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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
Управлінський персонал ТОВ “ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА” (далі – “Компанія”)
представляє Звіт про управління разом з фінансовою звітністю Компанії за рік, що
закінчився 31 грудня 2019 р.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Компанія була створена в Україні 19 серпня 2008 року як товариство з обмеженою
відповідальністю.
Основною діяльністю Компанії є виробництво та продаж труб, порожнистих профілів і
фітингів зі сплавів на основі титану.
Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори учасників.
Виконавчим органом управління є Директор виконавчий.
Компанія складається з таких структурних підрозділів: трубний цех, допоміжні служби та
заводські підрозділи.
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлені на
стор. 13 фінансової звітності. Збиток за 2019 складає 186,091 тис. грн. Чистий прибуток за
2018 рік становив 80,928 тис. грн.
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові
зобов’язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або
іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому,
щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів,
достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових
умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію
Компанії.
Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних
інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання
зобов'язань протягом наступних 14 днів. Компанія також відстежує рівень очікуваного
припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та
очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.
Комапнія не має кредитних ліній. Компанія має фінансову підтримку від Материнської
компанії.
Інформація про схильність компанії до ризику ліквідності, щодо торговельної та іншої
кредиторської заборгованості, розкрита в Примітці 22 до фінансової звітності.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Діяльність Компанії в сфері екологічної безпеки спрямована на постійне зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище на всіх етапах виробничого процесу.
Відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 14001, в Компанії впроваджена та
функціонує Система екологічного менеджменту, що є ефективним інструментом
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забезпечення системного підходу до охорони навколишнього середовища та здоров’я
персоналу.
У 2019 році фірмою TUV NORD CERT було проведено наглядовий аудит, за результатами
якого Компанія підтвердила Сертифікат - реєстраційний номер №4410415320056 з
терміном дії до 2021р.
Керівництвом Компанії розроблені та задекларовані екологічна політика та екологічні цілі,
пріоритетними напрямками яких є:
•
•
•
•

постійне зниження негативного впливу на навколишнє середовище у процесі
виробничої діяльності та вдосконалення системи екологічного менеджменту;
забезпечення виробничого контролю, внутрішнього та наглядових аудитів,
моніторингу джерел впливу на навколишнє середовище;
дотримання діючого природоохоронного законодавства;
раціональне використання природних ресурсів та інше.

В рамках Системи екологічного менеджменту проведена ідентифікація екологічних
аспектів від усіх видів діяльності Компанії, продукції та послуг, впроваджений ризикорієнтовний підхід, розроблений реєстр техніко-виробничих ризиків та інше.
Згідно діючого законодавства, Компанією отримані всі дозвільні документи, які
регламентують діяльність Компанії в сфері охорони атмосферного повітря, використання
свіжої та скидання стічної води, утворення промислових відходів тощо.
У 2019 році перевищення встановлених нормативів та
випадків забруднення
навколишнього природного середовища, пов’язаних з діяльністю ТОВ «ВСМПО ТИТАН
УКРАЇНА», не зареєстровано.
Охорона атмосферного повітря
Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» є травильні ванни та металообробне обладнання. Витяжні
системи джерел забруднення обладнанні пилогазоочисними пристроями, ефективність
роботи яких контролюється та відповідає проектним даним.
Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від усіх джерел
забруднення в 2019 році склала 7,752 т, що на 0,221 т менше, ніж у 2018 році. Перевищень
дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не
зареєстровано.
Викиди парникових газів на підприємстві відсутні.
Охорона водних ресурсів
Компанія відноситься до вторинних водокористувачів, тому не має самостійних
водозаборів поверхневих і підземних вод та власних випусків стічних вод у відкриті
водойми.
У 2019 році використано 29,8 тис.м.куб питної води та 68,7 тис.м.куб технічної води, що
не перевищує встановлених лімітів.
Всі стічні води передаються на очистку в спеціалізовані організації відповідно до договорів
на прийом, транспортування та очищення стічних вод.
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З метою раціонального використання та оперативного моніторингу водних ресурсів в
Компанії:
•
•

функціонує зворотний цикл, в якому здійснюється багаторазове використання
термальних умовно-чистих стічних вод для охолодження виробничого обладнання,
що дозволяє економити значні об’єми води;
забезпечено щодобовий облік за допомогою лічильників та інше.

Управління відходами
Згідно з інвентаризацією відходів, у виробничій діяльності Компанії може утворюватися
46 видів відходів 1-4 класів небезпеки. Утворення та розміщення відходів здійснюється в
межах встановлених нормативів.
В Компанії запроваджена система поводження та управління відходами у т.ч.
небезпечними, основними інструментами якої є:
•
•
•
•

обладнання виробничих дільниць місцями для тимчасового зберігання відходів;
забезпечення роздільного збору відходів;
ведення обліку руху відходів;
запровадження заходів для мінімізації утворення відходів і т.інше

На всі види відходів оформлені реєстрові картки, оформлені та узгоджені у Департаменті
екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА технічні паспорти відходів.
Промислові та побутові відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності
Компанії, передаються спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію Міністерства
природних ресурсів на операції у сфері поводження з відходами, для подальшої утилізації.
Екологічні ризики у сфері поводження з промисловими відходами, враховані в
«Ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»».
Виробничий екологічний контроль
В 2019 році з метою контроля за додержанням екологічних нормативів та визначення
впливу діяльності ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» на навколишнє природне
середовище, із залученням акредитованих лабораторій було проведено лабораторний
контроль :
•
•
•

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
викидів і ефективності роботи пилогазоочисного обладнання;
якості стічних вод;
повітря робочої зони у місцях тимчасового зберігання відходів.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2019 року складає 520
осіб (31 грудня 2018 року: 534 особи). Частка жінок у структурі персоналу Компанії станом
на 31 грудня 2019 року складає 42,9% (31 грудня 2018 року: 43,15%). Компанія ініціює
різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення
співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у
процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.
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Розвиток здібностей і підвищення кваліфікації працівників Компанії носить постійний і
безперервний характер з подальшою кваліфікаційною атестацією. Професійне зростання є
пріоритетним завданням для кожного працівника.
Компанія
для
підвищення
ефективності
виробництва,
забезпечення
її
висококваліфікованим персоналом проведена певна робота і отримано Ліцензію
Міністерства освіти України на надання освітніх послуг з професійно-технічного навчання
персоналу на виробництві. Впровадження даного заходу дозволило Компанії самостійно
навчати і підвищувати кваліфікацію персоналу Компанії за всіма робітничими професіями.
Керівники і фахівці Компанії постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь
в семінарах і конференціях.
Проведення виваженої соціальної політики — невід’ємна частина стратегії розвитку
Компанії. Поряд з Колективним договором діє Соціальна програма, націлена
на формування партнерських взаємовідносин власника з трудовим колективом Компанії,
що сприяє зміцненню кадрового потенціалу, здатного вирішувати складні виробничі
та управлінські завдання в сучасних умовах, забезпечувати лідируючі позиції Компанії
серед трубних підприємств України.
Пріоритетними напрямками Соціальної програми, що реалізується Компанією, є:
•
•
•
•
•

реалізація програми підготовки кадрового резерву, навчання і підвищення
кваліфікації персоналу;
медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування і організація відпочинку
працівників;
розвиток фізкультури і спорту, проведення культурних заходів для працівників і
членів їх сімей;
робота з молоддю;
надання допомоги непрацюючим пенсіонерам, ветеранам праці, інвалідам і іншим
соціально незахищеним категоріям.

Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та
хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України.
ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
а) Економічне середовище
Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні
особливості ринку, що розвивається. Незважаючи на те, що в 2016-2019 рр. ситуація як і
раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі
ознаки пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення
гривні по відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів НБУ
і загальне пожвавлення ділової активності.
У Примітці 1(б) до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов
здійснення діяльності в Україні.
б) Ризики, що пов’язані з фінансовими інструментами
Компанія зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з
утримуваними нею фінансовими інструментами. Основні ризики та невизначеність, з
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якими стикається Компанія, а також заходи, що вживаються для управління ризиками,
описані в Примітці 22 до фінансової звітності.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів
іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії
або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком
полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в
допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.
Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може
призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату.
Компанія застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг
здійснювалися клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний
моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.
Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю,
здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться
до управління кредитним ризиком клієнтів.
Кредитна якість клієнтів і позичальників оцінюється з урахуванням їх фінансового
положення, попереднього досвіду господарської діяльності та інших факторів. Компанія
веде операції з новими покупцями (замовниками) та клієнтами, щодо платоспроможності
яких існують сумніви, тільки на умовах передоплати. Як що покупці (замовники) є
надійними партнерами, Компанія може змінювати для них стандартні умови оплати
поставки товарів.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що у Компанії виникнуть складності з виконання
фінансових зобов'язань, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових
коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає
в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних
коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в
напружених умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи
ризику репутацію Компанії.
Фінансово-економічний відділ Компанії щотижня планує потреби в ліквідних засобах.
Компанія знижує ризик нестачі ліквідності шляхом управління грошовими коштами.
Керівництво Компанії стежить за дотриманням вимог до мінімальної величини залишків
грошових засобів для здійснення короткострокових платежів. Зазначені залишки коштів
включають поточні залишки на банківських рахунках і банківські депозити. Політика
Компанії, щодо фінансування оборотного капіталу проводиться з метою максимального
використання операційних грошових потоків Компанії.
в) Операційні ризики
Основні операційні ризики, які впливають на діяльність Компанії, є наступними:
•

Виробничі ризики пов’язані з невиконанням Компанією своїх планів та обов’язків
з виробництва у зв’язку з несприятливими впливом зовнішнього середовища, а
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також неправильного використання нової техніки та технології, основних і
оборотних фондів, сировини, робочого часу.
•

Організаційні ризики – це ризики, пов’язані з помилками менеджменту компанії, її
співробітників; проблеми системи внутрішнього контролю, погано розроблені
правила робіт, тобто ризики, пов’язані з внутрішньою організацією робіт Компанії.

•

Ресурсні ризики – це ризики, пов’язані з відсутністю запасів ресурсів вразі
змінення ситуації (зміни плати праці, зміни розміру податків, підвищений брак,
зрив термінів постачань, нестача матеріалів).

•

Комерційні ризики - ризик, що виникає в процесі збуту продукції.

•

Виробничі ризики пов’язані з експлуатацією виробничих потужностей,
технологією виробництва, кваліфікацією персоналу. Ризик ресурсів залежить від
своєчасного постачання на підприємство сировини. Ризики збуту визначаються
обраною стратегією маркетингу і стабільністю продажів продукції.

Загальна система управління ризиками спрямована на мінімізацію потенційного
негативного впливу ризиків на фінансовий результат діяльності Компанії.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
Витрати Компанії на дослідження та розробки за 2019 р. не здiйснювались.
В 2018 р. витрати на дослідження та розробки становили 10 тис. грн.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанії відсутні фінансові інвестиції.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
У 2019 р. для Компанії провідним напрямом з постачання титанової трубної продукції
залишився індустріальний сектор, зокрема хімічна та нафтогазова промисловості
(переробка нафти і газу, опріснення), атомна енергетика, машинобудування, спеціальне
застосування (з установкою трубної продукції в теплообмінники, конденсатори, посудини
високого тиску, гідросистеми та ін.). На даному ринку основними замовниками є компаніївиробники кінцевого обладнання з СНД, Європи, Азії та країн Близького Сходу.
Співпраця за проектами на Середньому та Близькому Сході визначається в основному
ринком опріснювального обладнання. Очікується, що зростання населення і виробничої
потужності потребуватимуть більшої кількості питної води. Як наслідок, з'являються нові
технології, які підтримуються державними інвестиціями, як, наприклад, технологія
зворотного осмосу морської води SWRO, яка є більш енергоекономічною у порівнянні з
термічними технологіями MSF і MED.
В цілому попит на титанову трубну продукцію промислового застосування залежить від
проектів на будівництво обладнання, динаміки розвитку галузі в рамках запланованих
проектів, макроекономічних показників регіону, цільових інвестицій, зростання цін на
нафту на міжнародному ринку, відміна або введення мит чи обмежень на певні групи
товарів.
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Попит на титанову трубну продукцію Grade 2 та Grade 9 значно зріс у 2019 р. у порівнянні
з 2018 р.
Титан використовується в жорстких дисках завдяки його низькому тепловому
розширенню, низькій щільності, та тому, що він є дешевшим, ніж керамічні кільця /
прокладки, які він згодом замінив. Цей напрямок є новітнім в титановій трубній
промисловості, що дозволяє розглядати дане застосування в якості одного з
найперспективніших ринків для Компанії в індустріальному секторі.
У 2019 р. продовжене зростання середньої ціни на трубну продукцію індустріального
призначення на міжнародний ринок (сплав Gr2). Планується, що така тенденція буде
збережена й у 2020р.
Відносно промислового застосування, основними конкурентами є китайські виробники
титанових труб, які пропонують ціни нижче рівня цін ВТУ завдяки дотаційній підтримки
держави.
Однак, часті проблеми, пов'язані з відмовою обладнання через застосування неякісної,
більш дешевої сировини китайських виробників, посилив критерії вибору
субпостачальників, з'явилися вимоги щодо недопущення товарів китайського
виробництва, посилилися ввізні мита для товарів китайського походження (зокрема в
США), що, в свою чергу, може позитивно позначитися на попиті на продукцію Компанії
відносно проектів з жорсткими обмеженнями щодо джерела походження сировини.
Слід зазначити, що в кінця 2019 р. спостерігалося помітне уповільнення за проектами і,
відповідно, отримання замовлень на труби, що пов'язано зі скороченням інвестицій в
хімічні заводи США через загострення торгового конфлікту між США і Китаєм, оскільки
дані інвестиції в значній мірі залежать від експорту в Китай. Але незважаючи на це
світовий ринок розвивається, виникають нові технології, запускаються нові проекти, тому
можна прогнозувати з високою часткою вірогідності продовження тенденції збільшення
ринків збуту титанової трубної продукції та розвитку за усіма напрямами в 2020 і
наступних роках, і відповідно ствердно робити припущення про перспективи збільшення
обсягів виробництва трубної продукції.
Події після звітної дати наведені в Примітці 25 до фінансової звітності.
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Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Баланси (Звіти про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.,
на 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р.

Дата (рік, місяць, день)

Товариство з обмеженою
Підприємвідповідальністю “ВСМПО ТИТАН
ство
УКРАЇНА”
Територія
Дніпропетровська
Організаційно-правова
Товариство з обмеженою
форма господарювання
відповідальністю
Виробництво труб,
Вид економічної діяльності
порожнистих профілів і
фітингів зі сталі
Середня кількість працівників
496
Адреса
52400, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
обл., СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН, смт.
СОЛОНЕ, вул. Гагаріна, буд. 26
Одиниця виміру: у тисячах гривень
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за Міжнародними стандартами фінансової звітності

2019

КОДИ
12

31

за ЄДРПОУ

36096221

за КОАТУУ

1225055100

за КОПФГ

240

за КВЕД

24.20

V

Баланси (Звіти про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 року

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Форма № 1
Код за ДКУД
31 грудня 31 грудня
1 січня
Код рядка
2019 р.
2018 р.
2018 р.
2
3
4
5
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

440
2,043
(1,603)
1,003
6,926
378,286
(371,360)

1801001
Примітки
6

303
1,822
(1,519)
1,732
210,312
372,334
(162,022)
-

282
1,719
(1,437)
1,811
321,757
489,679
(167,922)
-

1030

-

-

1035
1040
1045
1090
1095

212,347

6,422
330,272

4,527
12,896

10
Баланси (Звіти про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 1955, які є складовою частиною фінансової звітності.
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Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Баланси (Звіти про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.,
на 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р.
(продовження)

Актив
1
II. Оборотні активи

Код
рядка
2

31 грудня
2019 р.
3

31 грудня
2018 р.
4

1 січня 2018 р. Примітки
5

6

Запаси

1100

77,769

143,270

172,247

9

Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

1110
1125

11,570

79,703

4,051

10

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

8,237
24,625
328
23,569
217
146,315
-

10,108
35,605
191
53,773
326
322,976
49,987

9,273
21,933
124
21,413
239
229,280
-

159,211

585,310

559,552

1200
1300

11

22

8
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Баланси (Звіти про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 19-55,
які є складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Баланси (Звіти про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.,
на 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р.
(продовження)

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неорплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

Код
рядка
2
1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

31 грудня 31 грудня
2019 р.
2018 р.
3
4

Примітки
6

397,899
102,583
(650,100)
(149,618)

12

21

200,056

305,303
14,012
14,012
319,315

451,019
12,752
12,752
463,771

1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

202,449
757
975
3,479
1,079

310,965
826
754
2,798
12,935

190,283
1,148
1,043
4,328
41,886

1660
1665
1690
1695

2,376
2,938
214,053

2,567
2,443
333,288

1,813
4,898
245,399

1700

-

-

-

1900

159,211

585,310

559,552

1500
1510
1515
1520
1521
1525
1595

397,899
397,899
102,548
103,980
(755,345) (569,172)
(254,898) (67,293)

1 січня
2018 р.
5

184,461
15,595
15,595

-

12

13

Загальна сума зобов'язань на 31 грудня та 1 січня повинна розраховуватись як сума рядків 1595,1695
та 1700 і становить: на 31 грудня 2019 р. 414,109 тис. грн. (на 31 грудня 2018 р. 652,603 тис. грн., на 1
січня 2018 р. 709,170 тис. грн.).
12
Баланси (Звіти про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 19-55,
які є складовою частиною фінансової звітності.
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Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід )
за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр.

Дата (рік, місяць, день)
Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
“ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА “

2019

КОДИ
12

за ЄДРПОУ

31
36096221

Звіти про фінансові результати
(звіти про сукупний дохід)
за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Форма № 2

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
Прибуток
Збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток
Збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток
Збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
Прибуток
Збиток

Код за ДКУД
Код
рядка
2
2000
2050

2019 р.

1801001

2018 р.

3
445,860
(435,171)

4
678,054
(639,987)

10,689

2090
2095
2120
2130
2150
2180

32,566
(30,943)
(6,145)
(7,999)

38,067
95,947
(34,536)
(10,829)
(9,713)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1,832)
47,377
1,565
(33,091)
(199,795)

78,936
51,713
524
(49,005)
(1,547)

2290
2295
2300
2305

(185,776)
(315)
-

80,621
307
-

2350
2355

(186,091)

80,928
-

Примітки
5
14
15

18
16
17

19
20
6

21
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Звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) слід читати разом з примітками,
викладеними на сторінках 19-55, які є складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід )
за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр.
(продовження)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом:
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)

Код
рядка
2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

2019 р.

2018 р.

3

Примітки

4

5

-

-

(186,091)

80,928

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Стаття
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

2019 р.

2018 р.

3
211,241
101,398
21,363
10,963
99,953
444,918

Примітки

4
470,566
94,233
19,636
11,720
94,855
691,010

5

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

2019 р.

2018 р.

3

Примітки

4

5

-

-

-

-

-

-
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Звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) слід читати разом з примітками,
викладеними на сторінках 19-55, які є складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Звіти про рух грошових коштів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр.

КОДИ

Дата (рік, місяць, день)

Підприємство

Товариство з обмеженою
відповідальністю “ВСМПО ТИТАН
УКРАЇНА”

2019

12

за ЄДРПОУ

31

36096221

Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом)
за роки що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження відсотків за залишковими коштів на поточних
рахунках
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Код за ДКУД
Код
рядка
2

3000
3005
3006
3010
3015
3020
3025

3

4

5

441,674

546,411

59,492

47,840

59,492

47,840

-

-

52,713

174,012

3,482

786
1,780
7,051

3100
3105

(258,720)

(224,375)

(80,854)

(76,760)

(21,218)

(19,806)

(22,547)

(21,808)

(800)

-

-

(484)

(21,747)

(21,324)

(76,037)

(188,024)

(581)

(57,973)

(42,193)

(100,925)

59,424

88,209

3115

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3117

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Примітки

2,225

Зобов'язань з податків і зборів

Інші витрачання

2018 р.

1,988

3110

Витрачання на оплату повернення авансів

2019 р.

3095

Відрахувань на соціальні заходи

Витрачання на оплату авансів

1801001

3118
3135
3140
3190
3195
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Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на
сторінках 19-55, які є складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Звіти про рух грошових коштів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018р р.
(продовження)

Стаття
1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
Відсотків
Дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрати на надання позик
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Код
рядка
2

3200
3205
3215
3220
3225
3250
3255
3260
3270
3275
3290
3295

2019 р.
3

2018 р.

Примітки

4

5

-

-

104,734

102,207

188

26

-

-

-

-

-

9,216

-

-

(6,232)

(1,018)

-

-

(2,990)

(18)

-

-

95,700

110,413

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:

3300
3305
3340

-

-

-

-

-

-

Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3345
3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-

-

-

-

-

-

(183,573)

(165,278)

(183,573)

(165,278)

(28,449)

33,344

53,773

21,413

(1,755)

(984)

23,569

53,773

22 (е)

Рядок 3190 “Інші витрачання” включає, головним чином, митні платежі, за 2019 р. на суму
33,925 тис. грн., за 2018 р. – 83,491 тис. грн.
Рядок 3390 “Інші платежі” включає погашення інших довгострокових зобов'язань перед
пов’язаними сторонами.
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Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, викладеними на
сторінках 19-55, які є складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць,
2019/12/31
число)
за ЄДРПОУ
36096221
Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Форма № 4

Товариство з обмеженою відповідальністю
“ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА”

Нерозподілени
й прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

397,899

-

103,980

-

(569,172)

-

-

(67,293)

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

397,899

-

103,980

-

(569,172)

-

-

(67,293)

4100

-

-

-

-

(186,091)

-

- (186,091)

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

4290
4295

-

-

(1,432)
(1,432)

-

(82)
(186,173)

-

(1,514)
- (187,605)

4300

397,899

-

102,548

-

(755,345)

-

- (254,898)

Додатковий
капітал

4000

Капітал у
дооцінках

Резервний
капітал

Залишок
на
початок
звітного року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок
на початок звітного
року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Вилучення капіталу:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості
з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення
частки
в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок
на
кінець
звітного року

Зареєстровани
й (пайовий)
капітал

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Загальна сума сукупного доходу повинна розраховуватись як сума рядків 4100 та 4110, що складає разом -186,091 тисячі гривень.

1
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Звіти про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 19-55, які є
складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.

1

Всього

102,583

-

(650,100)

-

-

(149,618)

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

397,899

-

102,583

-

(650,100)

-

-

(149,618)

4100

-

-

-

-

80,928

-

-

80,928

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

4290
4295

-

-

1,397
1,397

-

80,928

-

-

1,397
82,325

4300

397,899

-

103,980

-

(569,172)

-

-

(67,293)

Неоплачений
капітал

-

Резервний
капітал

397,899

Додатковий
капітал

4000

Капітал у
дооцінках

Вилучений
капітал

Нерозподілени
й прибуток
(непокритий
збиток)

Залишок
на
початок
звітного року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок
на початок звітного
року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Вилучення капіталу:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості
з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення
частки
в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок
на
кінець
звітного року

Зареєстровани
й (пайовий)
капітал

Стаття

Код рядка

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць,
2018/12/31
число)
за ЄДРПОУ
36096221
Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Форма № 4
Належить власникам материнської компанії

Товариство з обмеженою відповідальністю
“ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА”

Загальна сума сукупного доходу повинна розраховуватись як сума рядків 4100 та 4110, що складає разом 80,928 тисяч гривень.
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Звіти про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 19-55, які є
складовою частиною фінансової звітності.

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Примітки до фінансової звітності

Примітка

Сторінка

Примітка

Сторінка

1. Загальна інформація

20

13. Інші довгострокові зобов’язання

41

2. Основа обліку

21

14. Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

42

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

42

16. Адміністративні витрати

43

17. Витрати на збут

43

18. Інші операційні доходи

44

19. Інші фінансові доходи

44

3. Функціональна валюта та валюта подання
22
4. Використання оцінок і суджень

23

5. Основні принципи облікової політики

24

6. Основні засоби та незавершені капітальні
інвестиції
37
7. Інші необоротні активи

38

8. Необоротні активи утримувані для
продажу, та групи вибуття

20. Фінансові витрати

44

39

9. Запаси

21. Витрати (дохід) з податку на прибуток

44

39

10. Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги

22. Управління фінансовими ризиками

46

40

23. Непередбачені зобов’язання

52

11. Дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом

40

25. Події після звітної дати

12. Власний капітал

40

24. Ефект від першого застосування МСФЗ 54
55
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ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Примітки до фінансової звітності

1.
(а)

Загальна інформація

Організаційна структура та діяльність
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» (далі – «Компанія») – це
юридична особа, заснована згідно із законодавством України 19 серпня 2008 р.
Юридична адреса Компанії: Україна, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище
міського типу Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26
Основною діяльністю Компанії є виробництво та продаж труб, порожнистих профілів і фітингів
зі сплавів на основі титану.
Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанії працювало 520 працівників (31 грудня 2018 року – 534
працівника; на 1 січня 2018 р. – 539 працівників).
На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. контроль над Компанією здійснює
ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО- АВІСМА» (далі – «Материнська компанія»), зареєстрована у
Російській Федерації. Материнській компанії належить 96.32% статутного капіталу Компанії на
всі звітні дати в цій фінансовоій звітності. Власниками контрольної частки у капіталі
ПАТ «КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА» є ЗАТ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ». Головним
власником ЗАТ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» є Шелков М.Є.

(б)

Умови здійснення діяльності
Умови здійснення діяльності в Україні
Діяльність Компанії здійснюється в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в останні
роки нестабільна. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, що є
нетиповими для інших країн.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні
2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем
самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою
забезпечити застосування українського законодавства на території даних областей. У березні
2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації,
яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія спричинила істотне
погіршення відносин між Україною і Російською Федерацією.
Після економічної кризи 2014-2015 рр. українська економіка продемонструвала значне
пожвавлення за останні пару років у вигляді уповільнення темпів інфляції, стабільного курсу
обміну гривні, зростання ВВП і загального пожвавлення ділової активності.
У 2019 році набрав чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасував
ряд обмежень, визначив нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і
привів до значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу. Зокрема, була
скасована вимога про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на міжбанківському
ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був значно
збільшений. Також було скасовано всі обмеження щодо виведення валюти за кордон для виплати
дивідендів.
Міжнародний валютний фонд (“МВФ”) продовжував надавати підтримку українському уряду в
рамках чотирнадцятимісячної програми Stand-By, затвердженої в грудні 2018 року. Інші
міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку з
тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи, в тому
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числі реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу в сфері корпоративного права, земельну
реформу і поступову лібералізацію енергетичного сектора.
У 2019 році після президентських і парламентських виборів було сформовано новий уряд, який
ставить собі за мету продовжити реформування української економіки, стимулювати економічне
зростання та боротися з корупцією.
У вересні 2019 року рейтингові агентства S&P та Fitch підвищили кредитний рейтинг України
до рівня В зі стабільним та до рівня В з позитивним прогнозом на майбутнє, відповідно, який
відображає покращення доступу до бюджетного і зовнішнього фінансування, досягнення
макроекономічної стабільності та зменшення державного боргу. Подальша стабілізація
економічної та політичної ситуації залежить великою мірою від продовження проведення урядом
структурних реформ, продовження співробітництва з МВФ та рефінансування державного боргу,
який підлягає погашенню в наступні роки.
В перші місяці 2020 року спостерігається значне потрясіння на світовому ринку, викликане
спалахом коронавірусу. Разом з іншими факторами це призвело до різкого зниження цін на
нафту, індексів фондового ринку та проблем у виробничих ланцюжках, а також до знецінення
української гривні. На початку березня 2020 р. владою України були введені додаткові
обмеження щодо пересування громадян та функціонування громадського транспорту, також
введена заборона на перевезення пасажирів та обмеження щодо перевезення вантажу. Ці зміни
підвищують рівень невизначеності і не підлягають оцифруванню на даний момент в бізнессередовищі України.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної
діяльності Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення
діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан
Компанії, 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 Компанії. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

2.
(а)

Основа обліку

Підтвердження відповідності
Ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності
(МСФЗ) та підготовлена у відповідності до вимог законодавства України щодо фінансової
звітності. Компанія склала свій перший повний пакет фінансової звітності відповідно до вимог
МСФЗ станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. застосовуючи МСФЗ 1 «Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Компанія склала фінансову звітність згідно з українськими Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку (П(с)БО) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. Датою переходу на
МСФЗ є 1 січня 2018 р.
Пояснення того, як перехід на МСФЗ вплинув на фінансовий стан і результати діяльності
Компанії подається у Примітці 24. У цій примітці пояснюються основні коригування, виконані
при перерахунку звіту про фінансовий стан, складеного на 1 січня 2018 р. згідно П(С)БО, а також
підготовленої згідно з П(С)БО фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. та за рік, що
завершився на зазначену дату.
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(б)

Основа оцінки
Ця фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості.

(в)

Безперервна діяльність
Дана фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який
передбачає, що Компанія буде спроможна здійснити погашення фінансових зобов'язань згідно з
термінами, вказаними в Примітці 22 (в).
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія має від’ємний власний капітал у сумі 254,898 тис. грн.
(на 31 грудня 2018 року - 67,293 тис. грн., на 1 січня 2018 року – 149,618 тис. грн.) та її поточні
зобов’язання перевищують поточні активи на 67,738 тис. грн. За рік, що закінчився 31 грудня
2019 року, Компанія має збиток у сумі 186,091 тис. грн., що в основному зумовлений визнанням
збитку від зменшення корисності необоротних активів.
Керівництво розглянуло прогнози майбутніх грошових потоків та пов'язані з ними припущення,
зокрема, стосовно строків погашення заборгованості на наступні дванадцять місяців і воно
впевнено, що Компанія матиме достатні ресурси для виконання своїх зобов'язань .
Компанія має сильну фінансову підтримку від Материнської компанії. На підставі листазапевнення, отриманого від Материнської компанії, керівництво вважає, що Материнська
компанія не буде вимагати погашення заборгованості Компанії перед нею та пов’язаними
сторонами, що знаходяться під контролем Материнської компанії, якщо це призведе до суттєвого
погіршення фінансового стану Компанії, а також буде надавати фінансову підтримку Компанії
для погашення зобов’язань перед третіми сторонами.
Керівництво обґрунтовано очікує, що Компанія має відповідні ресурси для управління
ліквідністю в найближчому майбутньому. Керівництво вважає, що вживає всіх необхідних
заходів для підтримки стійкості і зростання бізнесу Компанії в сучасних умовах. З цих причин
Керівництво вважає, що припущення про безперервність діяльності є прийнятним для підготовки
цієї фінансової звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервної діяльності, що передбачає
реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

3.

Функціональна валюта та валюта подання

Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії і валютою,
в якій подано показники цієї фінансової звітності. Уся фінансова інформація, подана в гривнях,
була округлена до тисяч, якщо не зазначено інше.
Курси обміну гривні відносно долара США, які були використані при складанні цієї фінансової
звітності, представлені таким чином:

Долар США
Російський рубль

Курс обміну на Курс обміну на Курс обміну на Середній курс Середній курс
1 січня 2018 р.
31 грудня
31 грудня
обміну за
обміну за
2018 р.
2019 р.
2018 р.
2019 р.
27.2005
28.0672
27.6883
23.6862
25.8456
0.4870

0.3983

0.3816

0.4357

0.3991
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На дату цієї фінансової звітності, 27 березня 2020 р., курс обміну становив 28.1381 гривні за 1.00
долар США та 0.3618 гривні за 1.00 російський рубль.

4.

Використання оцінок і суджень

При складанні цієї фінансової звітності управлінський персонал формував судження, оцінки та
припущення, які впливають на застосування принципів облікової політики Компанії, на суми
активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності. Фактичні результати можуть
відрізнятися від таких оцінок.
Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни облікових оцінок
визнаються перспективно.
Інформація про суттєві судження, використані при застосуванні принципів облікової політики,
що справляють найбільш значний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності, включені до
таких приміток:
•

Примітка 6 – зменшення корисності активів;

•

Примітка 5 (e) – оцінка чистої вартості реалізації запасів;

•

Примітка 5 (д) (іі) – визнання відстрочених податкових активів;

•

Примітка 5 (и) – класифікація часток учасників в статутному капіталі.

Оцінка справедливої вартості
Деякі принципи облікової політики Компанії та правила розкриття інформації вимагають
визначення справедливої вартості фінансових активів і зобов’язань.
Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Компанія використовує, наскільки це
можливо, відкриті дані. Виходячи з характеру вхідних даних, що використовуються у методах
оцінки вартості, справедлива вартість розподіляється за різними рівнями в ієрархії джерел
визначення справедливої вартості таким чином:
•

Рівень 1: оцінка ґрунтується на котирувальних (не скоригованих) цінах на активних ринках
для ідентичних активів або зобов’язань.

•

Рівень 2: оцінка ґрунтується на вхідних даних, інших, ніж котирувальні ціни, включених до
Рівня 1, які є відкритими на ринку для активу або зобов’язання прямо (тобто ціни) чи
опосередковано (тобто дані, визначені на основі цін).

•

Рівень 3 – вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, які не ґрунтуються на відкритих ринкових
даних (закриті дані).

Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або
зобов’язання, можуть бути віднесені до різних рівнів в ієрархії джерел визначення справедливої
вартості, то оцінка справедливої вартості в цілому відноситься до того самого рівня в ієрархії,
що і вхідні дані найнижчого рівня, які є значними для оцінки в цілому.
Компанія визнає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості на дату закінчення
звітного періоду, протягом якого відбулася ця зміна.
Детальна інформація про припущення, зроблені у процесі оцінки справедливої вартості,
включена до Примітки 22 (д) – справедлива вартість фінансових інструментів.
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5.

Основні принципи облікової політики

Принципи облікової політики, викладені далі, послідовно застосовувалися при складанні цієї
фінансової звітності на дату та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр. і при складанні
початкового звіту про фінансовий стан за МСФЗ на 1 січня 2018 р. (дата переходу на МСФЗ).
(а)

Операції в іноземних валютах
Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту Компанії за курсами
обміну, встановленими на дату операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в
іноземних валютах на звітну дату, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну,
встановленими на цю дату.
Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за
справедливою вартістю, перераховуються у функціональну валюту за курсами обміну на дату
визначення справедливої вартості. Немонетарні статті в іноземній валюті, які оцінюються за
первісною вартістю, перераховуються за курсами обміну, встановленими на дату операції.
Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, визнаються у прибутку або збитку.

(б)

Дохід
Компанія отримує дохід від продажу безшовних холоднодеформованих та безшовних
гарячедеформованих труб з титанових сплавів, комплектуючих виробів (кілець, зразків,
штамповок) та титанової продукції (листи, плити, прутки).
Компанія визначає договір з клієнтом як угоду між двома або більше сторонами, яка створює
права та обов'язки, забезпечені правовою санкцією, де клієнт це сторона, що придбає товари та
послуги, які є результатом звичайної діяльності Компанії в обмін на винагороду. Більшість
договорів з клієнтами складається у письмовій формі.
Компанія обліковує дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно з
МСФЗ 15 “Дохід від договорів з клієнтами”.

(і)

Реалізація продукції
Дохід оцінюється на основі винагороди, що очікується за контрактом з клієнтом, і виключає
суми, отримані від імені третіх сторін. Компанія визнає дохід, коли передає контроль над
продукцією або послугою клієнту. Доходи представлені за вирахуванням очікуваних
відшкодувань та знижок клієнтам.
Компанія реалізує товари за контрактами з різними умовами їх доставки та умовами передачі
ризиків та винагороди.
Компанія визнає продаж товарів, коли клієнт отримує над ними контроль. Ознаки того, чи був
переданий контроль, оцінюються управлінським персоналом для кожного контракту, та
передбачають наявність клієнта, який:
• має поточне зобов'язання здійснити оплату;
• фізично володіє товаром;
• має юридичне право на товар;
• прийняв ризики та вигоди від володіння; а також
• прийняв актив.
Для контрактів, які дозволяють клієнту повернути товар, виручка визнається якщо існує дуже
велика ймовірність того, що не відбудеться суттєвого сторнування суми сукупного доходу. Тому
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визнана виручка коригується на суми очікуваних повернень, що оцінюється на основі історичних
даних для конкретних типів продукції.
У ході більшості своїх операцій з продажів товарів Компанія передає контроль та визнає
реалізацію у момент, коли товари було передано у розпорядження покупцеві у визначеному
місці, після чого покупець несе всі витрати та ризики, пов'язані з цими товарами. Відповідна
доставка та завантаження здійснюються до того, як контроль над товаром був переданий
покупцю, і не визнається окремого обов'язку щодо виконання зобов'язань, пов'язаних із
транспортування та завантаженням.
(іi)

Послуги
Дохід за договорами на надання послуг визнається пропорційно стадії завершеності робіт за
договором станом на звітну дату. Стадія завершеності оцінюється на основі оглядів
(інспектування) виконаних обсягів робіт.

(іiі)

Компоненти фінансування
Компанія очікує, що вона не матиме договорів, за якими період між передачею обіцяних товарів
або послуг покупцеві та їх оплатою покупцем становитиме більше одного року. Внаслідок цього,
як практичне звільнення, Компанія не вносить коригувань щодо цін операцій з урахуванням
впливу суттєвого компоненту фінансування, якщо Компанія очікує, на дату заключення
контракту, що період між передачею обіцяних товарів та послуг за контрактом клієнту та
оплатою за ці товари та послуги буде менше ніж один рік.

(в)

Виплати працівникам

(і)

Короткострокові виплати працівникам
Зобов’язання з короткострокових виплат працівникам не дисконтуються і відносяться на витрати
по мірі надання відповідних послуг. Зобов’язання визнаються в сумі, яка, як очікується, буде
виплачена в рамках короткострокових програм виплати грошових премій чи програм участі у
прибутках, якщо Компанія має поточне юридичне чи конструктивне зобов’язання виплатити цю
суму в результаті послуги, наданої раніше працівником, і таке зобов’язання може бути оцінене
достовірно.
Якщо відрахування до соціальних програм приносять користь усій громаді, а не обмежуються
тільки працівниками Компанії, вони визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому
вони були здійснені.

(іі)

Державні пенсійні програми з визначеними внесками
Компанія здійснює відрахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на суму, яка розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Такі
суми відносяться на витрати по мірі відрахування. Сплата єдиного соціального внеску
здійснюється в національній валюті шляхом внесення сум єдиного внеску на рахунки Державної
фіскальної служби України.

(ііі)

Державні пенсійні програми з визначеною виплатою
Компанія здійснює разові виплати своїм працівникам при виході на пенсію в порядку,
передбаченому колективними договорами.
Крім того, Компанія зобов'язана компенсувати державі суми пенсійних виплат, здійснюваних
державою працівникам, які працювали на шкідливому виробництві або в тяжких умовах, і, отже,
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мають право виходу на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення до настання пенсійного
віку, передбаченого законодавством України.
Чиста сума зобов’язання Компанії за пенсійними програмами з визначеною виплатою
розраховується окремо для кожної програми шляхом оцінки суми майбутніх виплат, заробленої
працівниками у поточному і попередніх періодах. Після цього сума виплат дисконтується з
метою визначення її теперішньої вартості, а справедлива вартість активів програми вилучається
з обліку.
Ставка дисконту визначається з урахуванням різних джерел інформації, включаючи доходність
на дату звітності по українських державних та високоліквідних корпоративних довгострокових
облігаціях.
Розрахунок здійснюється з використанням методу нарахування прогнозованих одиниць. Якщо
результати розрахунку свідчать про отримання вигоди Компанією, визнаний актив обмежується
чистою загальною сумою вартості будь-яких невизнаних послуг, наданих раніше, і теперішньою
вартістю будь-яких майбутніх виплат за рахунок програми або зменшення сум майбутніх внесків
за програмою. Для цілей розрахунку теперішньої вартості економічних вигод враховуються
будь-які вимоги щодо мінімального рівня фінансування, які стосуються будь-якої пенсійної
програми Компанії. Компанія отримує економічну вигоду, якщо ця вигода може бути реалізована
протягом строку дії програми або при погашенні зобов’язань за програмою.
Зміни в поточній вартості зобов'язань з виплати працівникам у вигляді актуарних прибутків або
збитків визнаються одразу по мірі їх настання в іншому сукупному доході. Всі інші зміни в
поточній вартості зобов’язань визнаються одразу по мірі їх настання в прибутках або збитках.
(г)

Фінансові доходи та фінансові витрати
Фінансові доходи та фінансові витрати Компанії включають:
•

витрати на виплату процентів;

•

процентні доходи;

•

прибутки або збитки від курсових різниць за фінансовими активами та фінансовими
зобов’язаннями.

•

втрати від зменшення корисноті визнані по фінансових активах (крім дебіторської
заборгованості).

Процентні доходи або витрати на виплату процентів визнаються з використанням методу
ефективного відсотка. Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі
як фінансові доходи або як фінансові витрати, залежно від коливань курсів обміну валют, в
результаті яких виникає або позиція чистого прибутку, або позиція чистого збитку.
(д)

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. Податок на
прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься до
об’єднань бізнесу або до статей, визнаних безпосередньо у власному капіталі або в іншому
сукупному доході.

(і)

Поточний податок
Поточний податок на прибуток являє собою очікуваний податок до сплати, розрахований на
основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік з використанням ставок оподаткування, що
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діють або по суті введені в дію на звітну дату, і будь-яких коригувань податку, що підлягає сплаті
за попередні роки.
(іі)

Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами активів і
зобов’язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, які
використовуються для цілей оподаткування.
Відстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками,
податковими кредитами та тимчасовими різницями, що відносяться на валові витрати, якщо
існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони
зможуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожну звітну дату і
зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди більше не є вірогідною.
Сума відстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, які, як очікується,
будуть застосовуватись до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із
законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дію на звітну дату.
Оцінка відстроченого податку відображає податкові наслідки того, яким чином Компанія
планує, на кінець звітного періоду, відшкодувати балансову вартість своїх активів та
розрахуватися за балансовою вартістю своїх зобов’язань.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання згортаються у випадку існування юридично
забезпеченого права на взаємо зарахування поточних податкових активів та зобов’язань, якщо
вони відносяться до податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом
з одного й того самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з різних суб’єктів
господарювання, але ці суб’єкти господарювання мають намір провести розрахунки за
поточними податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основі або їх податкові активи
будуть реалізовані одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань.
Невизнані відстрочені податкові активи повторно оцінюються на кожну звітну дату та
визнаються в тій мірі, в якій стає вірогідним, що майбутній прибуток до оподаткування
дозволить відшкодувати цей відстрочений податковий актив.
У ході визначення суми поточного та відстроченого податку Компанія враховує вплив
невизначеності податкових позицій, а також вірогідність виникнення необхідності у сплаті
додаткових податків, штрафів і пені за прострочені платежі. Компанія вважає, що нараховані
нею податкові зобов’язання є адекватними за всі податкові роки, відкриті для перевірок,
ґрунтуючись на аналізі численних факторів, включаючи тлумачення податкового законодавства
та попередній досвід. Цей аналіз ґрунтується на оцінках і припущеннях і може передбачати
формування певних суджень щодо майбутніх подій. Може з’явитися нова інформація, у зв’язку
з якою Компанія буде змушена змінити свою думку щодо адекватності існуючих податкових
зобов’язань; подібні зміни податкових зобов’язань вплинуть на витрати з податків за період, в
якому відбулися зміни.

(е)

Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю
реалізації. Собівартість сировини та матеріалів, купівельних напівфабрикатів та напівфабрикатів
визначається за методом ідентифікованої собівартості, собівартість інших запасів визначається
за методов “перше надходження – перше вибуття” і включає витрати на придбання запасів,
витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на їх доставку до теперішнього
місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для використання.
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Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної
господарської діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та
реалізацію.
Управлінський персонал оцінює необхідність списання запасів до їх чистої вартості реалізації
зважаючи на ціни продажу після звітного періоду, фізичний стан запасів та мету утримання
запасів. Якщо вартість запасів не буде повністю відшкодовуваною, Компанія визнає у витратах
суму, на яку скоригує запаси до чистої вартості реалізації.
Непоточні активи, класифіковані які утримувані для продажу
Непоточні активи, які складаються з активів, балансову вартість яких планується відшкодувати
в основному в результаті продажу, а не продовження використання, класифікуються в категорію
непоточні активи, які утримувані для продажу.
Ці активи оцінюються, як правило, за меншою з двух величин – балансовою вартістю активу та
його справедливою вартістю за виключенням витрат на продаж. Збитки від знецінення, які
виникають при первинній класифікації активів, які утримувані для продажу, а також прибутки
та збитки, які виникають при їх наступному оцінюванні, визнаються в складі прибутку або збитку
за період. Величина, в якій визнаються ці прибутки, не перевищує загальну суму збитків від
знецінення.
Нематеріальні активи та основні засоби не амортизуються з моменту класифікації в категорію
активів, які утримувані для продажу.
Надходження від продажу таких активів визнається на нетто основі в складі інших доходів.
(є)

Основні засоби

(і)

Визнання та оцінка
Одиниці основних засобів оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого
зносу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу.
Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, оплату
праці основних працівників та будь-які інші витрати, що безпосередньо відносяться до
приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та
перевезення, витрати на відновлення території, на якій ці активи були розміщені, та
капіталізовані витрати на позики.
Якщо значні частини одиниці основних засобів мають різні строки корисного використання,
вони обліковуються як окремі одиниці (основні компоненти) основних засобів.
Будь-який прибуток чи збиток від вибуття одиниці основних засобів визначається через
порівняння надходжень від вибуття одиниці основних засобів з її балансовою вартістю і
визнається на нетто-основі у складі інших доходів/інших витрат у прибутку або збитку.

(іі)

Подальші витрати
Подальші витрати капіталізуються тільки, якщо існує висока ймовірність того, що вони
приведуть до отримання Компанією додаткових економічних вигод в майбутньому.
Витрати на повсякденне обслуговування основних засобів визнаються у прибутку або збитку у
тому періоді, в якому вони були понесені.

28

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Примітки до фінансової звітності

(ііі)

Знос
Знос нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності до
експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів – з дати завершення створення
активу та його готовності до використання. Знос нараховується на основі вартості придбання
активу за вирахуванням його оціненої ліквідаційної вартості.
Знос визнається, як правило, у прибутку або збитку з використанням прямолінійного методу
протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних
засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних
вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активів нараховується протягом коротшого
з двох періодів: строку оренди чи строку корисного використання орендованих активів, якщо
тільки не існує обґрунтованої вірогідності того, що Компанія отримає право власності на ці
активи до кінця строку оренди.
Оцінені строки корисного використання основних засобів є такими:
•

Будівлі та споруди – 5-40 років;

•

Машини та обладнання – 2-55 років;

•

Транспортні засоби – 5-20 років;

•

Інструменти, прилади та інвентар – 5-15 років;

•

Інші основні засоби – 1-15 років.

Методи нарахування зносу, строки корисного використання і залишкова вартість основних
засобів переглядаються на кожну звітну дату і коригуються за необхідності.
(ж)

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Оцінені строки корисного
використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного звітного
періоду. При цьому вплив будь-яких змін у розрахункових оцінках обліковується на
перспективній основі.
Амортизація відображається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом
оціненого строку корисного використання нематеріальних активів. Оцінений строк корисного
використання нематеріальних активів становить 1-10 років.
Визнання матеріального активу припиняється в результаті вибуття або коли більше не очікується
надходження майбутніх економічних вигод від його використання або вибуття. Прибутки або
збитки, що виникають в результаті припинення визнання нематеріального активу та оцінюються
як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, визнаються
у прибутку або збитку у тому періоді, коли визнання активу припиняється.

(з)

Фінансові інструменти

(i)

Визнання та початкова оцінка
Первісне визнання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
боргових цінних паперів здійснюється на дату їх видачі/виникнення.

та випущених

Первісне визнання всіх інших фінансових активів та фінансових зобов'язань здійснюється на
дату укладення угоди, коли Компанія стає стороною договору про фінансовий інструмент.
Фінансовий актив (якщо він не є дебіторською заборгованістю без суттєвої фінансової складової)
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або фінансове зобов'язання спочатку оцінюється за справедливою вартістю, плюс, в разі, якщо
вони не відображаються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки як
прибутків або збитків (СВПЗ), витрати на операцію, безпосередньо пов'язані з його придбанням
або емісією. Первісна оцінка торгової дебіторської заборгованості без суттєвої фінансової
складової відбувається за ціною операції.
(ii)

Класифікація та подальша оцінка фінансових активів
При первісному визнанні фінансовий актив класифікується як: оцінений за амортизованою
вартістю; за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому
сукупному доході (СВІСД) - боргові інструменти; СВІСД - інвестиції в капітал інших суб'єктів
господарювання; або за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або
збитку (СВПЗ).
Фінансові активи не перекласифіковуються після їх первісного визнання, якщо тільки Компанія
не змінює свою бізнес-модель з управління фінансовими активами, у такому разі всі відповідні
фінансові активи перекласифіковуються в перший день першого звітного періоду після зміни
бізнес-моделі.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо він відповідає обом наступним
умовам і не оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або
збитку (СВПЗ):
•

він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання
передбачених договором грошових потоків, і

•

його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків,
які являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину
основної суми.

Боргові інструменти оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки в іншому сукупному доході (СВІСД), якщо вони відповідають обом наступним
умовам і не оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або
збитку (СВПЗ):
•

він утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і

•

його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків,
які являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину
основної суми.

При первісному визнанні інвестиції в капітал, яка не утримується для торгівлі, Компанія може
безвідклично обрати відображати подальші зміни справедливої вартості інвестиції в іншому
сукупному доході. Такий підхід застосовується залежно від інвестиції.
Усі фінансові активи, які не класифікуються як оцінені за амортизованою вартістю, або СВІСД,
як описано вище, оцінюються за СВПЗ. При первісному визнанні Компанія може безвідклично
оцінювати фінансовий актив, який в іншому випадку підлягає оцінці за амортизованою вартістю,
або за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному
доході (СВІСД) або за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або
збитку (СВПЗ), якщо такий підхід повністю або суттєво прибирає ефект невідповідності у
бухгалтерському обліку, що інакше мав би місце.
Фінансові активи Компанії включають дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, а
також грошові кошти та їх еквіваленти, та класифікуються як фінансові активи в категорії за
амортизованою вартістю. Ці активи згодом оцінюються за амортизованою вартістю з
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використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість зменшується на
суму збитків від зменшення корисності. Процентний дохід, прибутки та збитки від курсових
різниць та зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки та збитки. Будь-який прибуток
або збиток при припиненні визнання визнається в прибутку чи збитку.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошових коштів на рахунках у банках та
депозити до запитання і високоліквідні інвестиції з початковими строками виплат до трьох
місяців з моменту придбання, для яких ризик зміни справедливої вартості є незначним.
(iii)

Класифікація та подальша оцінка фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання класифікуються як оцінені за амортизованою вартістю або за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку (СВПЗ). Фінансове
зобов'язання класифікується як оцінене за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки
у прибутку або збитку (СВПЗ), якщо воно відповідає визначенню утримуваного для торгівлі або
визначається як таке при первісному визнанні. Фінансові зобов'язання, що оцінюються за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у прибутку або збитку (СВПЗ), оцінюються
за справедливою вартістю, а чисті прибутки та збитки, включаючи будь-які процентні витрати,
визнаються у прибутках або збитках (крім змін за рахунок зміни кредитного рейтинга Компанії,
що визнаються через інший сукупний дохід).
Інші фінансові зобов'язання згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Процентний дохід, прибутки та збитки від курсових
різниць визнаються у звіті про прибутки та збитки. Будь-який прибуток або збиток при
припиненні визнання визнається в прибутку чи збитку.
Компанія оцінює всі свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю.

(iv)

Припинення визнання
Припинення визнання фінансових активів Компанією відбувається, якщо закінчується строк дії
прав Компанії відповідно до договору на отримання грошових коштів від фінансових активів або
якщо воно передає передбачені договором права на отримання грошових коштів від фінансових
активів в рамках операції без збереження практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом
володіння фінансовим активом.
Компанія бере участь в операціях, за допомогою яких передає активи, визнані у звіті про
фінансовий стан, але зберігає всі або майже всі ризики та винагороди від переданих активів. У
таких випадках визнання переданих активів не припиняється.
Компанія припиняє визнання фінансового зобов’язання, коли зазначені у договорі зобов’язання
були виконані, анульовані або строк їх дії закінчився. Компанія також припиняє визнання
фінансового зобов'язання, коли його умови змінені, а грошові потоки від модифікованого
зобов'язання суттєво відрізняються від попередніх; в цьому випадку нове фінансове зобов'язання,
що базується на модифікованих умовах, визнається за справедливою вартістю.
В разі припинення визнання фінансового зобов'язання різниця між балансовою вартістю та
сплаченою винагородою (включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті на себе
зобов'язання) визнається у звіті про прибутки та збитки.

(v)

Взаємозалік
Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань проводиться, і чиста сума
відображається у звітах про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли Компанія у даний час має
юридично забезпечене право на взаємозалік визнаних сум і має намір або здійснити розрахунки
на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов'язання. У даний час Компанія
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має юридично забезпечене право на взаємозалік, якщо воно не залежить від будь-яких майбутніх
подій і може бути реалізоване як у ході звичайної діяльності, так і у випадку дефолту,
неплатоспроможності чи банкрутства Компанії та всіх контрагентів.
(и)

Власний капітал

(i)

Зареєстрований (пайовий) капітал
Компанія зареєстрована як товариство з обмеженою відповідальністю, що передбачає юридично
забезпечене право кожного учасника на вилучення своєї частки з капіталу Компанії. У такому
разі компанія зобов’язана виплатити суму частки, що вилучається, протягом дванадцяти місяців
з моменту отримання відповідної вимоги.
Згідно з доповненням “Фінансові інструменти з правом дострокового погашення та
зобов’язання, що виникають при ліквідації” до МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання” та
МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, частки учасників у товариствах з обмеженою
відповідальністю повинні класифікуватися не як зобов’язання, а як власний капітал, якщо, поряд
з іншими критеріями, загальна сума очікуваних грошових потоків, що відносяться до певного
інструмента протягом строку його дії, ґрунтується переважно на прибутку або збитку, зміні
визнаних чистих активів або зміні справедливої вартості визнаних та невизнаних чистих активів
протягом строку дії цього інструмента, і якщо не існує інших випущених інструментів, грошові
потоки за якими ґрунтуються переважно на зазначених вище статтях, або які обмежують чи
фіксують залишкову прибутковість для власників інструментів з правом дострокового
погашення.
Управлінський персонал дійшов висновку, що незважаючи на те, що частки учасників у капіталі
Компанії мають деякі характеристики, що є подібними до фінансових зобов’язань, вони являють
собою залишкову частку участі у Компанії і відповідають всім критеріям визнання інструментів
капіталу згідно з МСФЗ, тому вони подані як власний капітал на 1 січня 2018 р., 31 грудня 2018
р. та 31 грудня 2019 р.

(і)

Зменшення корисності

(i)

Зменшення корисності – фінансові активи
Компанія використовує модель “очікуваних кредитних збитків” (“ОКЗ”). Ця модель зменшення
корисності застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю,
договірних активів, а також боргових інвестицій за СВІСД.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, складаються з дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги і грошей та їх еквівалентів.
Сума резерву на покриття збитків оцінюється на основі однієї з підстав:
• очікуваних кредитних збитків за 12 місяців, що виникають внаслідок подій дефолту,
можливих протягом 12 місяців після звітної дати; та
• безстрокових очікуваних кредитних збитків, що виникають внаслідок усіх можливих випадків
дефолту протягом усього очікуваного строку дії фінансового інструмента.
Компанія оцінює ОКЗ в сумі, що дорівнює сумі безстрокових ОКЗ, за винятком залишків на
банківських рахунках, для яких кредитний ризик (тобто ризик настання дефолту протягом
очікуваного строку дії фінансового інструменту) не збільшився суттєво з моменту первісного
визнання, для яких резерв вимірюється як 12-місячні ОКЗ.
При визначенні того, чи було значне збільшення кредитного ризику фінансового активу після
первісного визнання та при оцінці ОКЗ, Компанія аналізує обґрунтовану та прийнятну
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інформацію, яка є актуальною та доступною без надмірних витрат чи зусиль. Це включає в себе
як кількісну, так і якісну інформацію та аналіз, засновані на історичному досвіді Компанії та
обгрунтованій оцінці кредитної якості.
Компанія вважає, що значне підвищення кредитного ризику має місце, якщо кількість днів
простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 90 днів.
Фінансовий актив відноситься Компанією до фінансових активів, за якими настала подія
дефолту, у таких випадках:
• якщо малоймовірно, що кредитні зобов'язання постачальника перед Компанією будуть
погашені в повному обсязі без застосування Банком таких дій, як реалізація забезпечення (за
його наявності); або
• якщо кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 180 днів.
Максимальним періодом при оцінці ОКЗ є максимальний період за договором, протягом якого
Компанія наражається на кредитний ризик.
Оцінка очікуваних кредитних збитків
Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням
ймовірності кредитних збитків. Кредитні збитки оцінюються як теперішня вартість усіх
очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця між грошовими потоками, що
належать Компанії відповідно до договору, і грошовими потоками, які Компанія очікує
отримати).
Очікувані кредитні збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фінансового
активу.
Кредитно-знецінені фінансові активи
На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є кредитно-знеціненими фінансові активи, що
обліковуються за амортизованою вартістю, та боргові цінні папери, оцінювані за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід. Вважається, що відбувається зменшення корисності
фінансового активу, коли має місце одна чи більше подій, що мають значний негативний вплив
на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу.
Подання зменшення корисності
Сума резерву на покриття збитків від фінансових активів, що оцінюються за амортизованою
вартістю, вираховується з валової балансової вартості активів.
Втрати від зменшення корисноті визнані по фінансових активах (крім дебіторської
заборгованості) включаються до складу фінансових витрат.
(ii)

Нефінансові активи
Балансова вартість нефінансових активів Компанії, за винятком виробничих запасів та
відстрочених податкових активів, перевіряється на кожну звітну дату з метою виявлення будьяких ознак зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка суми
очікуваного відшкодування активу.
Для проведення тестування на предмет зменшення корисності активи, які не можуть бути
перевірені індивідуально, об’єднуються в найменшу групу активів, що генерує надходження
грошових коштів від безперервного використання відповідного активу, що практично не
залежить від притоку грошових коштів від інших активів або одиниці, що генерує грошові кошти
(ОГГК). За умови проведення тестування максимальної величини операційного сегмента для
цілей проведення перевірки на предмет зменшення корисності гудвілу ОГГК, на які був
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розподілений цей гудвіл, об’єднуються таким чином, щоб рівень, на якому проводиться
тестування на предмет зменшення корисності, відображав найнижчий рівень, на якому цей
гудвіл контролюється для цілей внутрішньої звітності. Гудвіл, отриманий в результаті
об’єднання бізнесу, розподіляється на групи ОГГК, для яких ефект синергії при такому
об’єднанні бізнесу, як очікується, буде вигідним.
Корпоративні активи Компанії не генерують окремого притоку грошових коштів і
використовуються більш ніж однією ОГГК. Корпоративні активи відносяться на ОГГК
послідовно та обґрунтовано і перевіряються на предмет зменшення корисності в ході тестування
ОГГК, до якої відноситься відповідний корпоративний актив.
Сумою очікуваного відшкодування активу або ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у
використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці вартості
у використанні активу очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх теперішньої
вартості з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві певному активу або
ОГГК.
Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його ОГГК
перевищує суму очікуваного відшкодування.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення
корисності, визнані стосовно ОГГК, спочатку розподіляються для зменшення балансової
вартості будь-якого гудвілу, віднесеного на ОГГК (групу ОГГК), а потім для зменшення
балансової вартості інших активів у одиниці (групі одиниць) на пропорційній основі.
Збитки від зменшення корисності гудвілу не сторнуються. Збитки від зменшення корисності
інших активів, визнані у попередніх періодах, оцінюються в кожну звітну дату на предмет
виявлення будь-яких ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від зменшення
корисності сторнується, якщо відбулася зміна оцінок, що використовуються для визначення
суми відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки у випадку, якщо
балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, 34 обула б визначена, за
вирахуванням зносу чи амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був визнаний
взагалі.
(ї)

Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли внаслідок події, що сталася в минулому, Компанія має
юридичне або конструктивне зобов’язання, яке може бути оцінене достовірно, і коли існує
вірогідність того, що погашення цього зобов’язання буде пов’язано із зменшенням економічних
вигод. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очікуваних у майбутньому
грошових потоків з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і ризики, притаманні
певному зобов’язанню. Вивільнення дисконту визнається у складі фінансових затрат.

(й)

Оренда

(i)

Визначення наявності оренди в договорі
На момент початку дії договору оренди Компанія оцінює, чи є угода орендною угодою або чи
містить угода компонент оренди. Угода є орендною угодою або містить оренду, якщо угода
передає право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду
часу в обмін на компенсацію. Щоб оцінити, чи контракт передає право контролювати
використання ідентифікованого активу, Компанія оцінює, чи:
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- контракт передбачає використання ідентифікованого активу – це може бути явно або неявно
визначено. Актив має бути фізично окресленим або представляти практично всю частину всю
фізично окресленого активу. Якщо постачальник має матеріальне право замінити актив протягом
періоду використання, такий актив не вважається ідентифікованим;
- Компанія має право отримати практично всі економічні вигоди від використання активу
протягом усього періоду використання; і
- Компанія має право керувати використанням активу. Компанія має таке право, коли має право
прийняття рішень, які найбільш важливі для зміни того, як і з якою метою використовується
актив.
При первинному застосуванні чи модифікації договору, що містить компонент оренди, а також
один або більше додаткових компонентів оренди і не-оренди, Компанія розподіляє компенсацію,
передбачену в угоді, на кожний компонент оренди на підставі відносної індивідуальної ціни
компонента оренди та агрегованої індивідуальної ціни компонентів не-оренди.
(ii)

Активи з правом використання та орендні зобов’язання
На дату початку оренди Компанія визнає актив з правом використання та орендне зобов’язання.
Актив з правом використання визнається за вартістю, яка включає суму первісної оцінки
орендного зобов’язання, будь-які орендні платежі, здійснені на дату початку оренди, за
вирахуванням отриманих стимулів до оренди плюс будь-які первісні прямі витрати, понесені
орендарем, оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення
орендованого активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення
орендованого активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі
витрати здійснюються з метою створення запасів.
В подальшому актив з правом використання амортизується за прямолінійним методом з дати
початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу
з правом використання та кінець строку оренди. Оцінка строку корисного використання активів
з правом використання робиться таким же чином, як і для основних засобів. Крім того вартість
активів з правом використання періодично зменшується на збитки від знецінення, якщо такі є, та
коригуються на певні переоцінки орендного зобов’язання.
Орендне зобов’язання оцінюється на дату початку оренди за теперішньою вартістю орендних
платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи ставку
відсотка, що неявно передбачена в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку
ставку не можна легко визначити, Компанія застосовує додаткову ставку запозичення орендаря.
Як правило, Компанія використовує додаткову ставку запозичення.
Орендні платежі, включені до складу орендного зобов’язання, включають:
- фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі), за вирахуванням будь-якої
дебіторської заборгованості, яка є стимулом до оренди;
- змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням
такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
В подальшому Компанія оцінює орендне зобов’язання за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Орендне зобов’язання переоцінюється,
коли відбувається зміна майбутніх орендних платежів, що виникають внаслідок зміни індексу
або ставки або якщо Компанія змінює свою оцінку того, чи буде вона продовжувати чи
припиняти дію договору.
Коли орендне зобов’язання переоцінюється таким чином, здійснюється відповідне коригування
балансової вартості активу з правом використання або відображається у складі прибутку або
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збитку, якщо балансова вартість активу з правом використання була зменшена до нуля.
Переоцінка орендного зобов’язання, спричинена зміною курсів валют, не коригує балансову
вартість активу з правом використання і визнається в звіті про прибутки та збитки.
Компанія не визнає активи з правом використання та орендні зобов’язання для договорів з
використання муніципальної ділянки землі, платежі по яких привязані до нормативної оцінки
таких ділянок та переглядаються щорічно залежно від офіційно встановленого індексу, оскільки
керівництво вважає, що платежі по таких договорах є змінніми. Компанія визнає платежі,
пов’язані з такими договорами у складі витрат періоду, оскільки керівництво вважає, що платежі
по таких договорах є змінними.
(к)

Нові стандарти та тлумачення, які ще не були застосовані
Ряд нових стандартів і змін до стандартів набирають чинності для річних періодів, що
починаються після 31 грудня 2019 р., з можливістю їх дострокового застосування. Однак
Компанія не застосовувала достроково зазначені нові стандарти і зміни до стандартів при
складанні цієї фінансової звітності.
Нові стандарти та тлумачення, подані далі, як очікується, не матимуть значного впливу на
фінансову звітність Компанії:
•

(л)

МСФЗ 17 “Страхові контракти”.

Зміни в презентації
Під час підготовки свого першого повного пакету фінансової звітності відповідно до вимог
МСФЗ станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., Компанія змінила презентацію та
класифікацію певних статей балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 1 січня 2018 р. та
31 грудня 2018 р., та певних видів витрат у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний
дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., у відповідності до їх презентації та класифікації у
відповідних звітах станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. Дані зміни не мали впливу
на балансову вартість активів та зобов’язань станом на 1 січня 2018 р. та 31 грудня 2018 р., а
також на прибуток у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 р.
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6.

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлений таким чином:
(у тисячах гривень)
Первісна вартість
Залишок на 1 січня 2018 р.
Надходження
Вибуття
Передачі до непоточних
активів, що утримуються
для продажу
Залишок на
31 грудня 2018 р.

Будівлі та
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні засоби

Інші
основні
засоби

Незавершені
капітальні
інвестиції

Усього

143,131

335,592

4,261

6,695

1,811

491,490

-

1,606
(54,054)

390
(1,250)

492
(689)

(79)

2,488
(56,072)

-

(63,840)

-

-

-

(63,840)

143,131

219,304

3,401

6,498

1,732

374,066

4,426
-

1,505
(269)

-

300
(10)

(729)

6,231
(1,008)

147,557

220,540

3,401

6,788

1,003

379,289

Надходження
Вибуття
Залишок на 31 грудня
2019 р.

Накопичений знос та
втрати від знецінення
Залишок на 1 січня 2018 р.
Знос за рік
Вибуття
Передачі до непоточних
активів, що утримуються
для продажу

(41,164)

(122,171)

(525)

(4,062)

-

(167,922)

(3,357)
-

(7,421)
3,100

(368)
103

(493)
483

-

(11,639)
3,686

-

13,853

-

-

-

13,853

Залишок на
31 грудня 2018 р.

(44,521)

(112,639)

(790)

(4,072)

-

(162,022)

Знос за рік
Вибуття
Зменшення корисності

(3,668)
(99,166)

(6,390)
180
(98,136)

(352)
(78)

(469)
10
(1,269)

-

(10,879)
190
(198,649)

(147,355)

(216,985)

(1,220)

(5,800)

-

(371,360)

На 1 січня 2018 р.

101,967

213,421

3,736

2,633

1,811

323,568

На 31 грудня 2018

98,610

106,665

2,611

2,426

1,732

212,044

202

3,555

2,181

988

1,003

7,929

Залишок на 31 грудня
2019 р.
Балансова вартість

На 31 грудня 2019 р.
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Знос за 2019 р. на суму 9,919 тис. грн. (2018 р.: 9,755 тис. грн) була віднесена на собівартість
реалізованої продукції, а на суму 960 тис. грн. (2018 р.: 1,884 тис. грн) – до складу
адміністративних витрат.
Зменшення корисності основних засобів
У результаті збитків від операційної діяльності, описаних у Примітці 2 (в), керівництво виявило
ознаки зменшення корисності основних засобів та провело їх тестування на предмет зменшення
корисності на 31 грудня 2019 р.
Перевіряючи активи на предмет зменшення корисності, керівництво провело оцінку на предмет
того, чи сума очікуваного відшкодування основних засобів перевищує їх балансову вартість на
31 грудня 2019 р. Сума очікуваного відшкодування була визначена як справедлива вартість за
мінусом витрат на продаж.
Основні припущення являють собою оцінку управлінського персоналу щодо майбутніх
тенденцій бізнесу і ґрунтуються на даних, отриманих як із зовнішніх, так і з внутрішніх джерел.
На 31 грудня 2019 р. для визначення справедливої вартості були використані такі ключові методи
та припущення:
- житлова квартира та транспортні засоби – порівняльний підхід з використанням методу
поріняння ринкових цін продажу на аналогічні обєкти із відкритих зовнішніх джерел;
- комплекс будівель та споруд (майновий комплекс) – на основі аналізу відкритих зовнішніх
джерел керівництвом Компанії зроблений висновок про відсутність потенційного попиту на
покупку або оренду майнового комплексу Компанії. У звязку з чим керівництво визначило його
утилізаційну вартість на рівні «0» грн., з огляду на економічну недоцільність його демонтажу та
реалізацію;
- спеціалізоване промислове обладнання – керівництво Компанії прийшло висновку, що
спеціалізоване промислове обладняння не користується попитом та може бути реалізоване як
металобрухт. Справедлива вартість таких об'єктів була розрахована за методикою розрахунку
утилізаційної вартості на основі ціни за кілограм металобрухту та ваги промислового
обладнання. Ціна металобрухту була визначена на основі ринкових даних із відкритих зовнішніх
джерел інформації. Таким чином, у розрахунках були використані наступні ціни на металобрухт:
- 3 грн. за 1 кг заліза;
- 16 грн. за 1 кг нержавіючої сталі;
- 17 грн. за 1 кг алюмінія;
- 95 грн. за 1 кг міді;
- 65 грн. за 1 кг комутаційної апаратури.
В результаті проведеого тесту на знецінення по основним засобам, балансова вартість яких
перевищує суму очікуваного відшкодування, Компанією визнано збиток від зменшення
корисності в сумі 198,649 тис. грн. Втрати від зменшення корисності основних засобів
відображено у складі Інших витрат Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

7.

Інші необоротні активи

На 31 грудня 2019 р. та на 1 січня 2018 р. інші необоротні активи представлені авансовими
внесками (передплатою) з податку на прибуток. Управлінський персонал Компанії не передбачає
їх реалізацію протягом 12 місяців зі звітної дати.
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8.

Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття

Станом на 31 грудня 2018 року частина виробничого обладнання, призначеного для продажу,
була представлена як необоротні активи утримувані для продажу. Необоротні активи утримувані
для продажу були відображені за балансовою вартістю та складалися з основних засобів у сумі
49,987 тис. грн.
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. сукупних доходів або витрат, включених до іншого
сукупного доходу та збитків від знецінення, стосовно активів, утримуваних для продажу не було.
В 2019 р. результат від реалізації необоротних активів утримуваних для продажу був визнаний у
складі Іншого операційного доходу.

9.

Запаси

Запаси на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. представлені таким чином:
31 грудня
2019 р.

31 грудня
2018 р.

1 січня
2018 р.

Сировина та витратні матеріали

49,125

72,232

87,318

Виробництво

28,080

70,802

55,878

-

-

16,694

564

236

12,357

(у тисячах гривень)

Напівфабрикати
Товари
Усього

77,769

143,270

172,247

У 2019 р. сторнування раніше визнаного списання запасів до чистої вартості реалізації склало
9,514 тис. грн. (2018 р.: списання запасів до чистої вартості реалізації - 25,140 тис. грн.) було
визнано в складі собівартості реалізованих товарів та послуг.
Списання запасів внаслідок псування в 2019 р. у розмірі 244 тис. грн. відображено у складі інших
витрат.
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10.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р.
та 1 січня 2018 р. представлена таким чином:
(у тисячах гривень)
Дебіторська заборгованість від пов’язаних сторін
Дебіторська заборгованість від третіх сторін
Усього

31 грудня
2019 р.

31 грудня
2018 р.

1 січня
2018 р.

11,204

38,172

3,998

366

41,531

53

11,570

79,703

4,051

На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018р та 1 січня 2018 р. дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги не є просроченою чи знеціненною. Станом на 31 грудня 2019 р.,
31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. очікувані кредитні збитки не визнавались Компанією через
несуттєвість суми.
Інформація про кредитний та валютний ризики Компанії, пов’язані з торговою дебіторською
заборгованістю, викладена у Примітці 22.

11.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р.
та 1 січня 2018 р. представлена переважно дебіторською заборгованість з податку на додану
вартість.

12.
(а)

Власний капітал

Статутний капітал
На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р., згідно зі Статутом, власники Компанії
представлені таким чином:
(у відсоткових пунктах)
КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА
ТІРУС ІНТЕРНЕШНЛ ЕС ЕЙ
VSMPO Titan Scandinavia AB
Усього

31 грудня
2019 р.

31 грудня
2018 р.

1 січня
2018 р.

96.32%
3.68%
-

96.32%
3.68%
-

96.32%
3.68%

100%

100%

100%

Учасники товариств з обмеженою відповідальністю мають права голосу, право на розподіл
прибутку та на повернення капіталу пропорційно розміру їх внесків у статутний капітал,
включаючи право на одностороннє вилучення частки у чистих активах Компанії.
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(б)

Накопичений дефіцит
Згідно з законодавством України, суб'єкти господарювання можуть розподіляти весь прибуток,
як дивіденди або переносити його в резерви, як передбачено їх статутами. Подальше
використання сум, перенесених у резерви, може бути обмежено законодавством. Як правило,
суми, перераховані в резерви, повинні використовуватись для цілей, визначених при їх
перерахуванні. Переважно українські суб'єкти господарювання оголошують розподіл прибутку
тільки з поточного або нерозподіленого прибутку, а не з сум, раніше перерахованих до резервів.
Протягом звітного періоду дивіденди не оголошувались.

(в)

Додатковий капітал
Станом на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року додатковий капітал
включає різницю між номінальною та амортизованою вартістю довгострокової кредиторської
заборгованості від учасників, деномінованої в доларах США та російських рублях (див.
Примітку 13).

(г)

Управління капіталом
Управлінський персонал намагається підтримувати достатній рівень капіталу для задоволення
операційних та стратегічних потреб Компанії, забезпечення довіри з боку учасників та
акціонерів. Компанія прагне досягти ефективного управління грошовими коштами, постійного
моніторингу доходів та прибутків або збитків Компанії та довгострокових інвестиційних планів.

13.

Інші довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання на 31 грудня 2019 р. представлені довгостроковою
кредиторською заборгованістю від пов’язаних сторін, і включають кредиторську заборгованість
деноміновану у російських рублях у сумі 17,527 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 59,279 тис. грн.; 1
січня 2018 р.: 191,663 тис. грн.), зі строком погашення до 2021 році, та кредиторську
заборгованість деноміновану в доларах США у сумі 166,934 тис. грн. (31 грудня 2018 р.:
246,024 тис. грн.; 1 січня 2018 р.: 259,356 тис. грн.), зі строком погашення у 2021 році та
оцінюються за амортизованою вартістю за ефективими процентними ставками 9.2%-10.1% та
8.8% річних відповідно.
Інформація про валютний ризик та ризик ліквідності Компанії, пов’язані з іншими
довгостроковими зобов’язаннями, розкрита у Примітці 22.
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14.

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

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчився 31 грудня
2019 р. та 31 грудня 2018 р., представлений таким чином:
(у тисячах гривень)

2019

2018

421,352

336,863

19,786

32,503

279

-

Реалізація комплектуючих виробів

-

170,913

Реалізація прутків, листів та плит

-

71,079

Реалізація зварювальних титанових труб

-

55,194

Реалізація послуг з переробки давальницької сировини

-

11,199

4,443

303

445,860

678,054

Реалізація холоднокатаних титанових труб
Реалізація гарячекатаних титанових труб
Реалізація інших товарів

Реалізація інших послуг
Усього

15.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчився 31 грудня
2019 р. та 31 грудня 2018 р., представлена таким чином:
(у тисячах гривень)

2019

2018

205,902

464,157

Заробітна плата

80,420

69,008

Інші послуги від третіх осіб

72,906

71,557

Відповідні нарахування на заробітну плату

17,371

15,221

Знос та амортизація

9,919

9,755

Транспортування

5,931

8,519

42,722

1,770

435,171

639,987

Матеріали, використані у виробництві

Зміна в незавершеному виробництві та готовій продукції

Усього
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16.

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за роки, що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р.,
представлені таким чином:
(у тисячах гривень)
Заробітна плата

2019

2018

17,880

19,488

Відповідні нарахування на заробітну плату

3,134

3,383

Інші податки

1,946

1,931

Консультаційні послуги

1,902

1,750

Матеріали

1,419

1,362

Знос та амортизація

1,006

1,940

Витрати на відрядження

482

484

Cтрахування

140

433

3,034

3,765

30,943

34,536

Інші адміністративні витрати
Усього

17.

Витрати на збут

Витрати на збут за роки, що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., представлені таким
чином:
(у тисячах гривень)

2019

2018

Заробітна плата

2,424

3,235

Матеріали

2,055

5,047

Відповідні нарахування на заробітну плату

559

707

Витрати на відрядження

258

298

Інші витрати на збут

849

1,542

6,145

10,829

Усього
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18.

Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., представлені
таким чином:
(у тисячах гривень)
Прибуток від вибуття необоротних засобів
Інші доходи
Усього

19.

2019

2018

28,457

92,369

4,109

3,578

32,566

95,947

Інші фінансові доходи

Інші фінансові доходи за роки, що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., представлені
таким чином:
(у тисячах гривень)
Курсові різниці
Процентний дохід

Усього

20.

2019

2018

45,201

49,908

2,176

1,805

47,377

51,713

Фінансові витрати

Фінансові витрати за роки, що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., представлені
таким чином:
(у тисячах гривень)
Процентні витрати за довгостроковою
кредиторською заборгованістю
Процентні витрати по зобов’язаннях з виплат
працівникам

Усього

21.
(a)

2019

2018

31,690

47,730

1,401

1,275

33,091

49,005

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Суми, визнані у прибутку або збитку
Ставка податку на прибуток, що застосовувалася до Компанії, за роки, що закінчився 31 грудня
2019 р. та 31 грудня 2018 р., становить 18%.
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Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня
2018 р., представлені таким чином:
(у тисячах гривень)

2019

2018

-

-

Відстрочений податок на прибуток

315

(307)

Усього вигоди/витрат з податку на
прибуток

315

(307)

Поточний податок на прибуток

(б)

Узгодження діючої ставки оподаткування:
(у тисячах гривень)
(Збиток)/ прибуток до оподаткування
Очікувані (вигоди) / витрати з податку на прибуток за
відповідною ставкою
Витрати, що не визнаються в податковому обліку
Зміни в невизнаному відстроченому податковому
активі
Фактичні вигоди/витрат з податку на прибуток

(в)

2019

%

2018

%

(185,776)

100.0%

80,621

100.0%

(33,440)

(18.0%

14,512

18.0%

4,046

(2.2%)

712

0.9%

29,709

(16.0%)

(15,531)

(19.3%)

315

0.2%

(307)

(0.4%)

Визнані податкові активи та зобов’язання:
(у тисячах
гривень)
Основні
засоби
Запаси
Інші
довгострокові
зобов'язання
Податкові
збитки
Усього

Активи
31.12.
2018

31.12.
2019

01.01.
2018

Зобов'язання
31.12.
01.01.
2018
2018

31.12.
2019

31.12.
2019

Чиста позиція
31.12.
01.01.
2018
2018

12,151
10,359

7,511
12,915

8,380
12,915

-

-

-

12,151
10,359

7,511
12,915

8,380
12,915

-

-

-

(22,510)

(22,825)

(22,518)

(22,510)

(22,825)

(22,518)

-

2,399

1,223

-

-

-

-

2,399

1,223

22,510

22,825

22,518

(22,510)

(22,825)

(22,518)

-

-

-
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(г)

Невизнані податкові активи:
31.12. 2019

31.12. 2018

01.01. 2018

Основні засоби
Інші довгострокові зобов'язання
Податкові збитки

30,762
5,104
37,440

43,597

59,128

Усього

73,306

43,597

59,128

(у тисячах гривень)

На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. Компанія визнала відстрочені податкові
активи у розмірі відстрочених податкових зобов’язань.
Згідно з чинним законодавством України, податкові збитки можуть переноситися на наступні
періоди і використовуватися безстроково. Компанія не визнала відстрочені податкові активи за
цими статтями, оскільки отримання у майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого
Компанія змогла б використати відповідні вигоди, є малоймовірним.

22.
(a)

Управління фінансовими ризиками

Огляд
У зв’язку з використанням фінансових інструментів у Компанії виникають такі ризики:
•

кредитний ризик;

•

ризик ліквідності;

•

ринковий ризик.

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає
Компанія, а також про цілі, політику та процедури оцінки та управління ризиками та управління
капіталом Компанії. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до
цієї фінансової звітності.
Структура управління ризиками
Управлінський персонал несе загальну відповідальність за створення структури управління
ризиками і здійснення нагляду за нею.
Політики Компанії у сфері управління ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу
ризиків, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю
за ними, а також моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи управління
ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і діяльності
Компанії. Застосовуючи засоби навчання і стандарти та процедури управління, Компанія прагне
створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в якому всі працівники
розуміють свої ролі та обов’язки.
(б)

Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Компанії у випадку невиконання
клієнтом чи контрагентом своїх договірних зобов’язань за фінансовим інструментом і виникає,
головним чином, у зв’язку з дебіторською заборгованістю клієнтів Компанії та грошами та їх
еквівалентами.

46

ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА
Фінансова звітність станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 рр.
Примітки до фінансової звітності

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Рівень кредитного ризику Компанії залежить, головним чином, від індивідуальних
характеристик кожного контрагента. Однак управлінський персонал враховує також фактори, які
можуть спричинити вплив на кредитний ризик, пов’язаний з клієнтською базою Компанії,
включаючи ризик дефолту в галузі та в країні, в якій здійснюють свою діяльність клієнти.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня 2019 р. гроші та їх еквіваленти в сумі 6,837 тис. грн. утримуються у банку
з рейтингом Саa2 (31 грудня 2018 р.: 2,264 тис. грн.; 1 січня 2018 р.: 1,105 тис.грн.), визначеним
рейтинговим агентством Moody’s або еквівалентним йому рейтингом, та в сумі 16,732 тис. грн.
(31 грудня 2018 р: 51,509 тис. грн.; 1 січня 2018 р.: 20,308 тис.грн.) в банках, що не мають
рейтингу. Залишки грошей та їх еквівалентів на банківських рахунках не є знеціненими чи
простроченими.
Рівень кредитного ризику
Максимальний рівень кредитного ризику представлений балансовою вартістю фінансових
активів. На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. максимальний кредитний ризик
представлений таким чином:
Балансова вартість
(у тисячах гривень)

31 грудня 2019р. 31 грудня 2018 р.

1 січня 2018 р.

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

11,570

79,703

4,051

Грошові кошти та їх еквіваленти

23,569

53,773

21,413

35,139

133,476

25,464

На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги не є простроченою або кредитно-знеціненою.
(в)

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов’язання
шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід Компанії до
управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності
ліквідності, достатньої для виконання зобов’язань Компанії по мірі настання строків їх
погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому
неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Компанії.
Рівень ризику ліквідності
Далі представлені строки погашення фінансових зобов’язань згідно з договорами на звітні дати.
Суми в таблиці – це валові недисконтовані суми, які включають оцінені виплати процентів, без
врахування впливу договорів взаємозаліку:
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31 грудня 2019 р.
Грошові потоки згідно з договорами
(у тисячах гривень)

Балансова
вартість

Грошові
потоки
згідно з
договорами

До 1 року

Від одного
до двох
років

Понад два роки

Непохідні фінансові
зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

184,461

220,446

-

220,446

-

Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги

202,449

202,449

202,449

-

-

2,938

2,938

2,938

-

-

389,848

425,833

205,387

220,446

-

Інші поточні зобов’язання

31 грудня 2018 р.
Грошові потоки згідно з договорами
(у тисячах гривень)

Балансова
вартість

Грошові
потоки
згідно з
договорами

До 1 року

Від одного
до двох
років

Понад два роки

Непохідні фінансові
зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання

305,303

378,860

-

138,299

240,561

Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги

310,965

310,965

310,965

-

-

2,443

2,443

2,443

-

-

618,711

692,268

313,408

138,299

240,561

Інші поточні зобов’язання
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Грошові потоки згідно з договорами

1 січня 2018 р.

(у тисячах гривень)

Балансова
вартість

Грошові
потоки
згідно з
договорами

До 1 року

Від одного
до двох
років

Понад два роки

Непохідні фінансові
зобов’язання
Інші довгострокові
зобовязання

451,019

576,118

-

188,747

387,371

Поточна кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги

190,283

190,283

190,283

-

-

Інші поточні зобов’язання

4,898

4,898

4,898

-

-

646,200

771,299

195,181

188,747

387,371

Очікується, що грошові потоки, включені до аналізу строків виплат, не виникнуть значно раніше
або в розмірах, що суттєво відрізняються від вказаних сум.
(г)

Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні
ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових
інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового
ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності.

(i)

Валютний ризик
У Компанії виникає валютний ризик у зв’язку з операціями продажу та позиками,
деномінованими в іноземній валюті. Валютою, в якій деноміновані ці операції, є, головним
чином, долар США та російський рубль.
Законодавство України обмежує можливості Компанії хеджувати валютний ризик, тому
Компанія не хеджує свій валютний ризик.
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Рівень валютного ризику Компанії представлений таким чином:

(у тисячах
гривень)

31 грудня 2019 р.
Долари Російські
Євро
США
рублі

Активи
Грошові кошти
та їх
еквіваленти
Дебіторська
заборгованість
за продукцію,
товари, роботи,
послуги

31 грудня 2018 р.
Долари Російські
Євро
США
рублі

1 січня 2018 р.
Долари Російські
Євро
США
рублі

1,293

2,201

-

38,138

-

-

2,172

-

-

6,033

5,171

-

71,596

8,088

-

3,998

-

-

Зобов’язання
Інші
довгострокові
зобовязання

(166,934)

(17,527)

- (246,024)

(59,279)

- (259,356)

(191,663)

-

Поточна
кредиторська
заборгованість
за товари,
роботи, послуги

(122,882)

(78,643)

(101) (208,380)

Чиста сума

(282,490)

(88,798)

(101) (344,670)

(98,908) (2,751)

(38,950)

(146,798) (3,539)

(150,099) (2,751) (292,136)

(338,461) (3,539)

На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. 10-відсоткове ослаблення курсу гривні
по відношенню до валюти, зазначеної далі у таблиці, привело б до зменшення чистого прибутку
/ збільшення чистого збитку та збільшення непокритого збитку на зазначені нижче суми. Цей
аналіз передбачає, що всі інші змінні величини, зокрема процентні ставки, залишаться
незмінними.
Вплив у тисячах гривень
Долари США
Російські рублі
Євро

31 грудня
2019 р.

31 грудня
2018 р.

1 січня
2018 р.

(23,164)

(28,263)

(23,955)

(7,281)

(12,308)

(27,754)

(8)

(226)

(290)

10-відсоткове зміцнення курсу гривні по відношенню до вищезазначеної валюти на 31 грудня
2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. справило б рівний, але протилежний за значенням
вплив на цю валюту на суми, зазначені вище в таблиці, за умови, що всі інші змінні величини
залишаться незмінними.
(ii)

Процентний ризик
Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом зміни їх
справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових
потоків (для заборгованості за плаваючою ставкою). При отриманні нових кредитів та позик
управлінський персонал здійснює відповідний аналіз перш, ніж прийняти рішення щодо того, яка
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процентна ставка – фіксована чи плаваюча – буде більш вигідною для Компанії протягом
розрахункового періоду до погашення заборгованості.
На 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. Компанія не мала кредитів та позик.
(д)

Справедлива вартість
Оцінена справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань була визначена із застосуванням
існуючої ринкової інформації та належних методологій оцінки вартості. Однак для оцінки
справедливої вартості необхідно суттєвим чином проаналізувати ринкові дані. Отже, оцінки не
обов’язково вказують суми, які могли б бути отримані на ринку у даний час. Використання
різних припущень стосовно ринку та/або методологій оцінки може мати суттєвий вплив на
оцінену справедливу вартість.
Оцінена справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням
ринкових дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методологій оцінки вартості на
кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату складання та
розповсюдження цієї фінансової звітності. Ці розрахунки не відображають будь-яких премій або
дисконтів, які можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми певного
фінансового інструмента, що належить Компанії. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на
судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов,
характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без оцінки
вартості очікуваної майбутньої діяльності та оцінки активів та зобов’язань, що не вважаються
фінансовими інструментами.
Балансова вартість всіх фінансових активів та фінансових зобов’язань приблизно дорівнює їх
справедливій вартості на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р.

(е)

Звірка змін зобов'язань і грошових потоків від фінансової діяльності

(у тисячах гривень)
На 1 січня 2018 р.

Фінансові
зобов’язання
583,160

Зміни в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності
Погашення зобов’язань

(165,278)

Усього змін в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності

(165,278)

Інші зміни
Вплив зміни обмінних курсів іноземних валют
Проценті витрати
Усього інших змін
На 31 грудня 2018 р.

(45,235)
47,730
2,495
420,377

Зміни в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності
Погашення зобов’язань

(183,573)

Усього змін в зв'язку з грошовими потоками від фінансової діяльності

(183,573)

Інші зміни
Вплив зміни обмінних курсів іноземних валют
Проценті витрати
Усього інших змін
На 31 грудня 2019 р.

(22,310)
31,690
9,380
246,184
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На 31 грудня 2019 р. до фінансових зобов’язань входять інші довгострокові зобов’язання у сумі
184,461 тис. грн. та поточна частина довгострокових зобов’язань у сумі 61,723 тис. грн., що
входить до складу поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
(31 грудня 2018 р.: 305,303 тис. грн. та 115,074 тис. грн. відповідно, 1 січня 2018 р.: 451,019 тис.
грн та 132,141 тис. грн. відповідно).

23.
(a)

Непередбачені зобов’язання

Умовні податкові зобов’язання
Українська система оподаткування
Компанія здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам
українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є
наявність численних податків і законодавство, що часто змінюється, яке може застосовуватися
ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають
протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною та державною
податковими адміністраціями та між Міністерством фінансів та іншими державними органами.
Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із
законодавством уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню.
Податкова звітність за рік підлягає податковій перевірці протягом наступних трьох календарних
років, але за деяких обставин такий період може бути подовжений.
Ці факти створюють значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн із
більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, виходячи зі
свого тлумачення податкового законодавства, офіційних роз’яснень і судових рішень, що
податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку.

(б)

Судові процеси
У ході звичайної діяльності Компанія бере участь у різних судових процесах та скаргах.
Управлінський персонал вважає, що, ймовірно, Компанія не понесе суттєвих виплат або втрати
активів в результаті таких судових процесів, і тому на звітні дати не було створено відповідний
резерв у фінансовій звітності Компанії.
Станом на 31 грудня 2019 року Компанія не є учасником судового провадження.

(в)

Пов’язані сторони
У ході звичайної діяльності Компанія закуповує сировину, реалізує продукцію та здійснює інші
операції з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має
можливість контролювати іншу сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при
прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов’язані сторони включають дочірні
підприємства Компанії, акціонерів Компанії, компанії, які здійснюють значний вплив на
суб’єкта господарювання, членів основного управлінського персоналу Компанії та їхніх
близьких родичів, членів Ради Директорів та їхніх близьких родичів, та компанії, що
контролюються акціонерами або управлінським персоналом або на діяльність яких акціонери
або управлінський персонал здійснюють значний вплив (компаніі під спільним контролем).
Умови проведення операцій із пов’язаними сторонами визначаються на момент їх здійснення.
Операції з пов’язаними сторонами не обов’язково здійснюються як ринкові операції між
незалежними сторонами.
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(г)

Винагорода основному управлінському персоналу
Винагорода основному управлінському персоналу представлена короткостроковими виплатами
і включає заробітну плату і премії, що виплачуються у грошовій формі, на суму 18,304 тис. грн.
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., (за 2018 рік – на суму 20,108 тис. грн.).
Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження та є відповідальними
прямо чи опосередковано за планування, керівництво та контроль за діяльністю Компанії.

(д)

Залишки за розрахунками зі пов’язаними сторонами
Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на 31 грудня 2019 р., 31 грудня 2018 р. та
1 січня 2018 р. представлені таким чином:
Активи
(у тисячах гривень)
Дебіторська
заборгованість за
продукцію, товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська
заборгованість за
одержаними
авансами
Інші довгострокові
зобовязання

Материнська компанія
31.12.2019 31.12. 2018 01.01. 2018

Поточна кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги

Інші пов’язані сторони
31.12. 2019 31.12. 2018 01.01. 2018

6,816

8,088

-

4,388

30,084

3,998

(1,079)

(3,111)

-

-

(608)

(6,098)

(17,527)

(59,279)

(191,665)

(166,934)

(246,024)

(259,354)

(78,691)

(99,102)

(147,024)

(122,834)

(208,186)

(42,071)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги підлягає погашенню
грошовими коштами протягом трьох місяців після звітної дати.
Жоден із зазначених залишків не має забезпечення.
(е)

Операції з пов’язаними сторонами
Операції з пов’язаними сторонами у 2019 та 2018 рр. представлені таким чином:
(у тисячах гривень)

Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації послуг

Інший операційний дохід
Придбання товарів і матеріалів
Придбання послуг

Материнська компанія
2019
82,567
3,935

2018
92,138
-

Інші пов’язані
сторони
2019
2018
358,572
331,604
11,199

Усього

86,502

92,138

358,572

342,803

445,074

434,941

-

-

3,020

-

3,020

-

34,610
196

196,897
244

141,140
-

210,063
-

175,750
196

406,960
244

34,806

197,141

141,140

210,063

175,946

407,204

2019
441,139
3,935

2018
423,742
11,199
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(у тисячах гривень)
Фінансові витрати:
Проценти по довгостроковій
кредиторській заборгованості

24.

Материнська компанія

Інші пов’язані
сторони

Усього

9,672

24,830

22,018

22,900

31,690

47,730

9,672

24,830

22,018

22,900

31,690

47,730

Ефект від першого застосування МСФЗ

Як зазначено у Примітці 2(а), ця фінансова звітність була складена згідно з Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та підготовлена у відповідності до вимог
законодавства України щодо фінансової звітності. Компанія склала свій перший повний пакет
фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ станом на та за рік, що закінчився 31 грудня
2019 р. застосовуючи МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності».
Компанія склала фінансову звітність згідно з українськими Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку (П(с)БО) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р. Датою переходу на
МСФЗ є 1 січня 2018 р.
Узгодження власного капіталу, відображеного у звітності за П(с)БО, і власного капіталу,
відображеного у звітності за МСФЗ, представлено таким чином:
(у тисячах гривень)
Усього власного капіталу, відображеного у фінансовій звітності,
складеній відповідно до П(с)БО
Коригування на:
Різницю в обліку вартості основних засобів
Визнання дисконту в результаті амортизації довгострокової кредиторської
заборгованості від акціонерів, за мінусом відстроченого податкового
зобов’язання
Визнання фінансових витрат на амортизації довгострокової кредиторської
заборгованості
Списання застарілих запасів та запасів без руху
Списання визнаного відстроченого податкового активу
Визнання резерву за зобов'язанням винагород працівникам
Усього власного капіталу, відображеного у цій фінансовій звітності

31 грудня
2018 р.

1 січня
2018 р.

65,161

(37,918)

(90,937)

(99,619)

103,980

102,583

(55,004)

-

(71,515)
(4,966)
(14,012)

(71,515)
(30,397)
(12,752)

(67,293)

(149,618)

Коригування на різницю в обліку основних засобів пов’язано з тим, що Компанія при складанні
цієї фінансової звітності скористалась наступним звільненнями від виконання вимог інших
МСФЗ, передбаченими МСФЗ 1:
- Балансова вартість основних засобів на 1 січня 2018 р. в цій фінансовій звітності була
визначена як балансова вартість основних засобів на цю дату, розрахована для цілей
консолідованої звітності Групи, підготовленої відповідно до МСФЗ, до якої входить
Компанія.
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