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших 
операційних витрат. 

4.15. Грошові кошти та короткострокові депозити 

Грошові кошти, представлені в звіті про фінансовий стан, складаються з грошових коштів на 
банківському рахунку, готівки в касі. З метою складання консолідованого звіту про рух грошових 
коштів грошові кошти. 

4.16. Забезпечення 

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне 
зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання 
потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може 
бути достовірно оцінена. Якщо Товариство очікує, що забезпечення повністю або частково буде 
відшкодоване, наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий 
актив, але лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. Витрати що відносяться до 
нарахування резерву відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за вирахуванням 
відшкодування. 

У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається 
шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до 
оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, 
ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми 
забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати. 

4.17. Потенційні активи та зобов'язання 

Потенційні активи не відображаються у  фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до 
фінансової звітності у випадку, коли приток ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним. 
Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках 
до фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним, та 
суми таких потоків можуть бути визначені. Інформація про потенційні зобов'язання розкривається у 
звітності за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є 
маловірогідною. 

5. Основні бухгалтерські судження, оцінки та припущення  

Судження 

Підготовка консолідованої фінансової звітності Товариства вимагає від його керівництва на кожну 
звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми 
виручки, витрат, активів і зобов'язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації 
про умовні зобов'язання. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може 
призвести до результатів, які можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової 
вартості активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такі припущення та оцінки. 

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво використовувало такі судження, 
що мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності: 

Ризики пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства 

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності включаючи 
контроль за валютними та митними операціями продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні 
акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих обласних і 
центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору 
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різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалась 
всіх нормативних положень і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені 
або нараховані. 

Оцінки та припущення 

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел 
оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності 
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного 
фінансового року. 

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі.  Результати переглядів 
облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат 
перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат 
перегляду впливає на поточний та майбутній періоди. 
 
Основні джерела невизначеності оцінок  
 
Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності 
оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною 
суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового 
року. 

Можливість відшкодування основних засобів – На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку 
наявності будь-яких ознак того, чи сума відшкодування основних засобів Групи знизилась до рівня 
менше їхньої балансової вартості.  За наявності зазначених ознак керівництво Товариства виробляє 
оцінку суми очікуваного відшкодування, яка визнається рівною чи найбільшою з двох величин: 
справедливої вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, і цінності використання активу. У 
випадку виявлення такого зниження балансова вартість зменшується до вартості відшкодування.  
Сума зменшення відображається у звіті про сукупні доходи того періоду, в якому виявлене таке 
зниження.  Збиток від знецінення, визнаний за активами в попередні звітні періоди, сторнується у 
випадку змін в оціночних показниках, використовуваних для визначення суми очікуваного 
відшкодування активів.  

Строки корисного використання основних засобів – Оцінка строків корисного використання об’єктів 
основних засобів залежать від професійного судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з 
аналогічними активами.  При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до 
уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну старість, фізичне зношення та умови 
роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив.  Зміна кожної з цих умов або оцінок може у 
результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. 
 
Резерв на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості – Сума резерву на покриття 
збитків від сумнівної дебіторської заборгованості базується на оцінці Групою можливості отримати 
дебіторську заборгованість від конкретних клієнтів.  Якщо погіршення кредитоспроможності основних 
клієнтів або фактичне невиконання їхніх зобов’язань перевищує допустимі оцінки, то фактичні 
результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  
 
Якщо Товариство визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення знецінення для 
індивідуально оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, вона включає дану 
дебіторську заборгованість у групу дебіторської заборгованості з аналогічними характеристиками 
кредитного ризику та здійснює їхню оцінку на предмет знецінення на колективній основі.  
 
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення дебіторська заборгованість групується на основі 
аналогічних характеристик кредитного ризику.  Ці характеристики важливі для оцінки майбутніх потоків 
грошових коштів для груп таких активів і вказують на здатність дебіторів сплатити усю суму 
заборгованості відповідно до умов договору відносно активів, оцінка яких здійснюється. 
 
Майбутні потоки грошових коштів із групи дебіторської заборгованості, колективна оцінка на предмет 
знецінення якої здійснюється, оцінюються на основі руху грошових коштів від активів відповідно до 
договору та досвіду керівництва стосовно врегулювання заборгованості, яка виникала у результаті 
минулих подій, та успіху при поверненні сум заборгованості.  У минулий досвід вносяться коригування 
на основі поточної інформації в результаті спостережень для відображення впливу поточних умов, які 
не вплинули на минулі періоди, і усунення впливу минулих умов, які не існують у даний час. 
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Можливість відшкодування відстрочених податкових активів – Відстрочені податкові активи 
визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалізовані ці збитки.  Для визначення суми 
відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, від керівництва вимагається прийняття 
істотних професійних суджень, які базуються на вірогідних строках та рівні майбутніх оподатковуваних 
прибутків, та застосування стратегії планування майбутніх податків. 
 
Пенсійні зобов’язання – Товариство збирає інформацію стосовно своїх працівників і пенсіонерів, що 
отримують виплати, й використовує метод актуарної оцінки для визначення поточної вартості 
зобов’язань із виплати винагород по закінченні трудової діяльності та відповідної вартості поточних 
послуг працівників. При такому розрахунку використовуються демографічні припущення щодо 
майбутніх характеристик існуючих і колишніх працівників, що мають право на пенсійні виплати 
(смертність, як працівників, так і пенсіонерів, коефіцієнт плинності кадрів, непрацездатність, 
достроковий вихід на пенсію тощо), а також фінансові припущення (ставка дисконтування, майбутній 
рівень зарплат). Товариство не має доступу до інформації про стаж його колишніх працівників на 
інших підприємствах, які є учасниками державної пенсійної програми з визначеною виплатою, що 
обумовлює відсутність повної та достовірної інформації для виділення частини зобов’язань 
Товариства. Таким чином, Товариство обліковує виплати колишнім працівникам згідно з вимогами 
обліку пенсійної програми з визначеною виплатою. Більш детальна інформація подана у Примітці 16. 
 
Можливість відшкодування ПДВ – Залишок ПДВ до відшкодування може бути реалізований 
Товариством або шляхом отримання відшкодування із державного бюджету, або зарахування його у 
рахунок зобов’язань з ПДВ у майбутні періоди.   
 
Оцінка фінансових інструментів – Фінансові інструменти оцінюються на основі ставок, які 
переважали на дату визнання відповідного інструмента і на основі термінів погашення, які, на думку 
керівництва, є найбільш вірогідними для врегулювання відповідного інструмента. 

Зменшення корисності не фінансових активів - Основні засоби, інвестиції та нематеріальні активи 
оцінюються з метою виявлення зменшення корисності, якщо обставини вказують на можливе 
зменшення корисності. 

Ознаки, які Товариство вважає важливими для прийняття рішення про необхідність оцінки з метою 
виявлення зменшення корисності, включають наступне: суттєве зменшення ринкової вартості, значне 
зниження показників діяльності у порівнянні з минулими або запланованими майбутніми операційними 
результатами, істотні зміни у використанні активів або стратегії Товариства (зокрема, ліквідація або 
заміна активів; пошкодження активів, або їх вилучення з операцій), істотні негативні промислові або 
економічні тенденції та інші чинники. 

Оцінка відновлювальної вартості активів ґрунтується на оцінках керівництва, зокрема, оцінці 
майбутньої діяльності, можливості активів приносити дохід, припущень щодо подальших ринкових 
умов, технологічного розвитку, змін в законодавстві та інших чинників. Ці припущення 
використовуються при розрахунку вартості використання активу та включають прогноз майбутніх 
грошових потоків та вибір відповідної дисконтної ставки. 

6. Застосування нових та переглянутих МСФЗ  

 
6.1. Товариство застосовує наступні нові або переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені 
Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі - «КМСФО»), які вступили в дію у відношенні щорічної фінансової 
звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року: 

Поправка до МСФЗ (IAS) № 32«Фінансові інструменти: презентація» - «Взаємозалік фінансових 
активів та фінансових зобов'язань» .  

Дана зміна вимагає від керівництва застосування МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення протиріч, 
виявлених при застосуванні деяких критеріїв взаємозаліку. Це включає роз'яснення значення 
формулювання «в даний час має законодавчо встановлене право на залік» і того, що деякі системи з 
розрахунком на нетто-основі можуть вважатися еквівалентними системам з розрахунком на валовій 
основі. Стандарт роз'яснює, що розглядається право на взаємозалік 1) не повинно залежати від 
можливих майбутніх подій і 2) повинно мати юридичну можливість здійснення при наступних 
обставинах: (а) в ході здійснення звичайної фінансово-господарської діяльності, (б) при невиконанні 
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зобов'язання по платежах (подію дефолту) і (в) у разі неспроможності або банкрутства. Ця поправка 
до стандарту не зробила істотного впливу на Товариство. 

 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27 - «Інвестиційні підприємства». 

 
Ця зміна вводить визначення інвестиційного підприємства як підприємства, яке (i) отримує кошти від 
інвесторів для мети надання їм послуг з управління інвестиціями; (іi) бере на себе зобов'язання перед 
своїми інвесторами щодо того, що метою його бізнесу є інвестування коштів виключно для отримання 
доходу від приросту вартості капіталу або інвестиційного доходу; (іii) оцінює і визначає результати 
діяльності з інвестицій на основі їх справедливої вартості. Інвестиційне підприємство повинно буде 
враховувати свої дочірні підприємства за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі 
прибутку або збитку, і консолідувати тільки ті з них, які надають послуги, відносяться до інвестиційної 
діяльності підприємства. Відповідно з переглянутим МСФЗ (IFRS) 12, потрібно розкривати додаткову 
інформацію, включаючи суттєві судження, які використовуються, щоб визначити, чи є підприємство 
інвестиційним чи ні. Крім того, необхідно розкривати інформацію про фінансової або іншої підтримки, 
наданої дочірньому підприємству, не включеного до консолідовану фінансову звітність, незалежно від 
того, чи була ця підтримка вже надана або тільки мається намір її надати. Ця поправка до стандарту 
не зробила істотного впливу на фінансове становище і результати діяльності Товариства. 
  
Поправки до МСФЗ (IAS) 36 - «Розкриття інформації про суму відшкодовування для нефінансових 
активів» 
 

Дані поправки скасовують вимогу про розкриття інформації про суми очікуваного відшкодування, якщо 

одиниця, яка генерує грошові кошти, включає гудвіл або нематеріальні активи з невизначеним 

строком корисного використання і при цьому відсутня знецінення. Дана поправка до стандарту не 

зробила істотного впливу на фінансове становище і результати діяльності Товариства. 

6.2. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу:  

Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися 
вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших 
розкриттях до фінансової звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність 
буде суттєвим. 

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка”- (зі змінами, внесеними в липні 2014, 
набуває чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2018 або після цієї дати).  

Основні відмінності нового стандарту полягають в наступному: 

Фінансові активи повинні класифікуватися за трьома категоріями оцінки: оцінювані згодом за 
амортизованою вартістю, оцінювані згодом за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у 
складі іншого сукупного доходу, і оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в 
прибутку чи збитку. 
Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі підприємства за управління 
фінансовими активами і від того, чи є передбачені договором потоки грошових коштів лише 
платежами в рахунок основного боргу і відсотків. Якщо борговий інструмент призначений для 
отримання грошей, він може враховуватися по амортизованою вартістю, якщо він при цьому також 
передбачає лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків.  
Боргові інструменти, які передбачають лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків і 
утримуються в портфелі, можуть класифікуватися як оцінювані згодом за справедливою вартістю в 
складі іншого сукупного доходу, якщо підприємство і утримує їх для отримання грошових потоків за 
активами, і продає активи. Фінансові активи, що не містять грошових потоків, які є лише платежами в 
рахунок основного боргу і відсотків, необхідно оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої 
відображаються у складі прибутку або збитку (наприклад, похідні фінансові інструменти).  
Вбудовані похідні інструменти більше не відокремлюються від фінансових активів, але будуть 
враховуватися при оцінкою умови, що передбачає лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків.  
Інвестиції в інструменти капіталу повинні завжди оцінюватися за справедливою вартості. При цьому 
керівництво може прийняти рішення, яке не підлягає зміні, про відображення змін справедливої 
вартості у складі іншого сукупного доходу, якщо інструмент не призначений для торгівлі. Якщо 
інструмент власного призначений для торгівлі, то зміни справедливої вартості відображаються у 
складі прибутку або збитку. 
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Більшість вимог МСФЗ (IAS) 39 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були 
перенесені в МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основним відмінністю є вимога до підприємства розкривати 
ефект змін власного кредитного ризику за фінансовими зобов'язаннями, віднесеним до категорії за 
справедливою вартістю в прибутку чи збитку, у складі іншого сукупного доходу. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову модель визнання збитків від знецінення – модель очікуваних 
кредитних збитків. Існує «трьох етапний» підхід, заснований на зміні кредитної якості фінансових 
активів з моменту первинного визнання. На практиці нові правила означають, що при первісному 
визнанні фінансових активів підприємства повинні будуть відразу визнати збитки в сумі очікуваних 
кредитних збитків за 12 місяців, не є кредитними збитками від знецінення (або в сумі очікуваних 
кредитних збитків за весь строк фінансового інструменту для торгової дебіторської заборгованості). 
Якщо в кредитному ризику відбулося суттєве підвищення, то знецінення оцінюється виходячи з 
очікуваних кредитних збитків на строк фінансового інструменту, а не очікуваних кредитних збитків 
заборгованості та дебіторської заборгованості з фінансової оренди. В даний час керівництво 
Товариства проводить оцінку того, як дані зміни вплинуть на фінансову звітність Товариства. 
 
МСФЗ (IFRS) 11 (випущені 6 травня 2014 і набирають чинності для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2016 або після цієї дати).  
Дана поправка містить нові вимоги щодо обліку операцій з придбання частки участі в спільній операції, 
яка представляє собою бізнес. В даний час керівництво Товариства проводить оцінку того, як дана 
зміна може вплинути на фінансову звітність Товариства.  
 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 (випущені 12 травня 2014 і набирають чинності для 
річних періодів, починаючи 1 січня 2016 або після цієї дати) - «Роз'яснення прийнятних методів 
нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів». 
  
У даній поправці Правління КМСФО роз'яснюється, що використання методів, заснованих на виручці, 
для розрахунку амортизації активу не застосовується, тому що виручка від діяльності, що передбачає 
використання активу, звичайно враховує фактори, відмінні від споживання економічних вигод, 
пов'язаних з цим активом.  
В даний час керівництво Товариства проводить оцінку того, як дана зміна вплине на фінансову 
звітність Товариства. 
 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (випущений 28 травня 2014 і вступає в силу 
для періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати).  
 

Новий стандарт вводить ключовий принцип, відповідно до якого виручка повинна визнаватися, коли 

товари або послуги передаються клієнту, за ціною угоди. Будь-які окремі партії товарів або послуг 

повинні визнаватися окремо, а всі знижки та ретроспективні знижки з контрактної ціни, як правило, 

розподіляються на окремі елементи. Якщо розмір винагороди змінюється з якої-небудь причини, слід 

визнати мінімальні суми, якщо вони не схильні до істотного ризику перегляду. Витрати, пов'язані із 

забезпеченням договорів з клієнтами, повинні капіталізуватися і амортизуватися протягом строку 

отримання вигоди від договору. В даний час керівництво Товариства проводить оцінку того, як дана 

зміна вплине на фінансову звітність Товариства. 
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7. Нематеріальні активи 

 

 

Програмне 
забезпечення 

Інші 
нематеріальні 

активи 

Всього 

Первісна вартість 

   
Станом на 31 грудня 2012 року 

 397   3   400  

Надходження 
 48                        -   48  

Вибуття 
                      -  (1) (1) 

Станом на 31 грудня 2013 року 
 445   2   447  

Надходження 
 963   0   963  

Вибуття 
(105)  0  (105) 

Станом на 31 грудня 2014 року 
 1 303   2   1 305  

Накопичена амортизація  
   

Станом на 31 грудня 2012 року  
(256) (1) (257) 

Амортизаційні   нарахування 
(59)                          -  (59) 

Вибуття 
                         -                           -                           -  

Станом на 31 грудня 2013 року  
(315) (1) (316) 

Амортизаційні   нарахування 
(86)  0  (86) 

Вибуття 
 102   0   102  

Станом на 31 грудня 2014  року  
(299) (1) (300) 

Балансова вартість 
   

Станом на 31 грудня 2012 року  141   2   143  

Станом на 31 грудня 2013 року  130   1   131  

Станом на 31 грудня 2014 року  1 003   2   1 005  

 

8. Основні засоби, капітальні інвестиції 

Станом на 31 грудня основні засоби включали наступне: 

 

Земля, 
будівлі та 

споруди 
Машини та 

обладнання 
Транспортні 

засоби 

  Офісне 
обладнання 

та інші Всього 

Первісна вартість 
     

Станом на 31 грудня 2012 
 125 785   147 417   14 648   753   288 603  

             Надходження 
 8 182   7 895   805   932   17 814  

             Вибуття 
(320) (346) (3 386) (2) (4 055) 

Переоцінка/Знецінення 
 30 418  (27 209)  3 991   62   7 263  

Станом на 31 грудня 2013 
 164 065   127 757   16 057   1 745   309 625  

             Надходження 
 8 886   12 254   50   656   21 847  

             Вибуття 

                        
-  

(1 075) (28) (10) (1 113) 

Переоцінка/Знецінення 
(67 111) (14 436) (4 505) (124) (86 176) 

Станом на 31 грудня 2014 
 105 840   124 501   11 574   2 267  244 182  



Публічне акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 

Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

 

31 

 

 

     

 
Накопичена амортизація 

     

Станом на 31 грудня 2012 
(37 662) (47 487) (9 234) (316) (94 699) 

   Амортизаційні нарахування за рік 
(10 230) (13 840) (2 806) (37) (26 913) 

             Ліквідовано при вибутті 
 11   276   492   0   779  

Переоцінка/Знецінення 
 31 421   38 494   6 710  (121)  76 504  

Станом на 31 грудня 2013 
(16 460) (22 557) (4 838) (473) (44 329) 

   Амортизаційні нарахування за рік 
(11 299) (12 134) (2 846) (46) (26 324) 

             Ліквідовано при вибутті   1 076   25    1 101  

Знецінення 
 10 689   7 567   2 726   120   21 102  

Станом на 31 грудня 2014 
(17 070) (26 048) (4 933) (399) (48 450) 

 

     

Балансова вартість 
     

Станом на 31 грудня 2012 
 165 848   143 463   5 414   437   193 904  

Станом на 31 грудня 2013 
 147 605   105 201   11 219   1 272   265 296  

Станом на 31 грудня 2014 
 88 770  98 453   6 641   1 868   195 732  

 

Основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась 
експертами-оцінювачами станом на 30.06.2012 р. Результати оцінки основних засобів та капітальних 
інвестицій були відображені Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої амортизації за 
друге півріччя 2012р. 

На 31.12.2014 р. Товариство визнало збитки від зменшення корисності основних засобів та 
капітальних інвестицій дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій території 
України, у сумі 65 074 тис.грн., що являють собою 100% знецінення вартості всіх об’єктів основних 
засобів внаслідок зменшення корисності від їх використання.  

Збитки від знецінення основних засобів відображені у звіті про фінансові результати у складі інших 
витрат в сумі 32 348 тис.грн., та у складі іншого сукупного доходу в сумі 32 725 тис.грн., що являє 
собою 100% уцінення проти попереднього приросту вартості активів в складі капіталу в дооцінках. 

Станом на 31 грудня 2014 р. до складу основних засобів були включені повністю амортизовані активи 
первісною вартістю 480 тис. грн. (відповідно у 2013: 1 414 тис. грн.):  

 2014  2013 

Будівлі та споруди 27  76 

Машини та обладнання 327  649 

Транспортні засоби 0  0 

 Інші основні засоби 126  689 

 Всього 480   1 414 

 

Капітальні інвестиції станом на 31 грудня включали наступне: 

 2014 2013 

Капітальне будівництво        2 128            2 624 

Обладнання до монтажу    5 382        18 725    

Аванси             0            116 

Нематеріальні активи            131    326    

Інше          292              632    

Всього 7 932      22 423    
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Рух капітальних інвестицій було представлено наступним чином: 
 

Станом на 31 грудня 2012 
 

 19 718  

             Надходження 
 

 21 046  

             Вибуття (переміщення) 
 

(20 199) 

            Дооцінка   1 922  

             Знецінення 
 

(63) 

Станом на 31 грудня 2013 
 

 22 423 

             Надходження 
 

 11 221  

             Вибуття (переміщення) 
 

(24 401) 

          Знецінення 
 

(1 311) 

Станом на 31 грудня 2014 
 

7 932 

 

Станом на 31.12.2014 р. в якості забезпечення договорів поруки материнського підприємства було 
передано у заставу рухоме та нерухоме майно на загальну суму 120 793 тис.грн.  

У фінансову оренду об’єкти основних засобів не надавались. 

9. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток 

Порівняльна інформація була перерахована в зв’язку зі змінами в обліковій політиці (щодо змін у  
МСФЗ 19) та відображена  з урахуванням податкового ефекту, що виник з сум невизнаної вартості 
минулих послуг пенсійного плану.  

Основні компоненти витрат/(відшкодувань) податку на прибуток були представлені таким чином: 

Прибутки та збитки 2014 2013 

Поточні витрати з податку на прибуток  2 687 7 219 
Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток, 
відображеного у складі консолідованого прибутку або збитку 1  369            8  112  

Коригування поточних витрат з податку на прибуток за попередній 
період 5  815        (15  894)  

Витрати/(доходи) з податку на прибуток 9  871            ( 563)  

   Інший сукупний дохід    

Відстрочений податок на прибуток, що виникає внаслідок переоцінки 
основних засобів, у іншому сукупному доході 5 733 (15 817) 

Відстрочений податок на прибуток, що виникає внаслідок визнання 
актуарних збитків, у іншому сукупному доході                       82  

                      
(77)  

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток                5  815              (15  894)  

 

Доходи Товариства підлягають оподаткуванню лише на території України. Ефективна ставка податку 
на прибуток відрізняється від нормативної ставки.  

 

Інформація щодо узгодження доходів з податку на прибуток, наведених у цій фінансовій звітності, та 
добутку бухгалтерського збитку помноженого на чинну ставку оподаткування в Україні (у 2014 році 
проводився за ставкою 18%, у 2013 році за ставкою 19% з урахування змін ставок податку на 
прибуток), наведена нижче: 
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 2014             2013 

Прибуток/(збиток) до оподаткування (52  975)        (55  650)  

Очікуваний податок на прибуток за встановленими 
податковими ставками 9  536        10  574  
Переоцінка впливу тимчасових різниць на початок періоду (2  170)            (3  312)  

Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню 
для цілей оподаткування та інші різниці 

 
(16 938) (5 107) 

Вплив зміни податкових ставок та податкового 
законодавства України 

           
( 299)            (1  590)  

(Витрати)/відшкодування податку на прибуток (9  871)             563  

 
 

 Інший сукупний  дохід до оподаткування (38  219)           114  178  

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 6  879             (21  694)  
Вплив зміни податкових ставок та податкового 
законодавства України (1  064) 

 5  800  

 

5  815             (15  894)   

Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на 31 грудня пов'язані з наступними статтями: 

Відстрочені податкові активи, які виникають із: 
2014 

 
2013 

 

Оцінки вартості основних засобів та нематеріальних 
активів 460               958  

Оцінки вартості інвестицій 50                 44  

Забезпечення виплат персоналу (пенсійних зобов’язань) 822               631  

Резерву відпусток  1  189               952  

Резерву на виробничі запасів  127               963  

Резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості  1  218            1  174  

Нарахованих витрат 10                 62  

Податкових збитків минулих років             1  126  
Витрат невизнаних/доходів визнаних з метою оптимізації 

            4  022  

Відстрочені податкові активи 3  876            9  932  

   
Відстрочені податкові зобов’язання, які виникають із: 

2014 
 

2013 
 

Оцінки вартості основних засобів та нематеріальних 
активів (7  299)        (11  987)  

Інших оподатковуваних різниць   - 

Відстрочені податкові зобов’язання          (7  299)         (11  987)  

 
 

 Чиста відстрочена податкова позиція          (3  423)           (2  055)  

 
Інформація про рух відстрочених податків була представлена таким чином: 
 

 

2014 2013 

Відстрочені податкові активи на початок періоду (2  055) 6  134 

Відшкодування (витрати) відстроченого податку через 
консолідований прибуток та збиток (1  368) (8  112) 

Коригування відстроченого податку через прибуток та збиток  - 

Коригування відстроченого податку, пов'язаного з іншим сукупним 
доходом  ( 77) 
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Чисті відстрочені податкові активи (зобов’язання) на 
кінець періоду 

(3  423) (2  055) 

10. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включали наступне: 

 2014 2013 

Сировина 103 143 71 039 
Готова продукція 81 155 78 657 
Товари 72 4 700 
Резерв на знецінення (59 872) (5 645) 

Всього 124 498 148 751 

Станом на 31.12.2014 р. та на 31.12.2013 р. запаси відображені в балансі за найменшою із 
собівартості, або чистої вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення, який 
розраховано у відповідності до облікової політики підприємства.  

На 31.12.2014 р. Товариство створило резерв та визнало збитки від знецінення запасів дочірнього 
підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, у сумі 59 167 тис. у складі 
інших операційних витрат. 

Станом на 31.12.2014 р. в якості забезпечення договорів поруки материнського підприємства були 
передані у заставу оборотні активи (сировина та готова продукція) на загальну суму 93 158 тис.грн.  

11. Торгова дебіторська заборгованість та аванси видані 

Станом на 31 грудня передплати та торгова дебіторська заборгованість включали наступне: 

 2014 2013 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 341 200 189 555 

Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості (2 668) (2 732) 

Всього 338 532 186 823 

Аванси видані 29 405 27 259 

Резерв на знецінення авансів виданих (7 616) (2 905) 

Всього 21 789 24 354 

На 31.12.2014 р. Товариство створило резерв та визнало збитки від знецінення торгової дебіторської 
заборгованості та авансів виданих дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій 
території України, у сумі 756 тис.грн. у складі інших операційних витрат. 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості щодо передплат та 
торгової дебіторської заборгованості за звітний період: 

 

Резерв на дебіторську 
заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

Резерв на дебіторську 
заборгованість за 
виданими авансами 

Всього 

Залишок на 31.12.13 2 732 2 905 5 637 

       Нарахування резерву протягом 2014 86 4 711 4 797 

       Використано у 2014 р. (150) - (150) 

Залишок на 31.12.14 2 668 7 616 10 284 

12. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включала наступне: 

 2014 2013 

Податок на додану вартість до відшкодування 197 1 155 
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Передоплата податку на прибуток підприємств 4 334 360 

Передоплати за іншими податками 480 116 

Всього 5 011 1 631 

13. Інша поточна дебіторська заборгованість  

Станом на 31 грудня інша поточна дебіторська заборгованість включала наступне: 

 2014 2013 

Розрахунки по претензіям 41 41 

Розрахунки з іншими дебіторами 605 25 162 

Витрати майбутніх періодів 37 38 

Резерв на знецінення  (368) (1 705) 

Всього 315 23 536 

На 31.12.2014 р. Товариство створило резерв та визнало збитки від знецінення іншої поточної 
дебіторської заборгованості дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій 
території України, у сумі 14 тис.грн. у складі інших операційних витрат 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості щодо іншої дебіторської 
заборгованості була представлена таким чином: 
 

 2014 2013 

Залишок на початок року 1 705 888 

Зміна резерву, визнана у складі звіту про сукупні доходи/(збитки) 490 854 

Суми, списані за рахунок резерву  (1 827) (37) 

Залишок на кінець року 368 1 705 

14. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня грошові кошти та короткострокові депозити складалися з наступного: 

 

 2014 2013 

           Грошові кошти на рахунках в банках   
в національній валюті 341 104 
           Грошові кошти в касі   
в національній валюті 1 1 

            Всього 342 105 

15. Статутний капітал 

У звітному періоді Товариством не змінювався розмір Статутного капіталу. Акції у складі статутного 
капіталу за окремими типами та категоріями: - кількість випущених акцій на початок та кінець звітного 
періоду становить 259 504 000 простих іменних акцій, які повністю сплачені за вартістю не нижче 
номінальної; - номінальна вартість одної акції становить 0,25 грн.; - протягом звітного періоду кількість 
акцій не змінювалась. 

Станом на 31.12.2014 у власності Держави акцій Товариства немає. Акцій, зарезервованих для 
випуску згідно з опціонами та іншими контрактами немає. У зв'язку з тим, що привілейовані акції не 
випускались, дивідендів, не сплачених станом на 31.12.2014, по ним немає. Рішення про нарахування 
та сплату дивідендів зборами акціонерів не приймались. 

Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% акцій в статутному капіталі Товариства, була 
представлена таким чином станом на 31.12.14: 
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Найменування 

Частка в 
статутному 
капіталі (%) 

Кількість акцій у 
володінні, шт. 

Номінальна 
вартість 

акцій, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КІПР 98,6699 256052278 64013069,5 

ІНШІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 0,3039 788859 197214,75 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ 1,0262 2662863 665715,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

 

Інформація про акціонерів, які володіють більше 10% акцій в статутному капіталі Товариства, була 
представлена таким чином станом на 31.12.13: 

Найменування 

Частка в 
статутному 
капіталі (%) 

Кількість акцій у 
володінні, шт. 

Номінальна 
вартість 

акцій, грн. 

INTERPIPE LIMITED, КІПР 98,6699 256052278 64013069,5 

ІНШІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 0,3039 788859 197214,75 

ФІЗИЧНІ ОСОБИ 1,0262 2662863 665715,75 

Разом 100% 259504000 64876000 

 

Акціонери Товариства мають право: 
 
 - брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;  
 - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на 
отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є 
акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; 
 - отримувати всю інформацію про свій особовий рахунок, а також інформацію про діяльність 
Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні 
баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів; 
 - вийти з Товариства в установленому законодавством порядку; 
 - отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно номінальній 
вартості належних їм акцій Товариства; 
 - продати, подарувати, обміняти, дати під заставу, успадкувати, оформити заповіт на всі або частину 
акцій, що йому належать; 
- мати переважне право на придбання акцій Товариства подальших емісій;  
- передавати управління своїми акціями (в тому числі право голосу) іншій особі;  
- інші будь-які права, передбачені чинним законодавством. 

 

Капітал у дооцінках 

Капітал у дооцінках складається з резерву переоцінки основних засобів. Основні засоби 
обліковуються за переоціненою вартістю. Остання переоцінка проводилась експертами - оцінювачами 
станом на 30.06.2012 р. Результати оцінки основних засобів та капітальних інвестицій були 
відображені Товариством на 01.01.2013 р. з врахуванням накопиченої амортизації за друге півріччя 
2012р.  

На 31.12.2014 резерв переоцінки основних засобів та капітальних інвестицій відображено з  
врахуванням амортизації резерву переоцінки та відстрочених податкових зобов’язань.  

Товариство щороку здійснює перенесення сум з іншого додаткового капіталу до складу 
нерозподіленого прибутку в розмірі різниці між сумою амортизації, що розраховується виходячи з 
переоціненої балансової вартості активу, і сумою амортизації, що розраховується виходячи з 
первісної вартості активу. При вибутті активу сума іншого додаткового капіталу, яка стосується цього 
активу, переноситься Товариством до складу нерозподіленого прибутку.  

На 31.12.2014 р. Товариство визнало збитки від зменшення корисності основних засобів та 
капітальних інвестицій дочірнього підприємства, що знаходиться на тимчасово окупованій території 
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України, у сумі 65 074 тис.грн., що являють собою 100% знецінення вартості всіх об’єктів основних 
засобів внаслідок зменшення корисності від їх використання. Збитки від знецінення основних засобів 
відображені у звіті про фінансові результати у складі інших витрат в сумі 32 348 тис.грн., та у складі 
іншого сукупного доходу в сумі 32 725 тис.грн., що являє собою 100% уцінення проти попереднього 
приросту вартості активів в складі капіталу в дооцінках. 

16. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання включали наступне: 

 2014 2013 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 3 800 3 267 

Поточні забезпечення витрат персоналу 765 677 

Всього 4 565 3 944 

 
Товариство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду 
України суми додаткових пенсій, що виплачуються деяким категоріям колишніх і працюючих 
співробітників Товариства. Згідно даній програмі, працівники Товариства, які мають стаж роботи у 
шкідливих умовах праці, і, таким чином, мають право на достроковий вихід на пенсію, також мають 
право на додаткові виплати, які фінансуються Товариством і сплачуються Державним пенсійним 
фондом України.  
 
Також Товариство має договірні зобов'язання з виплати одноразової суми при виході на пенсію 
працівникам, які мають тривалий стаж роботи, і певним пенсійним пільгам згідно з колективним 
договором.  Дані зобов'язання підпадають під визначення пенсійної програми з визначеною виплатою.   

У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по пенсійним виплатам, визнані у звіті про 
сукупний дохід, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан. Витрати по пенсійним виплатам включені у 
витрати на зарплату та відповідні витрати у складі собівартості реалізованої продукції. Витрати по 
відсотках відображені в статті фінансових витрат. Актуарні збитки включені до складу іншого 
сукупного доходу. 

1. «Винагороди по закінченню трудової діяльності».  

Суми, визнані у звіті про сукупний дохід 

    2014 2013 

Вартість поточних послуг 229 269 
Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 399 416 

Всього витрат по виплатам 628 685 

 
 
Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 

 
Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 2014 2013 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами  
станом на 1 січня 3 294 3 404 

Вартість поточних послуг 229 269 
Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 399 416 

Актуарні збитки, визнані у складі іншого сукупного доходу 333 (394) 

Оплачені зобов'язання (455)  (401) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 3 800 3 294 

 
 
У Товариства існує інша програма виплат працівникам: виплати до ювілею, які охоплюють всіх 
працівників, а також пенсіонерів Товариства, що отримують ці пільгові виплати, передбачені 
колективним договором. 
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У нижче наданих таблицях наведені компоненти витрат по іншим довгостроковим виплатам, визнані у 
звіті про сукупні доходи та збитки, і суми, визнані у звіті про фінансовий стан у відношенні даного 
плану. Витрати по даним виплатам включені у витрати на зарплату та відповідні витрати у складі 
собівартості реалізованої продукції. Витрати по відсотках відображені в статті фінансових витрат. 
Актуарні збитки включені до складу іншого сукупного доходу. 
 

2. «Інші довгострокові винагороди».  

Суми, визнані у звіту про сукупний дохід 2014 2013 

Вартість поточних послуг 43 53 
Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 76 87 

Всього витрат по виплатам 119 140 

 

Суми, визнані у звіті про фінансовий стан 
 

Показники змін поточної вартості пенсійних зобов'язань: 
2014 2013 

Зобов’язання по плану зі встановленими виплатами  
станом на 1 січня 650 744 

Вартість поточних послуг 43 53 
Процентні витрати в пенсійних зобов'язаннях 76 87 

Актуарні збитки, визнані у складі іншого сукупного доходу 125          (90) 

Оплачені зобов'язання (129)   (144) 

Зобов'язання по плану зі встановленими виплатами станом на 31 грудня 765 650 

 
Основні припущення, використані для цілей актуарної оцінки, були представлені таким чином: 

 
 2014 2013 

Ставка дисконтування 16.0% 13.0% 
Ставка інфляції 8.0% 5.5% 
Коефіцієнт плинності кадрів 8.0% 8.0% 
Коефіцієнт збільшення розміру зарплати та пенсії 12.7%/10% 2.0%/5.5% 
   
У таблиці нижче представлена інформація щодо чуттєвості за пенсійним планом, яка ілюструє вплив 
змін в основних актуарних припущеннях, що використовувалися для оцінки, на розмір зобов'язання за 
планом зі встановленими виплатами станом на 31.12.2014. Аналіз проводився у відношенні всіх 
зобов'язань при зміні основних номінальних параметрів моделі. 

 
Аналіз чуттєвості за пенсійним планом 

 

Зміна параметру - 1,0 % + 1,0 % 

Параметр Зміна зобов’язань, % 

Зростання заробітної плати -4,19% 4,68% 

Ставка дисконтування 7,26% -6,36% 

Плинність кадрів 0,28% -0,24% 

Інфляція -1,34% 1,38% 

 

Окрім описаних вище програм із визначеними виплатами, Товариство не мало зобов’язань з виплати 
інших додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових виплат, вихідної 
допомоги або інших компенсаційних пільг перед теперішніми або колишніми працівниками, які 
підлягають нарахуванню. 
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Зобов'язання по резерву невикористаних відпусток та невиплачених премій представлені в 
поточній кредиторській заборгованості за розрахунками з оплати праці у сумі 6 607 тис.грн.  

17. Позики та займи 

Станом на 31 грудня 2014 року позики були представлені таким чином: 

  

 

   

 

  
31 грудня 
2014  року 

Банк / Інша установа Термін 
погашення 

Забезпечені 
/не 

забезпечені 

Вид Валюта Ефективн
а % ставка 

Залишок 
(тис.грн.) 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 
не 

забезпечені 
обігові 
кошти дол.США 18 15 453 

Всього 

     

15 453 

 

Станом на 31 грудня 2013 року позики були представлені таким чином: 

  

 

   

 

  
31 грудня 
2013 року 

Банк / Інша установа Термін 
погашення 

Забезпечені 
/не 

забезпечені 

Вид Валюта Ефективна 
% ставка 

Залишок 
(тис.грн.) 

INTERPIPE LIMITED 06.08.2019 
не 

забезпечені 
обігові 
кошти дол.США 11      7 833  

Всього 

     

       7 833  

18. Торгова кредиторська заборгованість  

Станом на 31 грудня торгова кредиторська заборгованість включала наступне: 
 

 2014 2013 

Торгова кредиторська заборгованість 359 278 379 408 

Всього 359 278 379 408 

19. Інші поточні зобов’язання 

До складу статті «Інші поточні зобов’язання» станом на 31 грудня включені наступні зобов’язання: 

 2014 2013 

Аванси отримані 186 578 82 018 
Розрахунки з бюджетом 1 082 2 437 
Заборгованість перед співробітниками по заробітній платі 8 141 6 459 
Заборгованість по соціальному страхуванню, пенсійному фонду 548 385 
Заборгованість по відсоткам 2 859 20 
Розрахунки з іншими кредиторами 34 963 14 961 
Розрахунки з підзвітними особами 51 15 

Всього 234 221 106 295 

20. Виручка від реалізації  

Станом на 31 грудня Виручка від реалізації включала наступне: 

 2014 2013 

Виручка від реалізації брухту 2 270 269 2 661 547 

Доходи від наданих послуг  26 946 35 660 

Інші доходи 5 285 2 351 

   Всього  2 302 500 2 699 558 
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21. Собівартість реалізованої продукції  

Станом на 31 грудня собівартість реалізованої продукції включала наступне: 

 2014 2013 

Сировина (Матеріали) 1 694 666 2 453 449 

Заробітна плата та відповідні нарахування 38 467 42 864 

Енерговитрати та комунальні витрати 9 550 7 457 

Амортизація основних засобів 21 079 23 083 

Ремонт та обслуговування основних засобів 4 085 7 262 

Витрати за поточні послуги за пенсійними зобов’язаннями із визначеними 
виплатами (Примітка 16) 

272 322 

Витрати за минулі послуги (Примітка 16) - - 

Інші загальновиробничі витрати  20 685 26 843 

Знецінення запасів та виробничих основних засобів (3 078) 34 967 

Собівартість товарів 397 945 28 200 

Зміна залишків запасів  (3 046) 22 180 

Всього  2 180 625 2 646 626 

22. Адміністративні та загальногосподарські витрати 

Станом на 31 грудня адміністративні та загальногосподарські витрати включали наступне: 

 2014 2013 

Витрати на страхування  5 723 22 925 

Заробітна плата та відповідні нарахування 21 726 20 576 

Витрати на відрядження 1 074 1 401 

Аудиторські, юридичні та консультаційні послуги 287 688 

Комісійні банків 103 178 

Телекомунікаційні, поштові послуги і доставка 506 587 

Комунальні послуги 779 1 383 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 4 456 3 796 

Оренда  2 615 71 

Ремонт та обслуговування 1 276 835 

Інші витрати 3 519 9 406 

Податки 150 118 

Всього 42 214 61 964 

23. Витрати на реалізацію та збут 

Станом на 31 грудня витрати на реалізацію та збут включали наступне: 

 2014 2013 

Транспортні витрати 21 656 25 164 

Заробітна плата та відповідні нарахування 1 853 2 568 

Витрати на зберігання та пакування 36 395 

Професійні послуги (маркетинг та реклама) 7 70 

Витрати на відрядження - 35 

Резерв сумнівних боргів 1 382 2 597 

Амортизація основних засобів 716 1 084 

Інші витрати 4 579 12 365 

Всього  30 229 44 278 
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24. Інші операційні доходи  

Станом на 31 грудня інші операційні доходи включали наступне: 

 2014 2013 

Доходи/(Витрати) від  курсових різниць (190) 820 
Чистий (збиток) / прибуток від відновлення/списання кредиторської 
заборгованості  296 488 

Чистий прибуток / (збиток) від реалізації основних засобів  (2 175) 1 887 

Інші 6887 5 488 

Всього 4 818 8 683 

25. Інші операційні витрати  

Станом на 31 грудня інші операційні витрати включали наступне: 

 2014 2013 

Знецінення основних засобів та інших активів                                                       28 722 1 542 

Знецінення та списання запасів 61 860 57 

Витрати по операціям соціального характеру                      - 953 

Витрати за судовими позовами - - 

Пені та штрафи 134 132 
Чистий збиток /(прибуток) від руху резерву по сумнівних боргах по іншій 
дебіторській заборгованості, авансам виданим 2 307 2 977 

Додаткові витрати з купівлі фінансових інвестицій - - 

Інші операційні витрати                                                    3 187 3 094 

Всього 96 210 8 755 

26. Фінансові доходи 

Станом на 31 грудня фінансові доходи включали наступне: 

 2014 2013 

Відсоткові доходи від банку за користування коштами 15 4 

Курсова різниці на залишки рахунків - - 

Доход від продажу інвестицій  - - 

Всього 15 4 

   

27. Фінансові витрати 

Станом на 31 грудня фінансові витрати включали наступне: 

 2014 2013 

Відсотки за пенсійними зобов’язаннями із визначеними  виплатами (Примітка 11) 475 503 

Відсотки по кредитам та позикам 2 400 1 607 

Дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості - 161 

Курсова різниця по кредитам, позикам та залишкам грошових коштів 8 155 2 

Всього  11 030 2 273 
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28. Потенційні зобов'язання та операційні ризики 

Середовище діяльності та ризики, притаманні Україні 

На ринки країн, які розвиваються, такі як Україна, впливають економічні, політичні, соціальні, правові 
та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими 
ринками. Закони та нормативні акти, які впливають на провадження господарської діяльності в Україні, 
продовжують зазнавати стрімких змін та існує можливість їх довільного тлумачення. Майбутній 
економічний напрям розвитку України великою мірою залежить від ефективності економічних, 
фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд країни, разом зі змінами в юридичному, 
регулятивному та політичному середовищі. У результаті вище означеного, діяльності в Україні 
притаманні ризики, які не типові для країн з розвиненою ринковою економікою. 

Політично-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася за останній рік. Політичні та соціальні 
протести, поєднані із зростанням регіонального протистояння, призвели до поглиблення існуючої в 
країні економічної кризи, зростання дефіциту державного бюджету та подальшого скорочення 
валютних резервів Національного банку України, результатом чого стало зниження суверенних 
кредитних рейтингів України. У 2014 року, після девальвації національної валюти, Національний банк 
України увів ряд адміністративних обмежень на операції з обміну валют, а також здійснив перехід на 
режим плаваючого ринкового курсу обміну. Всі ці фактори призвели до значного погіршення 
ліквідності та достатньо жорстких умов кредитування. Кінцевий результат розвитку та наслідки 
політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний 
негативний вплив на економіку України. 

На діяльність та фінансовий стан Товариства буде впливати політичний розвиток України, включаючи 
вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі чинники та їх вплив 
на Товариство можуть суттєво вплинути на можливість Товариства продовжувати свою діяльність. 
Управлінський персонал вважає, що такий вплив на Товариство є не більшим, ніж на інші подібні 
підприємства України. 

Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 
стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації 
у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий 
стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова 
звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення 
діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови 
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність 
не включає коригувань у зв’язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. 

Зобов'язання за контрактами 

Станом на 31 грудня 2014 року Товариство не мало контрактних зобов'язання з придбання основних 
засобів. 

Зобов'язання за операційною орендою - Товариство у якості орендаря 

Товариство уклало угоди оренди приміщень. Строк договору оренди становить один рік з можливістю 
поновлення. 

Юридичні питання 

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими 
судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по 
зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого 
негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства. 

Станом на 31.12.2014 Товариство не оцінює ймовірність програшу у судових справах в яких являється 

відповідачем, тому забезпечення на сплату коштів за даними позовами не нараховані. 

Обтяження у використання майна 

Станом на 31.12.2014 Товариством в якості забезпечення договорів поруки Товариства було передано 
у заставу рухоме та нерухоме майно на загальну суму 120 793 тис.грн., та оборотні активи на загальну 
суму 93 158 тис.грн. 
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Податкові та регулятивні ризики 

Для української системи оподаткування характерними є наявність численних податків та 
законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне трактування, 
а в деяких випадках є суперечливим. З 01.01.2015 р. вступили в дію суттєві зміни до податкового 
законодавства, які суттєво вплинули на систему оподаткування ПДВ та податком на прибуток 
підприємств. 

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні місцеві фіскальні органи приділяють 
все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим місцеве та загальнодержавне податкове 
законодавство постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки його непослідовного 
застосування, тлумачення та виконання. Недотримання законів та нормативних вимог може призвести 
до накладання суттєвих штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових 
перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності 
Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня, розміри яких 
можуть бути суттєвими. Так Товариство виступає в якості позивача до фіскальних служб України за 
окремими судовими позовами, такі як описані вище.  

Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і 
державною податковими адміністраціями та Міністерством фінансів і іншими державними органами. 
Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які за законодавством 
уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню та відсотки. 

Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш 
розвиненими системами оподаткування. Керівництво Товариства вважає, що податкові зобов’язання 
визнані у цій фінансовій звітності є адекватними, ґрунтуючись на власній інтерпретації податкового 
законодавства, офіційних тверджень та рішень судів. Однак, інтерпретації відповідних контролюючих 
органів можуть бути іншими, а ефект на фінансову звітність, якщо такі контролюючі органи будуть 
успішні у застосуванні своїх інтерпретацій, можуть бути суттєвими. 

29. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції 
між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з 
непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для 
визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами. 

Перелік пов'язаних сторін та характер зв’язку представлено наступним чином: 

ТОВ МЗ Дніпросталь підприємство під спільним контролем 

ТОВ ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ підприємство під спільним контролем 

ТОВ ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА підприємство під спільним контролем 

ТОВ ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ підприємство під спільним контролем 

ПАТ ІНТЕРПАЙП НМТЗ підприємство під спільним контролем 

ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ підприємство під спільним контролем 

INTERPIPE EUROPE підприємство під спільним контролем 

INTERPIPE LIMITED материнське підприємство 

ТОВ Новомосковський посуд підприємство під спільним контролем 

ПРАТ НРЗ підприємство під спільним контролем 

ПАТ Теплогенерація підприємство під спільним контролем 
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Обсяги операцій з пов’язаними сторонами за 2014 р. та за 2013 р. представлено наступним чином (у 
тис. грн. без ПДВ). 

Найменування 

Закупівля 

товарів, робіт, 

послуг у 2014  

Закупівля 

товарів, робіт, 

послуг у 2013  

Продаж 

товарів, робіт, 

послуг у 2014  

Продаж 

товарів, робіт, 

послуг у 2013  

ТОВ МЗ Дніпросталь 847 - 2 287 963 2 549 483 
ТОВ ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ 77 95 - - 
ТОВ ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА 1 183 37 19 14 
ТОВ ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ 7 010 612 903 824 
ПАТ ІНТЕРПАЙП НМТЗ 2 - 13 63 
ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ 18 886 5 538 3 857 3 549 
ТОВ ТРАНСКОМ ДНІПРО 10 624 - - 
INTERPIPE EUROPE - 1 281 - - 

 28 015 8 187 2 292 755 2 553 933 

 

Заборгованість з пов’язаними сторонами, що склалася відповідно до вище приведених операцій між 
пов’язаними сторонами, представлена наступним чином на кінець 2014 та кінець 2013р. (у тис.грн.): 

Найменування 

Кредит. забор-сть 
станом на 

31.12.2014 

Кредит. забор-сть 
станом на 

31.12.2013 

Дебітор. забор-сть 
станом на 

31.12.2014 

Дебітор. забор-сть 
станом на 

31.12.2013 

     

INTERPIPE EUROPE - - - - 
ТОВ ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА 1393 71 246 223 
ТОВ ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ 6 438 999 100 83 
ПАТ ІНТЕРПАЙП НМТЗ - 503 - 43 
ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ 265 214 247 821 497 572 
ТОВ МЗ Дніпросталь 123 896 41 979 334 053 198 620 
ТОВ ІНТЕРПАЙП 
МЕНЕДЖМЕНТ 

16 12 - - 
ТОВ ТРАНСКОМ ДНІПРО - 8 - - 
INTERPIPE LIMITED проценти 
по займу 

2859 20 - - 

 399 816 291 413 334 896 199 541 

 

Оцінка активів і зобов’язань між пов’язаними сторонами здійснюється за методом балансової вартості. 
Операції з пов’язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.  

Дебіторська заборгованість з пов’язаними сторонами включає дебіторську заборгованість зі строком 
виникнення більше одного року, на яку Товариством не було нараховано резерв та не визнані збитки, 
на загальну суму 7 189 тис. грн.  

Виплати ключовому управлінському персоналу 

Компенсація провідному управлінському персоналу Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2014 
року, у вигляді короткострокової винагороди становила 6 528,3 тисяч гривень, відповідно за 2013 рік: 
5202,7 тисяч гривень, і була включена до складу адміністративних витрат.  

У 2014 р. та у 2013 р. члени Наглядової Ради не отримували компенсацій від Товариства.. 

30. Цілі та принципи управління фінансовими ризиками 

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська 
заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з 
деривативами з метою управління процентним та валютним ризиками, що виникають внаслідок 
операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових 
операцій з фінансовими інструментами. 
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Валютний ризик 

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, 
зокрема, долар США, відіграють значну роль у процесі проведення Товариством господарських 
операцій. Станом на 31 грудня 2014 року офіційний курс гривні, встановлений Національним банком 
України, складав 15,7686 грн. за один долар США (31 грудня 2013 року - 7,993 грн. ).  

За період  з 31 грудня 2014 по 31 березня 2015 девальвація української гривні по відношенню до 
основних іноземних валют склала приблизно 40%. На дату затвердження цієї фінансової звітності 
офіційний курс гривні за один долар США становив 23,4426 гривні. 

Валюта (курс) 

31 березня 

2015 року 

31 грудня 2014 

року 

Середній 

курс 2014 

31 грудня 2013 

року 

Гривня/долар США 23,4426 15,7686 11,8867 7,9930 

Гривня/євро 25,4493 19,2329 15,7159 11,0415 

Гривня/російський рубль 0,4061 0,3030 0,3110 0,2450 

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного 
валютного ризику який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до 
загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі 
Товариства, деноміновані в іноземних валютах. 

Станом на 31 грудня 2014 року в тис. грн. 

Назва фінансового інструмента 

Валюта фін. інструментів 

Разом гривні 
долари 
США рублі євро 

Довгострокова дебіторська заборгованість 17 -  -  -  17 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 338 532 -  -  -  338 532 

Інша поточна дебіторська заборгованість 278 -  -  -  278 

Грошові кошти та їх еквіваленти 342 -  -  -  342 

Фінансові активи 339 169 0 0 0 339 169 

Довгострокові зобов'язання 15 781 -  -  -  15 781 

Кредити банків та інші позики   15 453 -  -  15 453 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 359 278 -  -  -  359 278 

Розрахунки з іншими кредиторами 34 423 540 -  -  34 963 

Фінансові зобов'язання 409 482 15 993 0 0 425 475 

 

Станом на 31 грудня 2013 року в тис. грн. 

Назва фінансового інструмента 

Валюта фін. інструментів 

Разом гривні 
долари 
США рублі євро 

Довгострокова дебіторська заборгованість 33 - - - 33 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 186 823 - - - 186 823 

Інша поточна дебіторська заборгованість 23 498 - - - 23 498 

Грошові кошти та їх еквіваленти 105 -  -   - 105 

Фінансові активи 210 460 0 0 0 210 460 

Довгострокові зобов'язання 393 
   

393 

Кредити банків та інші позики - 7 833 - - 7 833 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 378 800 - 40 228 379 068 

Розрахунки з іншими кредиторами 15 384 20 -  -  15 404 

Фінансові зобов'язання 394 577 7 853 40 228 402 698 



Публічне акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ» 

Примітки до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

 

46 

 

Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків пов'язаних з іноземною валютою. 

Нижченаведена таблиця демонструє чутливість прибутку Товариства до оподаткування до допустимо 
ймовірної зміни курсу обміну валют, при умові, що всі інші змінні залишаються незмінними (завдяки 
зміні справедливої вартості монетарних активів та зобов'язань). 

 

Рік, що закінчився 31 грудня 2014 року Зростання/ (зниження) (Зростання)/ зниження 
збитку до оподаткування 

Зміна курсу гривня / долар США  40% (4 569) 
Зміна курсу гривня / долар США -40%                               4 569 
 
Рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Зростання/ (зниження) (Зростання)/ зниження 

збитку до оподаткування 
Зміна курсу гривня / долар США  5% (444) 
Зміна курсу гривня / долар США -5% 444 

 

Ризик ліквідності 

Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної 
діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу 
постачальникам. Товариство аналізує строк своїх активів і строки платежів за своїми зобов'язанням і 
планує свою ліквідність в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових 
інструментів. 

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення 
оптимального фінансування своєї діяльності. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності. 

Розподіл суми фінансових інструментів за терміном передбачених майбутніх грошових потоків або 
виплат: 

 

Станом на 31 грудня 2014 року в тис. грн. 

Назва фінансового інструмента 

Очікуваний строк надходження / вибуття 
грошових потоків Разом 

До 3 
місяців 

До 6 
місяців 

До 1  
року 

Більше 
1року 

Довгострокова дебіторська заборгованість -  -  -  17 17 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 338 532 -  -  -  338 532 

Інша поточна дебіторська заборгованість 278 -  -  -  278 

Грошові кошти та їх еквіваленти 342 -  -  -  342 

Фінансові активи 339 152 0 0 17 339 169 

Довгострокові зобов'язання -  -  -  15 781 15 781 

Кредити банків та інші позики -  -  -  15 453 15 453 
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 359 278 -  -  -  359 278 

Розрахунки з іншими кредиторами 34 963  - -  -  34 963 

Фінансові зобов'язання 394 241 0 0 31 234 425 475 
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Станом на 31 грудня 2013 року в тис. грн. 

Назва фінансового інструмента 

Очікуваний строк надходження / вибуття 
грошових потоків 

Разом 
До 3 

місяців 
До 6 

місяців 
До 1  
року 

Більше 
1року 

Довгострокова дебіторська заборгованість - - - 33 33 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 186 823 - - - 186 823 

Інша поточна дебіторська заборгованість 23 498 - - - 23 498 

Грошові кошти та їх еквіваленти 105 -  -    105 

Фінансові активи 210 426 0 0 33 210 460 

Довгострокові зобов'язання - - - 393 393 

Кредити банків та інші позики - - - 7 833 7 833 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 379 068 - - - 379 068 

Розрахунки з іншими кредиторами 15 403 -  -  -  15 403 

Фінансові зобов'язання 394 471 0 0 8 226 402 697 

 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що представлені у 
консолідованій фінансовій звітності на 31 грудня 2014 року, приблизно дорівнює їх балансовій 
вартості. 

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує низьку 
оцінку методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. Для 
визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів використовуються ринкові 
котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. Для 
всіх інших інструментів використовується дисконтована вартість очікуваних грошових потоків. 

Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх справедлива 
вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування на кредитний ризик 
(резерв сумнівних боргів). 

Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість фінансових 
активів зазначених вище. 

Кредитний ризик  

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація 
кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, інвестицій наявних 
для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, 
що розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображені за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну політику 
та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по 
відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість 
продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% 
передплатою. 

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. 
Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві 
зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів. 

Ризик управління капіталом 

Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну 
діяльність Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим 
зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних 
вкладень та стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства стосовно управління капіталом 
націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу. 






