
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова правлiння       Круць М.Ф. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
29.04.2016 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00292988 

4. Місцезнаходження 

Івано-Франківська , Тисменицький, 77422, с. Ямниця, д/в 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0342) 583712 (0342) 583764 

6. Електронна поштова адреса 

http://www.ifcem.if.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 79   29.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці http://www.ifcem.if.ua 

в мережі 
Інтернет 29.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

Рейтингова оцiнка акцiй Товариства не визначалась так як Товариство не має 
державної частки та стратегiчного значення для держави. 
За звiтний перiод та перiод, що передував звiтному, дивiденди не 
нараховувались i не виплачувались. 
Товариство облiгацiй не випускало. 
Товариство iнших цiнних паперiв не випускало. 
Протягом звiтного перiоду пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй. 
Боргових цiнних паперiв Товариство не емiтувало. 
Звiтнiсть складається за мiжнародними стандартами. 
Цiльових облiгацiй, виконаня зобовязань за якими забезпечено обєктами 
нерухомостi, Товариство не випускало. 
Похiдних цiнних паперiв емiтент не випускав. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №369496 

3. Дата проведення державної реєстрації 

01.02.1999 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська  

5. Статутний капітал (грн) 

133131500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1345 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

23.51 Виробництво цементу 

23.65 Виготовлення виробiв з волокнистого цементу 

43.29 Iншi будiвельно-монтажнi роботи 

10. Органи управління підприємства 

Наглядова рада, Правлiння товариства, Ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

2) МФО банку 

336688 

3) поточний рахунок 

2600100023155 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

336688 



6) поточний рахунок 

2600100023155 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, 
що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Видобування корисних копалин мергель, гiпс (супутня) 4373 19.09.2007 

Видана 
Мiнiстерством 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

України 

Необмежена 

Опис д/н 

  

Видобування корисних копалин (вапняк) 4538 13.12.2007 

Видана 
Мiнiстерством 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

України 

Необмежена 

Опис д/н 

  

Видобування корисних копалин (вапняк) 4621 18.12.2007 

Видана 
Мiнiстерством 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

України 

Необмежена 

Опис д/н 

  

Видобування корисних копалин (торф) 4241 11.04.2007 

Видана 
Мiнiстерством 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

України 

Необмежена 

Опис д/н 

  

Видобування корисних копалин (пiсок, гравiй, галечник) 3904 20.06.2006 

Видана 
Мiнiстерством 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

України 

Необмежена 

Опис д/н 



  

Видобування корисних копалин (пiсковики) 4745 22.10.2008 

Видана 
Мiнiстерством 

охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

України 

Необмежена 

Опис д/н 

  

Медична практика 197654 30.05.2013 
Мiнiстерство 

охорони здоров'я 
України 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Видобування корисних копалин 5330 13.01.2011 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
середовища 

Необмежена 

Опис н/д 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

8808 осiб - члени КП "Iвано-
Франкiвський цементно-

шиферний комбiнат" 
 

100.000000000000 

Усього 100.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Заступник голови правлiння - технiчний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Заяць Богдан Йосипович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 201544 14.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1950 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.07.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої 
винагороди за 2014 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Директор з економiки i фiнансiв 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лютий Василь Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 199634 14.02.1997 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.04.2011 д/н 

9) Опис 

Повноваження та обовязки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр 
виплаченої винагороди за 2013 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Городецький Михайло Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 915481 14.08.2000 Галицьким РВ ВМС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТОВ "Iвано-Франкiвськцемент-етернiт"  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.04.2011 д/н 

9) Опис 

Повноваження та обовязки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр 
виплаченої винагороди за 2014 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Круць Микола Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СЕ 093012 30.11.2001 Iвано-Франкiвським МВ УМВС 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



01.07.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої 
винагороди за 2014 рiк - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заступник 
голови 

правлiння 
Заяць Богдан Йосипович 

СС 201544 27.02.1997 Iвано-
Франкiвським МУВС МВС в 
Iвано-Франкiвськiй областi 

1 0.000075 1 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 
Лютий Василь Iванович 

СС 199634 14.02.1997 Iвано-
Франкiвським МУВС МВС в 
Iвано-Франкiвськiй областi 

2 0.00015 2 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Городецький Михайло 
Iванович 

СС 915481 14.08.2000 
Галицьким РВ УМВС в Iвано-

Франкiвськiй областi 
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 

Скрип'юк Богдан 
Федорович 

СС 156912 19.11.1996 Iвано-
Франкiвським МУВС МВС в 
Iвано-Франкiвськiй областi 

1 0.000075 1 0 0 0 

Голова 
наглядової 

ради 
Круць Галина Федорiвна 

СС 442832 06.01.1998 Iвано-
Франкiвським МУВС МВС в 
Iвано-Франкiвськiй областi 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Секретар 
наглядової 

ради 

Воробець Володимир 
Ярославович 

СС 846870 26.11.1999 Iвано-
Франкiвським МУВС МВС в 
Iвано-Франкiвськiй областi 

2 0.00015000000 2 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 

Деркач Микола 
Васильович 

СС 156178 Iвано-Франкiвським 
МУВС МВС в Iвано-
Франкiвськiй областi 

4500 0.33801000000 4500 0 0 0 

Голова 
правлiння 

Круць Микола Федорович 
СС 093012 12.11.1996 Iвано-
Франкiвський МВ УМВС в 
Iвано-Франкiвськiй оьластi 

752 0.0005649 752 0 0 0 

Член 
правлiння 

Круць Тарас Миколайович 
СС 023607 22.02.2001 Iвано-

Франкiвським МУВС 
0 0 0 0 0 0 

Усього 5258 0.3949 5258 0 0 0 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Cemln West SA CHE-275.08 
1206 Швейцарiя н/д Женева 

Шарля -Боне,4 
1286217 96.6125 1286217 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 1286217 96.6125 1286217 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 
проведення 

21.04.2015 

Кворум 
зборів** 

97.31 

Опис 

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження регламенту 
Загальних зборiв. 
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк, визначення 
основних напрямкiв дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту. 
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
4. Звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду даного 
звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 
6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 
2014 роцi. 
7. Про затвердження вчинених у 2014 роцi значних правочинiв та попереднє схвалення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у 2015 роцi. 
8. Про передачу в заставу АТ „Укрексiмбанк” з метою забезпечення виконання зобов’язань за 
Генеральною угодою №5405N2 вiд 27.12.2005р. майнових прав за контрактами/договорами на 
придбання обладнання та товарiв в оборотi. 
9. Вибори члена наглядової ради 
10. Внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 
Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї статуту та проведення її державної 
реєстрацiї. 
 
За данi рiшення проголосувало 100% вiд зареєстрованих акцiонерiв. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудит-сервiс Iнк" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 13659226 

Місцезнаходження 76018 Україна Івано-Франківська н/д м.Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого, 
34 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

0036 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2010 

Міжміський код та телефон 0342 75-05-01 

Факс 75-05-01 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Надає аудиторськi послуги емiтенту 

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Захiдний реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23248056 

Місцезнаходження 76000 Україна Івано-Франківська н/д м.Iвано-Франкiвськ Гетьмана 
Мазепи, 36 оф.10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ 399337 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2010 

Міжміський код та телефон 0342-52-75-47 

Факс 52-75-47 

Вид діяльності професiйна депозитарна дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiвп 

Опис Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вектор IФ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22181143 

Місцезнаходження 43000 Україна Волинська Луцький м.Луцьк Боженка,34А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  



Міжміський код та телефон 0332 262550 

Факс 0332 262550 

Вид діяльності ведення реєстру 

Опис д/н 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип 
цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.12.2010 1122/1/10 НКЦПФР UA4000053524 
 

Бездокументарні 
іменні 

100.000 1331315 133131500.000 100.000000000000 

Опис 
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не 
подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних 
акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

  



XI. Опис бізнесу 

В 1964 роцi засновано цементний завод, проектна потужнiсть якого склала 160 тис.тон. i 
випущено першi тони цементу. В 1966 роцi завершено реконструкцiю цеху медбинтiв та гiпсу, 
потужнiсть якого склала 11 тис.тон медгiпсу i 1,5 млн кв. м. гiпсових бинтiв на рiк. В 1974 роцi 
завершено будiвництво цеху азбестоцементних виробiв. В сiчнi 1999 року КП "Iвано-
Франкiвський ЦШК" було перетворено у ВАТ "Iвано-Франкiвськцемент". В 2004 роцi створено 
ДП "Спецзалiзобетон", яке здiйснює виробництво залiзобетонних виробiв. В 2002 роцi введено в 
експлуатацiю перший етап енергозбереження - комплекс по викоритсанню вугiлля в якостi палива. 
В 2006-2008 роках проведено великомасштабну реконструкцiю з впровадження енергозберiгаючої 
технологiї по переводу на сухий спосiб виробництва, потужнiсть пiдприємства з виробництва 
цементу збiльшено до 1 млн. тон цементу в рiк. 2013-2014 роки реалiзовано 2 етап iнвестицiйного 
проекту впровадження енергозберiгаючої та природоохоронних технологiй на другiй 
технологiчнiй лiнiї цементного виробництва. 

  

В структуру ПАТ входять такi основнi виробничi пiдроздiли: - гiрниче виробництво; - цементне 
виробництво; - виробництво гiпсових в'яжучих та медбинтiв; - виробництво покрiвельних 
матерiалiв. Крiм цього до складу заводу входить двi фiлiї: фiлiя ПКНК "Нерудник" та фiлiя 
"Термiнал" i допомiжнi пiдроздiли: - будiвельно-монтажне управлiння; - управлiння з ремонту та 
обслуг. устаткування; - управлiння з якостi; - управлiння з охорони працi та екологiї; - управлiння 
транспорту, постачання i перевезень; - управлiння з продаж; - управлiння з економiки i фiнансiв i 
т.д., а також: дiагностично-оздоровчий центр , будинок культури, iн. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть усiх працiвникiв за звiтний перiод становить 1232 особи ( з них 
промислово-виробничий персонал -1211 осiб), що на 167 осiб менше, нiж за вiдповiдний перiод 
минулого року. Чисельнiсть в основному зменшилася з причин плинностi кадрiв та за рахунок 
лiквiдацiї електроцеху та паросилового цеху та залученням спецiалiзованих, бiльш ефективних i 
вiдповiдальних за результатами роботи субєктiв пiдприємницької дiяльностi. Фонд оплати працi 
усiх працiвникiв зрiс в порiвняннi з 2014 роком на 108,1% i склав 91418,4 тис.грн. Рiст фонду 
оплати працi зумовлено пiдвищенням з 01.04.2015 року тарифних ставок та посадових окладiв 
виходячм з мiнiмальної заробiтної плати 1378 грн., збiльшенням заохочувальних та 
компенсацiйних виплат та встановленням пiдвищуючого коефiцiєнту до заробiтку по тарифу з 
01.04.15 р. Середньомiсячна зарплата середньооблiкової чисельностi усiх працiвникiв у 2015 роцi 
склала 6182 грн. Середньомiсячна зарплата в еквiвалентi повної зайнятостi у 2015 роцi склала 6560 
грн. 

  

Пiдприємство входить в Асоцiацiю "Укрцемент" м.Київ, вул. М.Раскової, 23. Українська асоцiацiя 
пiдприємств i органiзацiй цементної промисловостi « Укрцемент » була створена в сiчнi 2004 року 
шляхом реорганiзацiї Українського концерну пiдприємств i органiзацiй цементної i 
азбестоцементної промисловостi « Укрцемент » i стала його правонаступницею . 
Цiлi i завдання 
Просування фiлософiї якiсного цементу, пiдтримка гармонiзацiї стандартiв якостi у вiтчизняному 
будiвництвi та Європейських норм i будiвельних практик. Просування бiльш активного 
використання цементу, як базового матерiалу у будiвельнiй галузi та в усiх напрямках 
життєдiяльностi. Збiльшення ваги цементної галузi, як вирiшального чинника у розвитку 
економiки України. Просування найкращого галузевого досвiду виробництва цементу з акцентом 
на вiдповiдальному ставленнi галузi до питань екологiї та ефективностi виробничих процесiв. 
Актуалiзацiї ролi галузi, як природного користувача альтернативних видiв палива та сировини. 
Виведення галузi у коло лiдерiв української економiки у питаннях безпеки працi та охорони 
навколишнього середовища 



  

Товариство спiльної дiяльностi не проводить.  

  

Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не 
надходило. 

  

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться методом подвiйного запису господарських 
операцiй згiдно з дiючим планом рахункiв бухгалтерського облiку та журнально-ордерною 
формою, з використанням комп'ютерних технологiй з дотриманням вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та наказу МФУ вiд 31.03.1999 №7 "Про 
затвердження Положення (Стандартiв) бухгалтерського облiку ", . Оцiнка статей фiнансової 
звiтностi вiдображена за iсторичною вартiстю. Основнi засоби, за винятком землi, оцiнюються за 
вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення 
корисностi. Земля оцiнюється за вартiстю придбання. Вартiсть придбання включає витрати, що 
безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних 
коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв та будь-якi iншi 
витрати, безпосередньо пов’язанi з приведенням активу у робочий стан для його використання за 
призначенням, а також витрати на демонтаж та вивезення вiдповiдних об’єктiв, витрати на 
проведення робiт з вiдновлення територiї, на якiй вони знаходилися, та капiталiзованi витрати на 
позики. Вартiсть придбаного програмного забезпечення, що є невiд’ємною частиною 
функцiональних характеристик вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi такого 
обладнання. Нарахування амортизацiї: об'єктiв основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним 
методом; - малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100 % 
їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв; - нематерiальних активiв - 
прямолiнiйним методом. 

  

До основних видiв продукцiї, що виробляє емiтент належать: - цемент; - листи азбоцементнi та 
волокнистоцементнi хвилястi (в т.ч. кольоровi); - гiпс будiвельний i медичний; - бинти медичнi 
гiпсованi; До основних клiєнтiв ПАТ можна вiднести: 
ТзОВ "Бетонбуд", ТОВ "Буддеталь", ТОВ "Епiцентр К", ТОВ "Боянiвка Iмпекс ЛТД", ТзОВ 
"Снєжка-Україна ", ТзОВ "Торговий Дiм "ББМ-Київ" СП ТОВ "Основа-Солсиф" та багато iнших. 
На ринку України дiють наступнi пiдприємства з виробництва цементу: 
Публiчне акцiонерне товариство «Дiкергофф Цемент Україна» 
Публiчне акцiонерне товариство «Хайдельбергцемент Україна» 
Публiчне акцiонерне товариство «Подiльський Цемент» 
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївцемент» 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Цемент» 
Публiчне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвськцемент» 
Публiчне акцiонерне товариство «Євроцемент Україна» 
Це створює умови для серйозної конкуренцiї. Частка нашого пiдприємства у виробництвi цементу 
серед пiдприємств галузi в Українi складає близько 25 %. Стратегiчнi намiри ПАТ стати лiдером в 
галузi. Цiль - збiльшення своєї ринкової частки через внутрiшнє зростання. Конкурентна стратегiя 
- лiдерство у зменшенi витрат на виготовленнi продукцiї, тобто зменшення її собiварстостi, 
зниження цiни реалiзацiї та пiдвищення якостi продукцiї. 

  

д/н 

  

д/н 



  

д/н 

  

д/н 

  

д/н 

  

д/н 

  

д/н 

  

ПАТ в 2013 розпочав будiвництво нової лiнiї з виробництва спецiального цементу, яку введено в 
серединi 2014 року потужнiстю 1 млн.тон. Дiяльнiсть правлiння товариства спрямована на 
збiльшення обсягiв виробництва продукцiї, пiдвищення якостi всiєї продукцiї, що виробляється 
пiдприємством та зниження собiвартостi з тим, щоб продукцiя користувалася попитом як на 
внутрiшьому так i на зовнiшньому ринках. 

  

д/н 

  

д/н 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi емiтента, наведена в примiтках до фiнансової звiтностi. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

1654741 1644956 6232 5642 1660973 1650588 

будівлі та 
споруди 

627345 649004 4348 4060 631693 653064 

машини та 
обладнання 

902149 866170 1546 1299 903695 867469 

транспортні 
засоби 

99627 102374 336 282 99963 102656 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 25620 27398 2 1 25622 27399 

2. Невиробничого 
призначення: 

1163 941 0 0 1163 941 

будівлі та 
споруди 

653 506 0 0 653 506 

машини та 
обладнання 

248 197 0 0 248 197 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 262 238 0 0 262 238 

Усього 1655904 1645887 6232 5642 1662136 1651529 

Опис Основнi засоби (ОЗ) облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що 
мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. 
Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду -2390184 тис.грн. Знос ОЗ на кiнець звiтного 
перiоду - 462419 тис. грн. (19,3%). В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають 
будiвлi, споруди, машини та обладнання. Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, 
коли вони встановленi та готовi до використання, або, якщо йдеться про активи, створенi 
власними силами суб’єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено i вiн 
готовий до використання. Знос нараховується на основi вартостi активу, зменшеної на його 
лiквiдацiйну вартiсть. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

589545 539862 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

133132.000 133132.000 

Скоригований 133132.000 133132.000 



статутний капітал 
(тис. грн)  

Опис Вартiсть чистих активiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" розраховано за "Методичними 
рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 
17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю 
чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 
розрахунку. Рiзниця мiж вартiстю чистих активiв i статутним капiталом та рiзниця мiж 
вартiстю чистих активiв i скорегованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 
589545 тис. грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. 
Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 1559485 X X 

у тому числі:   

кредит 15.08.2013 127059.2 0 15.08.2020 

кредит 22.08.2013 59336.2 0 22.06.2020 

кредит 14.08.2013 576016 0 06.08.2020 

кредит 06.08.2013 434916.6 0 06.08.2020 

кредит 29.12.2014 60001.7 0 06.08.2020 

кредит 12.05.2014 116763.2 0 12.05.2015 

кредит 19.11.2014 79106.2 0 12.05.2015 

кредит 07.02.2013 34153.3 0 31.10.2020 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 11330 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 263958 X X 

Усього зобов'язань X 1834773 X X 

Опис: д/в 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у 
грошовій 

формі (тіс. 
грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Виробництво 

цементу 
2014,1 тис.тн 0 84.2 1925,7 тис.тн 0 83.0 

2 

Виробництво 
виробiв з 

азбестоцементу та 
волокнистого 

цементу 

59,4 муп 0 13.3 64,9 муп 0 14.5 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 матерiальнi витрати 0 

2 витрати на оплату працi 0 

3 вiдрахування на соцiальнi заходи 0 

4 амортизацiя 0 

5 iншi операцiйнi витрати 0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

21.04.2015 22.04.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

17.04.2015 20.04.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) "Аудит-сервiс IНК" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 

13659226 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018 м.Iвано-Франкiвськ, 
вул.Б.Лепкого буд 34 офiс 1. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

221/3 04.11.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів** 

н/д н/д н/д 29.04.2014 н/д 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудит-сервiс IНК 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13659226 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Iвано-
Франкiвськ 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 

315/3 24.09.2015 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів** 

304/4 н/д н/д 
24.12.2014  

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Аудиторський висновок  
(Звiт незалежного аудитора)  
незалежної аудиторської фiрми 
"АУДИТ - СЕРВIС IНК" 
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 
публiчного акцiонерного товариства  
“ Iвано-Франкiвськцемент” 
(код за ЄДРПОУ 00292988, мiсцезнаходження Україна, 77422, Iвано-Франкiвська обл.,Тисменицький р-н, с. Ямниця) 
за 2015 рiк 
Загальним зборам акцiонерiв та правлiнню ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент» 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  
 
1. Вступний параграф 
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства «Iвано-



Франкiвськцемент» (далi – Товариство), що додається, яка включає включає Консолiдований баланс (Звiт про 
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 
дохiд), Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Консолiдований звiт про власний капiтал 
за рiк, що минув на зазначену дату, стислий виклад основних моментiв облiкової полiтики та iншi пояснюючи 
примiтки. 
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цих консолiдованої фiнансових 
звiтiв, складених у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та за такий 
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
3. Вiдповiдальнiсть аудитора 
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
4.Висловлення думки 
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2015 р., її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену 
дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Пояснювальний параграф 
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що, незважаючи на 
стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки пiдприємництва, iснує невизначенiсть щодо 
впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв на стабiльнiсть дiяльностi Товариства. 
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудит-сервiс IНК” 
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0036, продовжене рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 24 вересня 2015 року № 315/3. 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг видане рiшенням АПУ вiд 24.12.2014р. № 
304/4  
Мiсцезнаходження: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1. 
Телефон: (0342) 75-05-01,  
Електронна пошта: auditservice.inc@gmail.com. 
 
28 квiтня 2016 р. 
Директор по аудиту 
(сертифiкат А 000023 
продовжений рiшенням АПУ 
вiд 29.11.2012 №261/2) 
___________В.К.Орлова  
Аудитори: 
(сертифiкат А 005083  
продовжений рiшенням АПУ вiд 23.12.2010р. №224/2) 
__________О.С. Хрипуненко 

н/д 

н/д 

н/д 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2013 1 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа X 
 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  3 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  3 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/в 

 

д/в 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

31 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/в 

Інші (запишіть)  д/в 

 



д/в 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

Так 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/в 
 

X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X 
 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 4.00 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  В товариствi вiдсутнi внутрiшнi 
положення. 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Ні 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні 

 
З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/в  
  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/в  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

Територія 
 

за КОАТУУ 2625888601 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 23.51 

Середня кількість 
працівників 

0 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
с.Ямниця, Тисменицького району, Iвано-

Франкiвської областi, 77422  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

первісна вартість 1011 0 0 0 

знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 9723 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 00 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 0 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 



Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 0 ) 

 
( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 00 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 00 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 00 0 00 0 00 00 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 00 00 00 0 00 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 
кінець року 

4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

Територія 
 

за КОАТУУ 2625888601 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 23.51 

Середня кількість 
працівників 

1345 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
с.Ямниця, Тисменицького р-ну, Iвано-

Франкiвської областi  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 14083 26775 5518 

 первісна вартість 1001 14083 26775 5518 

 накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 66982 190821 8310 

Основні засоби: 1010 1769974 1744243 943922 

 первісна вартість 1011 2049233 2206662 943922 

 знос 1012 279259 462419 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 5288 8317 2291 

Усього за розділом I 1095 1856327 1970156 960041 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 237884 253044 158539 

Виробничі запаси 1101 190777 212555 120042 

Незавершене виробництво 1102 5541 1649 161 

Готова продукція 1103 40343 38406 37380 

Товари 1104 1223 434 956 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 41938 60462 116362 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
28801 

 
40081 

 
68459 

 з бюджетом 1135 67806 10041 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 12556 9151 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 83426 78792 26348 

Готівка 1166 403 18 0 

Рахунки в банках 1167 83023 78774 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 659 2019 1041 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 9723 0 

Усього за розділом II 1195 460514 454162 370722 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 2316841 2424318 1330763 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 133132 133132 133132 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 22453 22453 11389 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 500775 433960 608144 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 656360 589545 755918 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 17494 1714 52910 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1160130 25436 97690 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 42896 91622 91622 

Довгострокові забезпечення 1520 14816 18577 15264 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1235336 137349 272041 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 144719 1534049 223142 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 19150 28497 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 200700 60470 56691 

 за розрахунками з бюджетом 1620 3381 8545 11941 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 2160 2785 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 5574 6213 4198 

 за одержаними авансами 1635 35974 37933 6764 

 за розрахунками з учасниками 1640 68 68 68 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 12719 18279 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 700 585 0 

Усього за розділом IІІ 1695 425145 1697424 302804 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 2316841 2424318 1330763 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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

2000 2016747 1266310 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 1278914 853207 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
737833 

 
413103 

 збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 16996 14046 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 76360 ) ( 56085 ) 

Витрати на збут 2150 ( 120669 ) ( 61051 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 34690 ) ( 10664 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 523110 299349 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 6502 1371 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 653801 ) ( 427470 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 124189 ) ( 126750 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 15780 27433 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 108409 ) ( 99317 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -3019 3255 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -111428 -96062 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2470 

 
0 

 
0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2480 

 
-111428 

 
-96062 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1331315 1331315 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1331315 1331315 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -81 -75 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -81 -75 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвськцемент" 
за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 108409 0 99317 

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 

3505 194491 X 116044 X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 519593 0 410991 0 

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 1755 0 16898 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 26108 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 15160 0 60920 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 27630 59728 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 1360 1227 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 16367 0 0 11568 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості: 
 за товари, роботи, послуги 

 
3561 

 
0 

 
143583 

 
12224 

 
0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 41766 0 0 66810 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 3405 X -9245 

Сплачені відсотки 3585 X 18172 X 118859 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 511513 0 175535 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 необоротних активів 3205 5515 X 620 X 

Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 -9723 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 284415 X 544599 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 41856 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 288623 0 585835 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 41008 X 708255 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 282442 X 264361 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 241434 443894 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 18544 33594 0 

Залишок коштів на початок року 3405 83426 X 52027 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 13910 0 0 2195 

Залишок коштів на кінець року 3415 78792 0 83426 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" за ЄДРПОУ 00292988 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка 

Разом зареєстрований 
капітал 

капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 
початок року 

4000 133132 0 0 22453 500775 0 0 656360 0 656360 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 133132 0 0 22453 500775 0 0 656360 0 656360 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 -111428 0 0 
-

111428 
0 

-
111428 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 44613 0 0 44613 0 44613 



Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 44613 0 0 44613 0 44613 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 -66815 0 0 -66815 0 -66815 

Залишок на кінець 
року 

4300 133132 0 0 22453 433960 0 0 589545 0 589545 

 

Примітки н/д 

Керівник Круць М.Ф. 

Головний бухгалтер Городецький М.I. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi  
1 Загальна iнформацiя  
 
(a) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть  
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть складена Публiчним акцiонерним товариством “Iвано-
Франкiвськцемент” (далi – Компанiя), компанiєю, що знаходиться в Українi. Юридична адреса 
компанiї: Україна 77422, Iвано-Франкiвська область, Тисменицький р-н, с. Ямниця. Основна 
дiяльнiсть Компанiї пов’язана з виробництвом будiвельних матерiалiв, основними з яких є - 
цемент, гiпс, азбестоцементнi та неазбестоцементнi (волокнистоцементнi) вироби, бинти гiпсовi 
медичнi та фiгурнi елементи мощення.  
 
Порiвняльна iнформацiя за рiк що закiнчився 1 грудня 2014 р. включає Материнську компанiю та 
її дочiрнi пiдприємства, а також структурованi суб’єкти господарювання (разом - Група та окремо 
– Суб’єкти господарювання Групи). Протягом 2014 року вiдбулося вибуття Суб'єктiв 
господарювання Групи (Примiтка 27(а)).  
 
Компанiя фактично контролюється паном Миколою Круцем (“Контролюючий Акцiонер”). Вiн 
також має ряд iнших дiлових iнтересiв за межами Компанiї.  
 
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi  
 
"Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з 2014 року. Унаслiдок полiтичних i 
соцiальних заворушень, що розпочалися у листопадi 2013 року, у березнi 2014 року через низку 
подiй у Криму вiдбулося приєднання Республiки Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було 
визнане Україною та багатьма iншими державами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення 
вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне 
протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську 
областi. У травнi 2014 року протести у Донецькiй та Луганськiй областях переросли у вiйськовi 
зiткнення та збройний конфлiкт мiж прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькiй та 
Луганськiй областях та українськими силами, якi тривали на дату цiєї консолiдованої фiнансової 
звiтностi. У результатi цього конфлiкту частина Донецької та Луганської областей залишається пiд 
контролем самопроголошених республiк, i українська влада наразi не має можливостi повнiстю 
забезпечити виконання законiв України на цiй територiї.  
Полiтичнi та соцiальнi заворушення разом з вiйськовим конфлiктом у Донецькiй i Луганськiй 
областях поглибили iснуючу в країнi економiчну кризу та спричинили падiння валового 
внутрiшнього продукту й обсягiв зовнiшньої торгiвлi, погiршення стану державних фiнансiв, 
скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України, значну девальвацiю нацiональної 
валюти та подальше зниження кредитних рейтингiв суверенного боргу України. Внаслiдок 
девальвацiї нацiональної валюти, Нацiональний банк України ввiв ряд адмiнiстративних обмежень 
на операцiї з обмiну валют, якi, серед iншого, включали обмеження на придбання iноземної 
валюти фiзичними та юридичними особами, вимогу про обов’язковий продаж 75% валютної 
виручки, заборону виведення валюти за кордон для виплати дивiдендiв, заборону дострокового 
погашення кредитiв, отриманих вiд нерезидентiв, та обмеження зняття готiвкових сум з рахункiв у 
банках. Цi подiї мали негативний вплив на українськi компанiї та банки, значно обмеживши їх 
можливостi для отримання фiнансування на внутрiшньому та мiжнародних ринках. 
 
Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, 



однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на українську економiку 
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 
дiяльностi Компанiї, необхiднi за поточних обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення 
дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 
Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 
консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 
впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан 
Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського 
персоналу."  
2 Основа складання консолiдованої фiнансової звiтностi  
 
(a) Пiдтвердження вiдповiдностi  
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi (МСФЗ).  
(б) Основа оцiнки  
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi.  
(в) Функцiональна валюта i валюта подання консолiдованої звiтностi  
 
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Суб’єктiв 
господарювання Компанiї, i валютою, у якiй подається ця консолiдована фiнансова звiтнiсть. Усi 
фiнансовi данi, наведенi у гривнях, були округленi до тисяч.  
 
Облiкова полiтика щодо перерахунку операцiй в iноземних валютах, монетарних активiв та 
зобов’язаннь, деномiнованих в iноземних валютах у вiдповiдну функцiональну валюту Суб’єктiв 
господарювання Компанiї розкривається у примiтцi 3(б).  
 
(г) Використання бухгалтерських оцiнок та суджень при застосуваннi облiкової полiтики  
 
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського 
персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв 
облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, що вiдображаються 
у звiтностi, i розкриття поточних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися 
вiд цих оцiнок.  
Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати 
перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також у всiх 
наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.  
Iнформацiя про важливi судження, що використовувалися при застосуваннi принципiв облiкової 
полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, та 
мають значний ризик, внаслiдок якого можуть бути зробленi суттєвi коригування протягом 
наступного фiнансового року, включена до таких примiток:  
 
• Примiтка 2(д) - Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
• Примiтка 26 - Непередбаченi зобов'язання"  
 
(д) Припущення про безперервнiсть дiяльностi  
 
 
Протягом 2015 року чистий збиток склав 108,409 тисяч гривень, та станом на 31 грудня 2015 року 
короткостроковi зобов'язання Компанiї перевищують її оборотнi активи на 1,243,262 тисячi 
гривень. Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя порушила один з фiнансових показникiв, 
визначених генеральною угодою з українським банком-кредитором, що надає право цьому банку 
вимагати дострокового погашення заборгованостi по всiх кредитних лiнiях, вiдкритих у банку 



станом на 31 грудня 2015 року на суму 974,194 тисячi гривень (Примiтка 24 (в)).  
Поєднання цих обставин трактується як ризик щодо здатностi Компанiї продовжувати 
безпрерервну дiяльнiсть у найближчому майбутньому, однак: 
Управлiнський персонал вважає, що Компанiя має достатнi пiдстави, щоб вiдповiдати 
припущенню безперервностi дiяльностi виходячи з наступного: 
• Прибуток до виплати процентiв, податкiв, зносу та амортизацiї (EBITDA) за рiк що закiнчився 31 
грудня 2015 року склав 724,103 тисячi гривень; 
• Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя має позитивне значення власного капiталу (568,863 
тисяч гривень); 
• Компанiя має позитивне занчення руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2015 рiк у 
сумi 511,513 тисяч гривень 
• Згiдно з бюджетом на 2016 фiнансовий рiк заплановано збiльшення доходiв вiд основної 
дiяльностi на 25%; 
• По результатам першого кварталу 2016 року Компанiя виконала бюджет за цей квартал; 
• Протягом першого кварталу 2016 було пiдписано договiр про реструктуризацiю частини 
поточних зобов'язань банку на сумму 250,000 тисяч гривень (Примiтка 28). 
Крiм зазначеного вище зауваження, для цiлей оцiнки спроможностi Компанiї здiйснювати 
безперервну дiяльнiсть у майбутньому пiд час пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi на 
31 грудня 2015 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, управлiнський персонал брав до уваги такi 
фактори: фiнансовий стан Компанiї, iсторiю прибуткової операцiйної дiяльностi, плани 
управлiнського персоналу, бюджет на наступний рiк, вплив iснуючих в Українi економiчних умов 
на операцiйну дiяльнiсть Компанiї та подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати. Вiдповiдно, 
враховуючи всi зазначенi мiркування, управлiнський персонал дiйшов висновку про доцiльнiсть 
пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi на 31 грудня 2015 р. та за рiк, що закiнчився на цю 
дату, на основi принципу безперервностi дiяльностi. 
 
Таким чином, консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi 
дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної 
дiяльностi 
 
 
3 Основнi принципи облiкової полiтики  
 
Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися до всiх перiодiв, 
представлених у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.  
 
Крiм того, принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно всiма суб’єктами 
господарювання Групи.  
 
(a) Основа консолiдацiї  
 
i. Об’єднання бiзнесу  
 
Об’єднання бiзнесу облiковуються за методом придбання на момент придбання, яким є дата 
переходу контролю до Компанiї. Контроль представляє собою повноваження управляти 
фiнансовою та операцiйною полiтикою суб'єкта господарювання з метою отримання вигоди вiд 
його дiяльностi. При оцiнцi наявностi контролю Компанiя враховує потенцiйнi права голосу, якi 
можуть бути реалiзованi в поточному перiодi. Дочiрнi пiдприємства - це суб'єкти господарювання, 
що контролюються Компанiєю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до 
консолiдованої фiнансової звiтностi з дати початку здiйснення контролю до дати припинення 
контролю.  
 
Компанiя оцiнює гудвiл на дату придбання як:  



 
• справедливу вартiсть виплаченого вiдшкодування; плюс 
• визнана сума будь-якої частки участi в придбаному суб’єктi господарювання, що не забезпечує 
контролю; плюс 
• якщо об’єднання бiзнесу здiйснюється поетапно, справедлива вартiсть ранiше iснуючої частки 
участi в об’єктi придбання суб’єкта господарювання; за вирахуванням 
• чистої визнаної суми (як правило, справедливої вартостi) придбаних iдентифiкованих активiв i 
взятих на себе зобов’язань. 
 
Якщо перевищення суми є негативним, воно негайно визнається у прибутку або збитку.  
 
Вiдшкодування, виплачене iншiй сторонi угоди, не включає суми, пов’язанi з розрахунками в 
рамках iснуючих ранiше господарських вiдносин. Такi суми, як правило, вiдображаються у 
прибутку або збитку.  
 
Витрати на здiйснення операцiй, крiм витрат, що вiдносяться до випуску боргових або пайових 
цiнних паперiв, якi Компанiя несе у зв’язку з об’єднанням бiзнесу, вiдносяться на витрати в тому 
перiодi, в якому вони понесенi.  
 
Будь-яке непередбачене вiдшкодування, що пiдлягає сплатi, визнається за справедливою вартiстю 
на дату придбання. Якщо непередбачене вiдшкодування класифiковане у категорiю власного 
капiталу, повторна оцiнка його справедливої вартостi не проводиться, а виплата вiдображається у 
складi власного капiталу. В iнших випадках подальшi змiни справедливої вартостi 
непередбаченого вiдшкодування вiдображаються у прибутку або збитку.  
 
ii. Облiк придбання часток в капiталi, що не забезпечують контролю  
 
Придбання часток участi в капiталi, що не забезпечують контролю, вiдображаються в облiку як 
операцiї з власниками, якi виступають у ролi таких, а, отже, гудвiл в результатi таких угод не 
визнається. Коригування часток участi в капiталi, що не забезпечують контролю, в результатi 
операцiй, не пов’язаних з втратою контролю, базуються на пропорцiйнiй частцi в чистих активах 
дочiрнього пiдприємства.  
 
iii. Дочiрнi пiдприємства  
 
Дочiрнi пiдприємства – це суб’єкти господарювання, що контролюються Компанiєю. Компанiя 
контролює суб’єкт господарювання, якщо вiн має можливiсть або право отримувати доходи вiд 
своєї участi в iнвестицiї i має можливiсть впливати на прибутковiсть iнвестицiї завдяки своїй владi 
над суб’єктом господарювання. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включається до 
консолiдованої фiнансової звiтностi з дати фактичного початку здiйснення контролю до дати 
фактичного припинення здiйснення контролю. В облiкову полiтику дочiрнiх пiдприємств були 
внесенi змiни, коли це було необхiдно, з метою приведення її у вiдповiднiсть до полiтики, 
прийнятої Компанiєю.  
 
iv. Асоцiйованi пiдприємства  
Асоцiйованi пiдприємства- це суб'єкти господарювання, на якi iнвестор має суттєвий вплив i який 
не є анi дочiрнiм пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi. Асоцiйованi 
пiдприємства облiковуються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi акцiонерiв методом участi у 
статутному капiталi. У випадку коли асоцiйованi пiдприємства класифiкуються у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi як тi, що утримуванi для продажу, вони включаються до консолiдованої 
фiнансової звiтностi по меншiй з двох оцiнок: собiвартостi або справедливiй вартостi за мiнусом 
очiкуваних витрат з продажу.  
 



v. Придбання у суб’єктiв господарювання пiд спiльним контролем та продаж суб’єктам 
господарювання пiд спiльним контролем  
 
Об’єднання бiзнесу, що є результатом передачi часток володiння у капiталi суб’єктiв 
господарювання пiд контролем акцiонера, який контролює Компанiю, облiковується таким чином, 
нiби придбання вiдбулося на початку найбiльш раннього порiвняльного перiоду, представленого у 
консолiдованiй звiтностi, або, якщо це сталося пiзнiше, на дату встановлення спiльного контролю; 
при цьому порiвняльнi суми переглядаються. Придбанi активи i зобов’язання визнаються за 
балансовою вартiстю, що була визнана ранiше у фiнансовiй звiтностi придбаного суб'єкта 
господарювання. Компоненти власного капiталу придбаних суб’єктiв господарювання додаються 
до таких самих компонентiв власного капiталу Компанiї, за винятком випадкiв, коли акцiонерний 
капiтал придбаних суб’єктiв господарювання визнається у складi додаткового оплаченого 
капiталу. Будь-якi грошовi кошти, виплаченi за покупку, визнаються безпосередньо у власному 
капiталi.  
 
Якщо продаж iнвестицiй Компанiї суб’єктам господарювання пiд спiльним контролем 
Контролюючого Акцiонера представляє собою операцiї з акцiонерами, що дiяли у статусi 
акцiонерiв, рiзниця мiж сумою отриманих коштiв та проданих чистих активiв визнається 
безпосередньо у власному капiталi.  
 
vi. Втрата контролю  
 
У випадку втрати контролю Компанiя припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрнього 
пiдприємства, всiх часток, що не дають права контролю та iнших компонентiв власного капiталу, 
пов’язаного з дочiрнiм пiдприємством. Всi надлишковi суми чи дефiцит, що виникають при втратi 
контролю, визнаються у прибутку або збитку. Якщо Компанiя утримує будь-яку частку участi у 
попередньому дочiрньому пiдприємствi, така частка оцiнюється за справедливою вартiстю на дату 
втрати контролю. У подальшому вона вiдображається як об’єкт iнвестицiй, що облiковується за 
методом участi в капiталi, або як фiнансовий актив, наявний для продажу, залежно вiд ступеня 
впливу на об’єкт iнвестицiй, збереженого Компанiєю.  
 
vii. Операцiї, вилученi пiд час консолiдацiї  
 
Залишки за розрахунками i операцiї мiж компанiями Групи та будь-якi нереалiзованi доходи та 
витрати за операцiями мiж компанiями Групи вилучаються. Нереалiзованi прибутки вiд операцiй з 
об’єктами iнвестицiй, що облiковуються за методом участi у капiталi, вилучаються за рахунок 
iнвестицiї у розмiрi частки володiння Групи у капiталi об’єкта iнвестицiї. Нереалiзованi збитки 
вилучаються так само, як i нереалiзованi прибутки, але тiльки за умови вiдсутностi ознак 
зменшення корисностi.  
 
(б) Iноземна валюта  
i. Операцiї в iноземних валютах  
 
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у вiдповiдну функцiональну валюту суб’єктiв 
господарювання Компанiї за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та 
зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у функцiональну 
валюту за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутком або збитком за монетарними 
статтями є рiзниця мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, 
скоригованою на ефективну процентну ставку та платежi протягом перiоду, та амортизованою 
вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсами обмiну на кiнець року.  
Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiяли на 
дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi оцiнюються за 



iсторичною вартiстю та перераховуються за курсами обмiну, встановленими на дату операцiї.  
 
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку, за винятком 
курсових рiзниць, що виникають при перерахуваннi фондових iнструментiв, наявних для продажу, 
якi визнаються в iншому сукупному доходi.  
 
Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi були використанi при складаннi 
консолiдованої фiнансової звiтностi, є такими:  
 
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 
Валюта  
Долар США 24,00 15,77 
Євро 26,22 19,23 
 
На дату цього консолiдованого звiту курси обмiну становили 25.30 гривнi за 1.00 долар США та 
28.56 гривнi за 1.00 євро.  
 
 
(в) Фiнансовi iнструменти  
 
i. Непохiднi фiнансовi активи  
 
До складу непохiдних фiнансових активiв входять торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, 
iншi довгостроковi активи та грошовi кошти та їх еквiваленти.  
 
Початкове визнання всiх фiнансових активiв вiдбувається на дату здiйснення операцiї, коли 
Компанiя стає стороною договору про придбання iнструмента.  
 
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї договiрних прав на 
отримання грошових потокiв вiд активу, або коли вона передає права на отримання грошових 
потокiв вiд фiнансового активу в рамках операцiї, в якiй передаються практично всi ризики i 
вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовим активом. Будь-яка частка володiння у переданих 
фiнансових активах, створена чи утримана Компанiєю, визнається як окремий актив або 
зобов’язання.  
 
Фiнансовi активи i зобов’язання взаємозараховуються i чиста сума подається у консолiдованому 
звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Компанiя має юридичне право на взаємозарахування 
сум i має намiр або провести розрахунки на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i 
погасити зобов’язання.  
 
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за категорiєю "Кредити та дебiторська 
заборгованiсть".  
 
Кредити i дебiторська заборгованiсть  
 
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з 
платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове 
визнання таких активiв здiйснюється за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо 
вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання кредити i дебiторська 
заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного 
вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi (див. примiтку 3(ж)(i)).  
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  



 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi, депозити на вимогу 
i високолiквiднi iнвестицiї з початковими строками виплат до трьох мiсяцiв з моменту придбання, 
для яких ризик змiни справедливої вартостi є незначним.  
 
ii. Непохiднi фiнансовi зобов’язання  
 
Початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв вiдбувається на дату їх виникнення. 
Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов’язань вiдбувається на дату здiйснення операцiї, 
коли Компанiя стає стороною договору про придбання iнструмента.  
 
Компанiя припиняє визнання фiнансового зобов’язання, коли зазначенi у договорi зобов’язання 
були виконанi, анульованi або строк їх дiї закiнчився.  
 
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю “Iншi довгостроковi 
зобов’язання”. Початкове визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою 
вартiстю, яка зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. 
Пiсля початкового визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективного вiдсотка.  
Категорiя "Iншi довгостроковi зобов’язання" включає кредити та позики, торгову та iншу 
кредиторську заборгованiсть та iншi довгостроковi зобов'язання.  
Банкiвськi овердрафти, що пiдлягають погашенню за вимогою i є невiд’ємним елементом системи 
управлiння коштами Компанiї, включенi до складу статтi “Грошовi кошти та їх еквiваленти” для 
цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв.  
 
(г) Власний капiтал  
 
i. Простi акцiї  
 
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що вiдносяться безпосередньо 
до випуску простих акцiй або опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення власного капiталу за 
вирахуванням податкових ефектiв.  
 
ii. Викуп, реалiзацiя та перевипуск акцiй (власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв)  
Коли вiдбувається викуп акцiонерного капiталу, визнаного як власний капiтал, сума сплачених 
при цьому коштiв, що включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до цiєї операцiї, за 
вирахуванням податкового впливу, визнається як зменшення власного капiталу. Викупленi акцiї 
класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв, i подаються у складi резерву власних 
акцiй. Коли власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв, у подальшому продаються або перевипускаються, 
отримана сума визнається як збiльшення власного капiталу.  
 
(д) Основнi засоби  
 
i. Визнання та оцiнка  
Основнi засоби, за винятком землi, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля оцiнюється за 
вартiстю придбання.  
 
Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. 
Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну 
плату основних робiтникiв та будь-якi iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з приведенням 
активу у робочий стан для його використання за призначенням, а також витрати на демонтаж та 
вивезення вiдповiдних об’єктiв, витрати на проведення робiт з вiдновлення територiї, на якiй вони 



знаходилися, та капiталiзованi витрати на позики. Вартiсть придбаного програмного забезпечення, 
що є невiд’ємною частиною функцiональних характеристик вiдповiдного обладнання, 
капiталiзується у складi вартостi такого обладнання.  
 
Якщо частини одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, вони 
облiковуються як окремi одиницi (суттєвi компоненти) основних засобiв.  
 
Будь-якi прибутки або збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом 
порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю 
за рядками “Iншi доходи” або “Iншi витрати” у складi прибутку або збитку.  
 
ii. Подальшi витрати  
Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi 
такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе Компанiї майбутнi 
економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання 
балансової вартостi замiненої частини. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв 
визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, в якому вони були понесенi.  
 
iii. Знос  
Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та готовi до 
використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами суб’єкта господарювання, 
з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання. Знос нараховується на 
основi вартостi активу, зменшеної на його лiквiдацiйну вартiсть.  
 
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв 
корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки така практика 
найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних 
цьому активу. Знос орендованих активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку 
їх корисного використання або строку оренди, крiм випадкiв, коли можна обґрунтовано вважати, 
що Компанiя отримає право власностi до кiнця строку оренди. Знос на землю не нараховується.  
 
Оцiненi строки корисного використання значних одиниць основних засобiв за поточний та 
порiвняльний перiоди такi:  
 
Будiвлi 10-40 рокiв  
Машини та обладнання 5-15 рокiв  
Транспортнi засоби 5-10 рокiв  
Офiсне обладнання та меблi 5-7 рокiв  
 
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних 
засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються в разi необхiдностi.  
 
iv. Орендованi активи  
 
Оренда, за умовами якої Компанiя бере на себе практично всi ризики й отримує практично всi 
вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому 
визнаннi орендований актив визнається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: 
справедливiй вартостi або приведенiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового 
визнання актив облiковується згiдно з принципами облiку такого активу. Iншi договори оренди є 
договорами операцiйної оренди, i орендованi за ними активи не визнаються у консолiдованому 
звiтi про фiнансовий стан Компанiї.  
 
(е) Нематерiальнi активи  



 
i. Iншi нематерiальнi активи  
Iншi нематерiальнi активи, якi придбаються Компанiєю, що мають визначенi строки корисного 
використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  
 
ii. Амортизацiя  
Амортизацiя визнається у прибутку або збитку у складi загальногосподарських адмiнiстративних 
витрат за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання окремих 
нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання активу або, якщо 
це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли створення активу 
завершено i вiн готовий до використання. Оцiненi строки корисного використання iнших 
нематерiальних активiв складають вiд 3 до 5 рокiв. Методи нарахування амортизацiї, строки 
корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кожну звiтну дату i 
коригуються вiдповiдним чином.  
 
(є) Запаси  
Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою 
вартiстю реалiзацiї. Вартiсть запасiв визначається за формулою середньозваженої вартостi i 
включає витрати на придбання запасiв, витрати на виробництво або переробку, а також iншi 
витрати на їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний для 
використання. Вартiсть виготовлених запасiв та незавершеного виробництва включає вiдповiдну 
частку накладних витрат на основi звичайної виробничої потужностi пiдприємства.  
 
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за 
вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.  
 
(ж) Зменшення корисностi  
i. Непохiднi фiнансовi активи  
 
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних 
ознак зменшення корисностi. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу має 
мiсце, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, 
пов’язана зi збитком, i що ця подiя мала негативний вплив на розрахунковi майбутнi грошовi 
потоки за цим активом, який може бути оцiнений достовiрно.  
 
Об’єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв може бути невиконання або 
затримка виконання зобов’язань дебiтором, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на 
умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин, ознаки можливого банкрутства 
позичальника, негативнi змiни у платоспроможностi позичальникiв Компанiї, економiчнi умови, 
що можуть призвести до дефолту тощо.  
 
Кредити та дебiторська заборгованiсть  
 
Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв i дебiторської заборгованостi як у 
розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Всi статтi кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є 
значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi iндивiдуально. Всi статтi 
кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено 
iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет 
зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлено. Кредити та дебiторська 
заборгованiсть, що не є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi в 
сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв i дебiторської заборгованостi на Компанiї з 



аналогiчними характеристиками ризику.  
 
Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Компанiя використовує 
iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування заборгованостi i суми понесеного 
збитку з урахуванням суджень управлiнського персоналу стосовно того, чи є поточнi економiчнi i 
кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими, нiж очiкується 
на пiдставi використаних iсторичних даних.  
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, 
розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та приведеною вартiстю оцiнених 
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по 
активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i вiдображаються у складi резерву по кредитах 
та дебiторськiй заборгованостi. Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються шляхом 
вивiльнення дисконту. Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку вiд зменшення корисностi 
зменшується, зменшення збитку вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку чи збитку.  
 
ii. Нефiнансовi активи  
 
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв, перевiряється на кожну 
звiтну дату з метою виявлення будь-яких ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки 
iснують, проводиться оцiнка сум очiкуваного вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного 
вiдшкодування гудвiлу та нематерiальних активiв, що мають невизначенi строки корисного 
використання або ще не готовi до використання, оцiнюються щороку у ту саму дату. Збиток вiд 
зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що 
генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.  
 
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу або ОГГК є бiльша з двох вартостей: вартiсть у 
використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю. При оцiнцi вартостi у 
використаннi активу очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх приведеної 
вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає 
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу або 
ОГГК. Для проведення тестування на предмет зменшення корисностi активи, якi не можуть бути 
перевiренi iндивiдуально, об’єднуються в найменшу групу активiв, що генерує приток грошових 
коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не залежить вiд 
притоку грошових коштiв вiд iнших активiв або ОГГК.  
Корпоративнi активи Компанiї не генерують окремого притоку грошових коштiв i 
використовуються бiльш нiж однiєю ОГГК. Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК послiдовно 
та обґрунтовано i перевiряються на предмет зменшення корисностi в ходi тестування ОГГК, до 
якої вiдноситься вiдповiдний корпоративний актив.  
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення 
корисностi, визнанi стосовно одиниць, що генерують грошовi кошти, спочатку розподiляються для 
зменшення балансової вартостi будь-якого гудвiлу, вiднесеного на ОГГК (Компанiї ОГГК), а потiм 
для зменшення балансової вартостi iнших активiв у одиницi (групi ОГГК) на пропорцiйнiй основi.  
 
Збитки вiд зменшення корисностi гудвiлу не сторнуються. Збитки вiд зменшення корисностi 
iнших активiв, визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються в кожну звiтну дату на предмет будь-
яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення корисностi 
сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми очiкуваного 
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова 
вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або 
амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi.  
 
(з) Виплати працiвникам  
 



i. Державна пенсiйна програма з визначеними внесками та програма iнших виплат  
 
Компанiя сплачує єдиний соцiальнiй внесок на користь своїх працiвникiв до Державної фiскальної 
служби України. Такi суми вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були нарахованi.  
 
ii. Державнi пенсiйнi програми з визначеними виплатами  
 
Компанiя зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою 
працiвникам, якi працювали на шкiдливому виробництвi або в тяжких умовах, i, отже, мають 
право виходу на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до настання пенсiйного вiку, 
передбаченого законодавством України.  
 
Чиста сума зобов’язання Компанiї за виплатами в рамках державних пенсiйних програм з 
визначеними виплатами розраховується для кожної програми шляхом оцiнки суми майбутнiх 
виплат, зароблених працiвниками у поточному i попереднiх перiодах за наданi послуги. Сума цих 
виплат дисконтується з метою визначення її поточної вартостi, а будь-яка невизнана вартiсть 
ранiше наданих послуг i справедлива вартiсть активiв програми виключається з облiку.  
 
Ставка дисконту визначається з урахуванням рiзних джерел iнформацiї, включаючи дохiднiсть на 
звiтну дату за українськими державними облiгацiями i високолiквiдними корпоративними 
довгостроковими облiгацiями.  
 
Розрахунок проводиться щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Якщо 
результати розрахунку свiдчать про отримання вигоди Компанiєю, визнаний актив обмежується 
чистою загальною сумою вартостi будь-яких невизнаних послуг, наданих ранiше, i поточною 
вартiстю будь-яких майбутнiх виплат за рахунок програми або зменшення сум майбутнiх внескiв 
за програмою. Для розрахунку поточної вартостi економiчних вигод враховуються будь-якi 
мiнiмальнi вимоги до фiнансування, що стосуються будь-якої програми Компанiї. Компанiя 
отримує економiчну вигоду, якщо ця вигода є такою, що може бути реалiзована протягом термiну 
дiї програми або при погашеннi зобов’язань за програмою.  
Якщо виплати за програмою збiльшуються, частина збiльшених виплат, що вiдноситься до ранiше 
наданих працiвниками послуг, визнається в прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного 
методу протягом середнього перiоду до моменту, коли виплати стають гарантованими. Якщо 
виплати працiвникам стають гарантованими негайно, витрати негайно визнаються у прибутку або 
збитку.  
 
Компанiя визнає всi актуарнi прибутки та збитки, що виникають за державними пенсiйними 
програмами з визначеними виплатами, у складi iншого сукупного доходу, а всi витрати, що 
вiдносяться до державних пенсiйних програм з визначеними виплатами, за статтею “собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї” у складi прибутку або збитку.  

Продовження тексту приміток 

 
(и) Резерви  
Резерв визнається тодi, коли внаслiдок подiї, що сталася в минулому, Компанiя має юридичне або 
конструктивне зобов’язання, яке може бути оцiнене достовiрно, i коли iснує вiрогiднiсть того, що 
погашення цього зобов’язання буде пов’язано iз зменшенням економiчних вигод. Сума резервiв 
визначається шляхом дисконтування очiкуваних у майбутньому грошових потокiв з 
використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi 
оцiнки вартостi грошових коштiв у часi i ризики, притаманнi певному зобов’язанню. Вивiльнення 
дисконту визнається як фiнансовi витрати.  
 
(i) Доходи вiд основної дiяльностi  



 
i. Реалiзована продукцiя  
 
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюються за справедливою вартiстю 
отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням повернення продукцiї, торгових 
знижок i оптових знижок. Доходи визнаються, коли iснує переконливий доказ, як правило, у формi 
пiдписаного договору купiвлi-продажу, того що суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням, 
були переданi покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi витрати та потенцiйнi 
повернення продукцiї можуть бути оцiненi достовiрно, припинено участь в управлiннi проданою 
продукцiєю, i сума доходу може бути достовiрно оцiнена. Якщо iснує ймовiрнiсть надання 
знижок, i сума може бути достовiрно оцiнена, то знижка визнається як зменшення доходу при 
визнаннi продажу.  
 
Момент передачi ризикiв та вигод залежить вiд конкретних умов договорiв купiвлi-продажу.  
 
ii. Послуги  
 
Дохiд вiд наданих послуг визнається у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому цi послуги 
були наданi.  
 
(ї) Iншi витрати  
i. Оренднi платежi  
 
Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним 
методом протягом строку оренди. Знижки, наданi орендодавцями, визнаються у складi загальної 
суми витрат на оренду протягом строку оренди.  
 
Мiнiмальнi оренднi платежi за договорами фiнансової оренди розподiляються мiж фiнансовими 
витратами та зменшенням iснуючого зобов’язання. Фiнансовi витрати розподiляються на кожний 
перiод протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну процентну ставку 
по залишку зобов’язання.  
 
ii. Визначення того, чи мiстить договiр умови оренди  
 
На момент початку дiї будь-якого договору Компанiя проводить оцiнку такого договору на 
предмет наявностi ознак оренди. Ознаки оренди iснують, якщо виконання договору залежить вiд 
використання конкретного активу, та договiр дає право на використання активу.  
 
На момент початку дiї чи перегляду умов договору Компанiя роздiляє платежi та iншi суми, 
виплата яких передбачена таким договором, на суми оплати оренди та суми, пов’язанi з iншими 
елементами, виходячи з їх вiдносної справедливої вартостi. Якщо у випадку фiнансової оренди 
Компанiя доходить висновку про неможливiсть достовiрного подiлу платежiв, то у такому 
випадку активи та зобов’язання визнаються в сумi, що дорiвнює справедливiй вартостi 
вiдповiдного активу. У подальшому зобов’язання зменшуються по мiрi здiйснення виплат, а 
умовнi фiнансовi нарахування за зобов’язанням визнаються з використанням прирiсної процентної 
ставки Компанiї на позиковий капiтал.  
 
iii. Витрати на соцiальну сферу та благодiйнiсть  
 
Якщо вiдрахування Компанiї на соцiальнi програми приносять суспiльну користь у широкому 
розумiннi та не обмежуються лише працiвниками Компанiї, вони визнаються у прибутку або 
збитку у тому перiодi, в якому вони були здiйсненi.  
 



(й) Фiнансовi доходи i витрати  
 
До складу фiнансових доходiв входить процентний дохiд по iнвестованих коштах. Процентний 
дохiд визнається по мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного 
вiдсотка.  
 
До складу фiнансових витрат входять витрати на виплату процентiв по позиках та збитки вiд 
курсових рiзниць. Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва 
або виробництва квалiфiкованого активу, визнаються в прибутку або збитку з використанням 
методу ефективного вiдсотка.  
 
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць вiдображенi на нетто-основi як фiнансовi доходи або 
фiнансовi витрати залежно вiд коливань курсiв обмiну валют, в результатi яких виникає або 
позицiя чистого прибутку, або позицiя чистого збитку.  
 
(к) Податок на прибуток  
 
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. Поточний 
податок i вiдстрочений податок визнаються у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли 
вони вiдносяться до об’єднання бiзнесу або до статей, визнаних безпосередньо у власному капiталi 
або в iншому сукупному доходi.  
 
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати або до 
вiдшкодування, розрахованого на основi оподатковуваного прибутку чи збитку за рiк з 
використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну дату, та будь-яких 
коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.  
 
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв i 
зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються 
для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за тимчасовими рiзницями, що 
виникають при початковому визнаннi активiв або зобов’язань в операцiї, що не є об’єднанням 
бiзнесу, яке не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; за рiзницями, 
що виникають в результатi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства та спiльно контрольованi суб’єкти 
господарювання, якщо iснує вiрогiднiсть того, що вони не будуть сторнованi у близькому 
майбутньому. Крiм того, вiдстрочений податок не визнається за оподатковуваними тимчасовими 
рiзницями, що виникають при початковому визнаннi гудвiлу. Вiдстрочений податок оцiнюється на 
основi податкових ставок, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на 
момент їх сторнування згiдно iз законами, чинними або по сутi введеними у дiю на звiтну дату. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємозараховуються, якщо iснує законне право на 
взаємозарахування поточних активiв та зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на 
прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого 
оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi 
суб’єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими 
зобов’язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно 
з погашенням їх податкових зобов’язань.  
 
Вiдстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками, 
податковими кредитами та тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на витрати у податковому 
облiку, якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки 
якому вони можуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну 
дату i зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною.  
 
(л) Прибуток на акцiю  



 
Компанiя вiдображає у консолiдованiй звiтностi данi про чистий i скоригований чистий прибуток 
на одну просту акцiю. Чистий прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку 
або збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть 
простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом перiоду, за вирахуванням власних акцiй, 
викуплених у акцiонерiв. Скоригований чистий прибуток на акцiю розраховується шляхом 
коригування прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй, та 
середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу.  
 
(м) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi  
 
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2015 р. i не 
застосовувалися при складаннi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. З них на дiяльнiсть 
Компанiї потенцiйно можуть вплинути тi, що зазначенi нижче. Компанiя планує застосовувати їх 
тодi, коли вони стануть чинними.  
 
• МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”, опублiкований в липнi 2014 року, замiнює поточний стандарт 
МСБО 39 «Фiнансовi iнструмент: визнання та оцiнка». МСФЗ включає переглянуте керiвництво 
щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних 
збиткiв для оцiнки знецiнення та новi загальнi вимоги щодо облiку хеджування. Також новий 
стандарт залишає в силi керiвництво щодо визнання та припинення визнання фiнансових 
iнструментiв, прийняте в МСБО 39. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування стандарту.  
 
• МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює загальнi принципи визначення суми 
та часових рамок визнання виручки. Стандарт замiнює iснуючi вимоги та iнструкцiї з питань 
визнання виручки, якi мiстяться у МСБО 18 "Доходи", МСБО 11 "Будiвельнi контракти" та 
КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". Головний принцип нового стандарту такий: суб'єкт 
господарювання визнає виручку з метою вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або 
послуг клiєнтам у розмiрi, що вiдображає суму винагороди, яку суб'єкт господарювання, за його 
оцiнками, має право отримати в обмiн на наданi товари або послуги. Новий стандарт уточнює 
правила та процедури розкриття виручки, мiстить iнструкцiї щодо визнання операцiй, якi ранiше 
не були описанi в повному обсязi, а також доповнює iнструкцiї з питань облiку домовленостей, що 
включають велику кiлькiсть елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2018 р., при цьому дозволяється його дострокове застосування.  
 
• МСФЗ 16 “Оренда” замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 
“Оренда”, КТМФЗ 4 “Визначення, чи мiстить угода оренду”, ПКТ-15 “Операцiйна оренда - 
заохочення” та ПКТ-27 “Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду”. 
Стандарт усуває дiючу подвiйну модель облiку для орендарiв, яка подiляє договори на угоди 
фiнансового лiзингу, що облiковуються на балансi, та операцiйної оренди, що облiковуються поза 
балансом. Натомiсть запроваджується єдина модель балансового облiку, подiбна до iснуючої 
моделi облiку за договорами фiнансового лiзингу. Правила облiку для орендодавцiв залишаються 
подiбними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як 
фiнансовий лiзинг та операцiйну оренду. МСФЗ 16 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 
1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, при цьому дозволяється його дострокове застосування за умови 
одночасного виконання вимог МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами".  
 
• Рiзноманiтнi “Уточнення до МСФЗ” стосувалися кожного окремого стандарту. Всi змiни, в 
результатi яких вiдбувається змiна облiкової полiтики стосовно подання, визнання чи оцiнки, 
будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р.  
 
У даний час управлiнський персонал аналiзує можливий вплив прийняття зазначених стандартiв та 



змiн до стандартiв на фiнансовий стан та результати дiяльностi.  
 
4 Прибуток до виплати процентiв, податкiв, зносу та амортизацiї (EBITDA)  
 
Компанiя визначає EBITDA як ключовий фактор аналiзу результатiв дiяльностi Компанiї. Згiдно з 
визначенням управлiнського персоналу, EBITDA представляє собою прибуток до оподаткування, 
збiльшений на фiнансовi витрати, знос та амортизацiю. EBITDA за роки, що закiнчилися 31 
грудня, представлений таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Збиток до оподаткування (124 189) (126 750) 
Збiльшений на:  
Витрати на виплату процентiв та збиток 
вiд курсових рiзниць (примiтка 22) 653 801 427 470  
Знос 193 841 115 477  
Амортизацiю 650 567  
EBITDA 724 103 416 764  
 
 
5 Основнi засоби  
 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:  
 
Земля Машини та Транспортнi Офiсне Незавершене Усього  
i будiвлi обладнання засоби обладнання будiвництво 
та меблi  
(у тисячах гривень)  
Вартiсть або умовна вартiсть  
На 31 грудня 2014 р. 700 748 1 169 743 135 267 43 475 63 771 2 113 004  
Надходження - - 12 528 1 444 285 513 299 485  
Передачi 56 751 99 310 - 7 539 (163 600) -  
Вибуття (3 519) (9 804) (6 704) (116) (2 162) (22 305) 
На 31 грудня 2015 р. 753 980 1 259 249 141 091 52 342 183 522 2 390 184  
 
Накопичений знос i збитки вiд зменшення корисностi  
На 31 грудня 2014 р. (58 190) (187 259) (28 871) (4 939) - (279 259) 
Нарахований знос (30 182) (144 979) (12 567) (6 113) - (193 841) 
Вибуття 800 5 216 4 614 51 - 10 681  
На 31 грудня 2015 р. (87 572) (327 022) (36 824) (11 001) - (462 419) 
 
Чиста балансова вартiсть  
На 31 грудня 2015 р. 666 408 932 227 104 267 41 341 183 522 1 927 765  
 
 
У 2015 р. знос та амортизацiя, визнанi у складi прибутку або збутку, були наступними: 183,326 
тисяч гривень було визнано у складi собiвартостi реалiзованої продукцii, 297 тисяч гривень - у 
складi витрат на реалiзацiю та доставку та 2,665 тисяч гривень - у складi адмiнiстративних витрат, 
7,553 тисячi гривень - у складi iнших витрат (2014: 112,362 тисяч гривень, 776 тисяч гривень, 2,906 
тисяч гривень вiдповiдно).  
 
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином:  
Земля Машини та Транспортнi Офiсне Незавершене Усього  



i будiвлi обладнання засоби обладнання будiвництво 
та меблi  
(у тисячах гривень)  
Вартiсть або умовна вартiсть  
На 31 грудня 2013 р. 448 842 589 081 108 103 12 050 207 017 1 365 093  
Надходження - - 29 250 31 546 693 267 754 063  
Передачi 252 473 583 650 - - (836 123) -  
Вибуття (567) (2 896) (1 982) (92) - (5 537) 
Вибуття дочiрнього  
пiдприємства - (92) (104) (29) (390) (615) 
На 31 грудня 2014 р. 700 748 1 169 743 135 267 43 475 63 771 2 113 004  
 
 
 
Накопичений знос i збитки вiд зменшення корисностi  
На 31 грудня 2013 р. (34 148) (108 358) (17 882) (2 296) - (162 684) 
Нарахований знос (24 130) (80 651) (12 304) (2 746) - (119 831) 
Вибуття 88 1 750 1 215 74 - 3 127  
Вибуття дочiрнього  
пiдприємства - - 100 29 - 129  
На 31 грудня 2014 р. (58 190) (187 259) (28 871) (4 939) - (279 259) 
 
Чиста балансова вартiсть  
На 31 грудня 2014 р. 642 558 982 484 106 396 38 536 63 771 1 833 745  
 
 
(а) Забезпечення  
 
На 31 грудня 2015 р. основнi засоби балансовою вартiстю 1,525,402 тисяч гривень (31 грудня 2014 
р.: 910,441 тисяч гривень) є заставою по кредитах i позиках (див. примiтку 12).  
 
(б) Витрати на позики  
 
Протягом 2015 р. капiталiзованi витрати на позики, що вiдносяться до придбання i створення 
основних засобiв, становили 18,172 тисячi гривень (2014 р.: 89,574 тисячi гривень), ставка 
капiталiзацiї дорiвнює 9.0% (31 грудня 2014 р.: 13.0%).  
 
6 Запаси 31 грудня 31 грудня 
(у тисячах гривень) 2015 р. 2014 р. 
 
Сировина 144 255 114 921  
Паливо 58 788 39 112  
Готова продукцiя 38 406 40 343  
Напiвфабрикати 7 158 34 329  
Запаснi частини 1 997 2 099  
Незвершене виробництво 1 649 5 541  
Товари 434 1 223  
Iнше 357 316  
253 044 237 884  
 
У 2015 роцi запаси вартiстю 1,277,847 тисяч гривень були визнанi у прибутку та збитку та були 
представленi у складi статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (2014: 853,207 тисяч гривень).  
 



 
 
7 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Торгова дебiторська заборгованiсть вiтчизняних клiєнтiв 34 321 22 677 Торгова дебiторська 
заборгованiсть зарубiжних клiєнтiв 12 554 7 611 Iнша дебiторська заборгованiсть 16 860 12 653  
63 735 42 941  
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (3 273) (1 003) 
60 462 41 938  
 
8 Виплаченi аванси  
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
 
Аванси за послуги 23 562 23 494  
Аванси за сировину 16 404 5 244  
Iншi 115 63  
40 081 28 801  
 
9 Грошовi кошти та їх еквiваленти  
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Рахунки в банках – гривнi 64 196 81 866  
Грошовi кошти в дорозi – гривнi 114 952  
Рахунки в банках – iноземнi валюти 12 620 118  
Грошовi кошти в дорозi – iноземнi валюти 1 844 87  
Грошовi кошти в касi 18 403  
78 792 83 426  
 
На 31 грудня 2015 р. i 2014 р. залишки грошових коштiв на банкiвських рахунках не є знецiненими 
чи простроченими.  
 
Довгостроковий кредитний рейтинг банкiв, в яких розмiщенi рахунки Групи, визначений 
агентством Moody’s, або еквiвалентний йому рейтинг, показаний у наступнiй таблицi:  
 
Рейтинг 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
C 70 807 80 996  
Рейтинг вiдсутнiй 6 009 988  
Усього 76 816 81 984  

Продовження тексту приміток 

 
10 Власний капiтал  
 
(a) Акцiонерний капiтал  
 
На 31 грудня 2015 р. i 2014 р. зареєстрований, випущений i оплачений акцiонерний капiтал 



складається з 1,331,315 простих акцiй. Номiнальна вартiсть 1 акцiї становить 100 гривень.  
 
Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу.  
 
(б) Резерви  
 
Згiдно iз законодавством України, Компанiя може розподiляти прибуток як дивiденди або 
перераховувати його до резервiв згiдно iз статутом. Подальше використання сум, перерахованих 
до резервiв, може бути юридично обмеженим; як правило, суми, перерахованi до резервiв, повиннi 
використовуватися на цiлi, визначенi на момент їх перерахування. Компанiя повинна здiйснювати 
щорiчнi внески до резервного фонду в розмiрi не бiльше 5% чистого прибутку за рiк.  
 
(в) Прибуток на акцiю  
 
Розрахунок чистого та скоригованого чистого збитку на акцiю на 31 грудня 2015 р. проводився на 
основi збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй, на суму 108,409 тисяч гривень (2014: 
збиток у сумi 99,317 тисяч гривень), та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу в 
кiлькостi 1,331,315 акцiй (2014: 1,331,315 акцiй).  
 
11 Зобов’язання з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
Приведена вартiсть зобов’язань з виплат працiвникам  
пiсля закiнчення трудової дiяльностi 18 577 14 816  
 
Змiни зобов’язання, визнаного у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, протягом року, що 
закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Чисте зобов’язання на 1 сiчня 14 816 16 592  
Здiйсненi виплати (2 473) (2 624) 
Витрати, визнанi у прибутку або збитку 3 215 4 103  
Актуарний збиток (прибуток), визнаний в iншому сукупному доходi 3 019 (3 255) 
Чисте зобов’язання на 31 грудня 18 577 14 816  
 
Суми, визнанi у консолiдованому звiтi про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня, 
представленi таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Витрати на вiдсотки за зобов’язаннями з виплат працiвникам  
пiсля закiнчення трудової дiяльностi (примiтка 22) 2 148 3 036  
Вартiсть поточних послуг 1 067 1 067  
3 215 4 103  
 
Основнi припущення, використанi у визначеннi сум цих зобов’язань, представленi далi:  
 
2015 2014 
Ставка дисконту 14,50% 18,30% 
Темпи зростання заробiтної плати в майбутньому 7,50% 7,27% 
Коефiцiєнт плинностi кадрiв 6,00% 5,28% 



 
Оскiльки в Українi немає достовiрних ринкових даних, управлiнський персонал використовує 
власнi припущення у розрахунках сум цих зобов’язань на кожну звiтну дату. Фактичнi результати 
можуть iстотно вiдрiзнятися вiд оцiнок станом на звiтну дату.  
Темпи зростання заробiтної плати були оцiненi на основi прогнозованого та закладеного до 
бюджету зростання заробiтної плати працiвникiв.  
Коефiцiєнт плинностi кадрiв оцiнено на основi очiкуваної плинностi кадрiв у майбутньому. 
 
Припущення по вiдношенню до майбутнього рiвня смертностi заснованi на опублiкованих 
статистичних та демографiчних таблицях смертностi.  
Можливi змiни наведених вище основних припущень не призвели б до суттєвої змiни балансової 
вартостi зобов’язання з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi.  
 
12 Кредити та позики  
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про строки та умови кредитiв згiдно з договорами. Бiльш 
детальна iнформацiя про процентний, валютний та ризик лiквiдностi Компанiї викладена у 
примiтцi 24.  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Довгостроковi  
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити 25 436 1 160 130  
Короткостроковi  
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити 1 534 049 144 719  
1 559 485 1 304 849  
 
(а) Умови та строки погашення заборгованостi  
 
На 31 грудня 2015 р. умови та строки погашення банкiвських кредитiв представленi таким чином:  
 
Валюта Ефективна Рiк Балансова  
процентна погашення вартiсть 
ставка (у тисячах гривень)  
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити Гривнi 19,60% 2016 - 2020 188 442 
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити Євро 7,22% 2016 - 2020 531 556 
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити Дол. США 7,55% 2016 - 2020 839 487 
1 559 485 
 
На 31 грудня 2014 р. умови та строки погашення банкiвських кредитiв представленi таким чином:  
 
 
Валюта Ефективна Рiк Балансова  
процентна погашення вартiсть 
ставка (у тисячах гривень)  
 
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити Гривнi 19,60% 2015 - 2019 207 312 
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити Євро 7,22% 2015 - 2020 455 346 
Забезпеченi заставою банкiвськi кредити Дол. США 7,55% 2016 - 2020 642 191 
1 304 849 
 
(б) Застава активiв  
 



На 31 грудня 2014 р. i 2013 р. Компанiя передала в заставу у зв’язку з кредитами i позиками такi 
активи:  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Основнi засоби (примiтка 5) 1 525 402 910 411 
Майновi права на виручку - 1 818  
 
 
 
 
13 Iншi довгостроковi зобов’язання  
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Безвiдсоткова поворотна фiнансова допомога 37 994 -  
Кредиторська заборгованiсть за машини та обладнання 53 328 40 246  
Резерв витрат на вiдновлення територiї 300 2 650  
91 622 42 896  
 
Протягом 2014 року Компанiя отримала короткострокову безвiдсоткову поворотну фiнансову 
допомогу вiд пов'язаної сторони. Протягому 2015 року були внесенi змiни до умов договору 
позики, вiдповiдно до яких строк користування позикою було подовжено до 2020 року. В 
результатi, станом на 31 грудня 2015 року, дана фiнансова допомога була класифiкована як 
довгострокова. На дату змiни умов договору, позику було визнано за справеливою вартiстю, 
визначеною управлiнським персоналом як приведена вартiсть майбутнiї грошових потокiв з 
використанням ставки 17 вiдсоткiв.  
 
14 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  
 
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Торгова кредиторська заборгованiсть (вiтчизнянi постачальники) 44 976 146 502  
Короткострокова частина iнших довгострокових зобов’язань 28 497 19 150  
Резерв по невикористаних вiдпустках 18 279 12 719  
Кредиторська заборгованiсть перед суб’єктами господарювання  
пiд спiльним контролем 8 434 30 110  
Торгова кредиторська заборгованiсть (зарубiжнi постачальники) 7 060 24 087  
Заборгованiсть iз заробiтної плати 6 213 5 574  
Дивiденди до виплати 68 68  
Iнше 585 701  
114 112 238 911  
 
15 Iншi податки до вiдшкодування та до сплати  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 
2015р. 2014р. 
 
Iншi податки до вiдшкодування  
 



ПДВ до вiдшкодування 890 55 250  
890 55 250  
 
Iншi податки до сплати  
 
ПДВ до сплати 3 751 -  
Нарахування на заробiтну плату 2 785 2 159  
Плата за користування надрами 2 470 1 798  
Iнше 2 324 1 584  
11 330 5 541  
 
16 Доходи вiд основної дiяльностi  
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Цемент 1 654 334 959 314  
Шифер 285 823 252 683  
Гiпс 29 955 25 198  
Щебiнь 17 720 13 583  
Клiнкер 10 695 4 384  
Труби 8 841 366  
Бетон 294 -  
Iнше 9 085 10 782  
2 016 747 1 266 310  
 
Компанiя займається виробництвом i збутом будiвельних матерiалiв. Дiяльнiсть Компанiї, що 
пов’язана з iншою продукцiєю, крiм будiвельних матерiалiв, не є значною, а продажам 
будiвельних матерiалiв та пов’язаної з ними продукцiї притаманнi аналогiчнi ризики i вигоди. 
Отже, iнформацiя за сегментами не використовується в управлiннi Компанiї i не представлена у 
цiй консолiдованiй звiтностi.  
 
Компанiя не має жодного клiєнта, продажi якому складали б 10% або бiльше вiд доходiв вiд 
основної дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. та 2014 р.  
 
 
17 Витрати на реалiзацiю та доставку  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Витрати на транспортування 66 942 28 371  
Оренда вагонiв 23 218 15 148  
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 12 990 11 132  
Витрати, повязанi з безнадiйною заборгованiстю (Примiтка 24(б)) 8 313 101  
Витрати на виплату комiсiй 1 105 680  
Знос та амортизацiя 297 776  
Iнше 7 804 4 843  
120 669 61 051  
 
18 Загальногосподарськi адмiнiстративнi витрати  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 37 741 27 447  
Банкiвськi комiсiї 12 165 5 114  



Комунальнi послуги та утримання 6 559 5 541  
Комунальнi послуги та утримання 3 605 -  
Знос та амортизацiя 2 665 2 906  
Iнше 13 626 15 077  
76 360 56 085  
 
19 Iншi доходи  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Оприбуткування виявлених надлишкiв матерiалiв 5 872 10 666  
Дохiд вiд операцiйної оренди 8 348 -  
Продаж сировини 1 950 1 816  
Iнше 826 1 564  
16 996 14 046  
 
20 Iншi витрати  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Благодiйнiсть та соцiальнi витрати 12 517 4 867  
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 3 892 2 999  
Амортизацiя основних засобiв, зданих в операцiйну оренду 7 753 -  
Збиток вiд вибуття основних засобiв 6 109 1 790  
Штрафи 123 863  
Iнше 4 296 9  
34 690 10 664  
 
21 Витрати на персонал  
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Заробiтна плата 97 182 86 992  
Нарахування на заробiтну плату 34 764 36 853  
Вартiсть поточних послуг у зв’язку iз зобов’язаннями за пенсiйною програмою  
з фiксованими виплатами (примiтка 11) 1 067 1 067  
Актуарний прибуток за рiк, визнаний в iншому сукупному доходi (примiтка 12) 3 019 -  
136 032 124 912  
 
22 Фiнансовi витрати  
 
Фiнансовi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:  
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Збиток вiд курсових рiзниць 519 593 410 991  
Витрати на виплату процентiв 132 060 13 443  
Витрати на вiдсотки за зобов’язаннями з виплат працiвникам пiсля  
закiнчення трудової дiяльностi (примiтка 11) 2 148 3 036  
653 801 427 470  
 
23 Вигода з податку на прибуток  
 
Cтавка податку на прибуток у 2014 та 2015 роках становила та надалi становитиме 18%.  
 



Компоненти вигоди з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким 
чином:  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Витрати з поточного податку - 240  
Вигода з вiдстроченого податку (15 780) (27 673) 
Вигода з податку на прибуток (15 780) (27 433) 
 
(a) Узгодження чинної ставки оподаткування  
 
Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою вигоди з податку на прибуток, розрахованою iз 
застосуванням чинної ставки податку на прибуток до прибутку до оподаткування, i фактичною 
сумою вигоди з податку на прибуток, вiдображеною у консолiдованiй звiтностi, за рiк, що 
закiнчився 31 грудня, представлена таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 2015 % 2014 % 
 
Прибуток до оподаткування (124 189) 100% (126 750) 100% 
Вигода з податку на прибуток згiдно з 
чинною ставкою (22 354) 18% (22 815) 18% 
Змiна оцiнки щодо строкiв сторнування  
тимчасових рiзниць - 2 483  
Статтi, що не вiдносяться на витрати у  
податковому облiку 6 574 8 873  
Дохiд, що не оподатковується - (15 974)  
Вигода з податку на прибуток (15 780) (27 433)  
 
Статтi, що не оподатковуються, включають, головним чином, витрати на благодiйнiсть та 
соцiальнi заходи, витрати вiд нестачi запасiв.  
 
(б) Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання  
 
Змiни вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 
р., представленi таким чином:  
 
Сальдо на Визнано у доходах Сальдо на  
31 грудня 2014 р. вигода (витрати) 31 грудня 2015р. 
актив актив  
(зобов’язання) (зобов’язання)  
(у тисячах гривень) 
 
Основнi засоби (50 154) 5 204 (44 950) 
Нематерiальнi активи 209 - 209  
Запаси 627 (627) -  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 181 2 376 2 557  
Iншi довгостроковi зобов'язання 339 (7 548) (7 209) 
Зобов’язання з виплат працiвникам пiсля  
закiнчення трудової дiяльностi 2 815 715 3 530  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 2 054 (768) 1 286  
Отриманi аванси 13 - 13  
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди 26 422 18 609 45 031  
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання (17 494) 15 780 - (1 714) 



 
Змiни вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 
р., представленi таким чином:  
Сальдо на Визнано у доходах Сальдо на  
31 грудня 2014 р. вигода (витрати) 31 грудня 2015р. 
актив актив  
(зобов’язання) (зобов’язання)  
(у тисячах гривень) 
Основнi засоби (51 243) 1 089 (50 154) 
Нематерiальнi активи 575 (366) 209  
Запаси 627 - 627  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 162 19 181  
Iншi довгостроковi зобов'язання 11 328 339  
Зобов’язання з виплат працiвникам пiсля  
закiнчення трудової дiяльностi 2 987 (172) 2 815  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1 702 352 2 054  
Отриманi аванси 12 1 13  
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди - 26 422 26 422  
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання (45 167) 27 673 (17 494) 
 
Згiдно з чинним законодавством України, податковi збитки можуть переноситися на наступнi 
перiоди i використовуватися безстроково. Вiдстроченi податковi активи були визнанi по цих 
статтях, якщо iснує вiрогiднiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок 
якого вони можуть бути використанi.  
 
24 Управлiння фiнансовими ризиками  
 
(a) Огляд  
 
У зв’язку з використанням фiнансових iнструментiв у Компанiї виникають такi ризики:  
 
• кредитний ризик 
• ризик лiквiдностi 
• ринковий ризик. 
 
 
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про рiвень кожного iз зазначених ризикiв Компанiї, про 
цiлi, полiтики i процеси оцiнки ризикiв та управлiння ризиками, а також про управлiння капiталом 
Компанiї. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї 
консолiдованої фiнансової звiтностi.  
 
Загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння ризиками i здiйснення нагляду за 
нею несе управлiнський персонал.  
 
Полiтики Компанiї щодо управлiння ризиками визначаються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, 
з якими стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, 
монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння ризиками регулярно 
переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов i дiяльностi Компанiї.  
 
(б) Кредитний ризик  
 
Кредитний ризик представляє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї в результатi 
невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх договiрних зобов’язань 



i виникає переважно у зв’язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв Компанiї.  
 
(i) Рiвень кредитного ризику  
 
Максимальний рiвень кредитного ризику представлений балансовою вартiстю торгової та iншої 
дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  
 
(ii) Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  
 
Рiвень кредитного ризику у зв’язку з третiми сторонами залежить, головним чином, вiд 
iндивiдуальних характеристик кожного клiєнта.  
Для монiторингу кредитного ризику за клiєнтами останнi розподiляються на Компанiї за їх 
кредитними характеристиками, залежно вiд того, чи є вони оптовими чи роздрiбними покупцями, 
за їх географiчним мiсцем знаходження, галуззю, строками iснування та строками погашення 
заборгованостi, iснуванням фiнансових труднощiв у минулому. Торгова та iнша дебiторська 
заборгованiсть вiдноситься переважно до оптових клiєнтiв.  
 
Компанiя не вимагає застави по торговiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Рiвень кредитного 
ризику постiйно контролюється.  
 
Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, який представляє собою 
її оцiнку понесених збиткiв вiд торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Основними 
складовими цього резерву є компонент iндивiдуального збитку, який вiдноситься до 
заборгованостi, що є значною iндивiдуально, а також компонент сукупного збитку, що 
визначається для груп подiбних активiв по вiдношенню до понесених, але ще не виявлених 
збиткiв. Резерв на покриття збиткiв, що оцiнюються у сукупностi, визначається на основi 
статистики платежiв за подiбними фiнансовими активами.  
 
Аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованостi на 31 грудня представлений таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.  
За вирахуванням За вирахуванням 
резерву зменшення резерву зменшення 
на покриття корисностi на покриття корисностi 
збиткiв вiд збиткiв 
зменшення вiд зменшення 
корисностi корисностi  
 
Не прострочена 60 462 - 41 938 -  
Прострочена i не знецiнена - - - -  
Прострочена i знецiнена 3 273 3 273 1 003 1 003  
63 735 3 273 42 941 1 003  
 
Змiни резерву на покриття збиткiв за торговою дебiторською заборгованiстю протягом року, що 
закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:  
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Сальдо на 1 сiчня 1 003 902 
Визнаний збиток вiд зменшення корисностi 2 270 101  
Сальдо на 31 грудня 3 273 1 003 
 
Протягом 2015 року безнадiйна заборгованiсть на суму 6,043 тисячi гривень була списана на 
витрати на реалiзацiю та доставку (Примiтка 17).  



 
(в) Ризик лiквiдностi  
 
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Компанiя не матиме можливостi виконати свої фiнансовi 
зобов’язання у належнi строки. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю передбачає 
забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання 
зобов’язань Компанiї по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у 
надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди 
репутацiї Компанiї.  
 
Строки погашення фiнансових зобов’язань згiдно з договорами, включаючи виплати процентiв, на 
31 грудня 2015 р. представленi таким чином:  
 
(у тисячах гривень) Балансова Грошовi потоки згiдно з договорами вартiсть Усього 0-1 рiк 1-2 
роки 2-5 рокiв Понад 5 рокiв 
Кредити та позики  
(грошовi потоки згiдно 
з договорами) 1 559 485 1 559 485 1 559 485 - - -  
Кредити та позики  
(очiкуванi грошовi 
потоки) 1 559 485 1 816 356 684 412 333 867 798 077 -  
Торгова та iнша  
кредиторська  
заборгованiсть 95 833 95 833 95 833 - - -  
Iншi довгостроковi 
зобов'язання 91 622 130 453 - 25 698 104 455 300  
1 746 940 1 785 771 1 655 318 25 698 104 455 300  
 
Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя порушила фiнансовий показник лiквiдностi, визначений 
генеральною угодою з українським банком-кредитором, що надає право банку вимагати 
дострокового погашення заборгованостi по всiх кредитних лiнiях, вiдкритих у цьому банку станом 
на 31 грудня 2015 року з тридцятиденною вiдстрочкою. В результатi грошовi потоки, що 
припадають на групу до 1 року, були збiльшенi на 974,194 тисячi гривень.  
 
Строки погашення фiнансових зобов’язань згiдно з договорами, включаючи виплати процентiв, на 
31 грудня 2014 р. представленi таким чином:  
 
(у тисячах гривень) Балансова Грошовi потоки згiдно з договорами вартiсть Усього 0-1 рiк 1-2 
роки 2-5 рокiв Понад 5 рокiв 
Кредити та позики 1 304 849 1 663 960 250 582 465 072 509 965 438 341  
Торгова та iнша  
кредиторська  
заборгованiсть 214 120 214 120 214 120 - - -  
Iншi довгостроковi  
зобов'язання 42 896 42 896 - 19 928 20 318 2 650  
1 561 865 1 920 976 464 702 485 000 530 283 440 991  

Продовження тексту приміток 

(г) Ринковий ризик  
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси та процентнi 
ставки, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв Компанiї. Метою 
управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику у межах 



прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi.  
 
i. Валютний ризик  
У Компанiї виникає валютний ризик у зв’язку з продажами та закупiвлями, деномiнованими в 
iноземних валютах. Валютами, в яких деномiнованi такi операцiї, є, головним чином, євро та 
долар США.  
 
Законодавство України обмежує можливостi українських компанiй хеджувати валютний ризик, 
тому Компанiя не хеджує свiй валютний ризик.  
 
Рiвень валютного ризику  
 
Рiвень валютного ризику Компанiї представлений у таблицi на основi балансової вартостi:  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р.  
Долар США Євро 
Поточнi активи  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 9 549 3 005  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 14 038 426  
Поточнi зобов'язання  
Кредити та позики (839 488) (506 118) 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (490) (35 067) 
Довгостроковi зобов'язання  
Кредити та позики - (25 437) 
Iншi довгостроковi зобов'язання - (53 328) 
Чиста коротка позицiя (816 391) (616 519) 
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р.  
Долар США Євро 
Поточнi активи  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 7 175 435  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 172 34  
Поточнi зобов'язання  
Кредити та позики (58 754) (5 712) 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (7 664) (35 328) 
Довгостроковi зобов'язання  
Кредити та позики (583 437) (449 634) 
Iншi довгостроковi зобов'язання - (40 246) 
Чиста коротка позицiя (640 641) (530 451) 
 
На 31 грудня 2015 р. i 2014 р. 20% ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до зазначених валют 
призвело б до збiльшення чистого збитку та зменшення власного капiталу на суми, показанi у 
таблицi. Цей аналiз передбачає, що всi iншi змiннi величини, зокрема процентнi ставки, 
залишаються постiйними.  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 2015р. 2014р.  
Долар США (133 888) (105 065) 
Євро (101 109) (86 994) 
 
На 31 грудня 2015 р. i 2014 р. 20% змiцнення курсу гривнi по вiдношенню до зазначених валют 
справило б такий самий, але протилежний за значенням вплив на цi валюти на суми, показанi у 
таблицi, за умови, що всi iншi змiннi величини залишаються постiйними.  
 



ii. Процентний ризик  
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити i позики шляхом змiни їх 
справедливої вартостi (заборгованiсть за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових потокiв 
(заборгованiсть за змiнною ставкою). Управлiнський персонал не має затвердженої офiцiйної 
полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Компанiї за фiксованими 
процентними ставками i заборгованостi за змiнними процентними ставками. Однак при отриманнi 
нового фiнансування управлiнський персонал користується своїми судженнями, щоб прийняти 
рiшення щодо того, яка процентна ставка – фiксована чи змiнна – буде бiльш вигiдною для 
Компанiї протягом очiкуваного перiоду до строку погашення заборгованостi.  
 
Iнформацiя про строки погашення кредитiв i позик та про ефективнi процентнi ставки за 
фiнансовими зобов’язаннями з фiксованими та змiнними процентними ставками представлена у 
примiтцi 12.  
На 31 грудня 2015 р. i 2014 р. процентнi ставки за фiнансовими iнструментами Компанiї, по яких 
нараховуються проценти, представленi таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 31 грудня 2015р. 2014р.  
Iнструменти з фiксованими ставками  
Кредити та позики 304 404 239 247 
Iнструменти зi змiнними ставками  
Кредити та позики 1 255 081 1 065 602 
1 559 485 1 304 849 
 
Збiльшення процентних ставок на 100 базисних пунктiв на 31 грудня 2015 р. призвело б до 
збiльшення збитку та зменшення власного капiталу на 12,788 тисяч гривень (31 грудня 2014 р.: 
10,700 тисяч гривень). При цьому припускається, що всi iншi змiннi величини, зокрема, валютнi 
курси, залишаться постiйними. Цей аналiз охоплював зобов’язання, за якими нараховуються 
проценти за змiнними ставками, виходячи з припущення, що сума непогашених зобов’язань на 
кiнець звiтного перiоду залишалась непогашеною протягом усього року.  
 
Зменшення процентних ставок на 100 базисних пунктiв на 31 грудня 2015 р. призвело б до такого 
самого, але протилежного за значенням впливу на збиток i на власний капiтал, за умови, що всi 
iншi змiннi величини залишаться постiйними.  
 
(д) Управлiння капiталом  
 
Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри 
з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого 
розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Протягом року не було змiн у пiдходi Компанiї 
до управлiння капiталом.  
 
(е) Справедлива вартiсть  
 
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань визначається за допомогою 
методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших належних методологiй оцiнки вартостi на 
кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату складання чи 
розповсюдження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi розрахунки не вiдображають премiй 
чи дисконтiв, якi можуть виникнути внаслiдок пропозицiї одночасно всiєї суми певного 
фiнансового iнструмента, що належить Групi. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на 
судженнях щодо очiкуваних в майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов, 
характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.  
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без оцiнки 
вартостi очiкуваної майбутньої дiяльностi та вартостi активiв i зобов’язань, що не вважаються 



фiнансовими iнструментами. Крiм того, ефект оподаткування сум, якi можуть бути отриманi в 
результатi реалiзацiї прибуткiв та збиткiв, який може вплинути на оцiнку справедливої вартостi, не 
враховувався.  
 
Управлiнський персонал вважає, що балансова вартiсть усiх фiнансових активiв та зобов’язань 
приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi на 31 грудня 2015 р. та 2014 р., за виключенням 
кредитiв та позик, справедлива вартiсть яких розкривається нижче:  
 
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.  
(у тисячах гривень) Балансова Справедлива Балансова Справедлива  
вартiсть вартiсть вартiсть вартiсть  
Кредити та позики (1 559 485) (1 559 485) (1 304 849) (1 167 174) 
 
Наступнi вiдсотковi ставки були використанi для дисконтування майбутнiх грошових потокiв:  
 
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 
Кредити та позики 11% 13% 
 
 
 
 
25 Зобов’язання 
 
 
(a) Зобов’язання з капiталовкладень  
 
Станом на 31 грудня 2015 р., Компанiя уклала договори на придбання машин та обладнання на 
суму 57,252 тисячу гривень (31 грудня 2014 р.: 36,231 тисяч гривень).  
 
(б) Зобов’язання за соцiальними програмами  
 
Компанiя здiйснює вiдрахування до обов’язкових i добровiльних соцiальних програм. Активи 
соцiального призначення Компанiї, а також мiсцевi соцiальнi програми приносять суспiльну 
користь в широкому розумiннi i, як правило, не обмежуються тiльки працiвниками Компанiї. 
Компанiя передала деякi види соцiальної дiяльностi та активи соцiального призначення мiсцевим 
органам влади, однак управлiнський персонал вважає, що Компанiя продовжуватиме 
фiнансування цих соцiальних програм у найближчому майбутньому. Такi витрати вiдображаються 
в тому роцi, в якому вони були понесенi.  
 
(в) Зобов’язання з операцiйної оренди  
 
На кiнець звiтного перiоду майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами невiдмовної 
оренди пiдлягають виплатi таким чином:  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 
 
Менше одного року 4 202 2 817  
Вiд одного до п’яти рокiв 5 478 7 517  
9 680 10 334  
 
26 Непередбаченi зобов'язання  
 
(a) Страхування  



 
Галузь страхування в Українi знаходиться на стадiї розвитку, i багато форм страхового захисту, якi 
є поширеними в i iнших країнах, в Українi ще не є загальнодоступними. Компанiя не має повного 
страхового покриття по виробничих потужностях, на випадок переривання дiяльностi або 
виникнення зобов’язань перед третьою стороною у зв’язку iз заподiянням шкоди майну чи 
навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов’язаних з майном або дiяльнiстю Компанiї. До 
тих пiр, поки Компанiя не отримає достатнього страхового покриття, iснує ризик того, що втрата 
або пошкодження певних активiв матиме суттєвий негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий 
стан Компанiї.  
 
 
 
(б) Судовi процеси  
 
У ходi своєї звичайної господарської дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв.  
 
На 31 грудня 2015 р. Компанiя залучена до ряду судових процесiв з контрагентами, пов'язаних зi 
стягненням боргу з покупцiв. У цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi було створено резерв по 
даних балансах дебiторської заборгованостi.  
 
(в) Непередбаченi податковi зобов’язання  
Українська система оподаткування є вiдносно новою, i для неї характерним є наявнiсть численних 
податкiв i законодавство, що часто змiнюється, а також тлумачення офiцiйних органiв i судовi 
рiшення, якi часто є нечiткими, суперечать одне одному i мають рiзне трактування з боку рiзних 
податкових органiв. Нормативно-правовi положення щодо оподаткування є часто нечiткими, 
можуть мати широке трактування, а у деяких випадках – суперечити одне одному. Нерiдко 
виникають протирiччя у трактуваннi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною та 
державною податковими адмiнiстрацiями i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї 
пiдлягають перевiрцi з боку рiзних державних контролюючих органiв України, якi вiдповiдно до 
законодавства уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню.  
 
Протягом 2014 року Компанiя здiйснвала деякi операцiї зi своїми пов’язаними сторонами, метою 
яких є управлiння податковою позицiєю. Станом на 31 грудня 2014 року, структурованi суб’єкти 
господарювання спецiального призначення вийшли зi складу Компанiї. Результат вiд продажу був 
вiдображений у власному капiталi як операцiї з власниками, вiдображених безпосередньо у 
власному капiталi. Управлiнський персонал не має намiру продовжувати подiбнi операцiї зi 
структурованими суб’єктами господарювання спецiального призначення.  
 
Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж тi ризики, якi є 
типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал 
вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз’яснень та 
рiшень судiв, що податковi зобов’язання були належним чином вiдображенi в облiку. Однак 
вiдповiднi органи можуть iнакше тлумачити зазначенi вище положення, i, якщо вони зможуть 
довести обґрунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень може iстотно вплинути на цю 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть.  
 
27 Операцiї з пов’язаними сторонами  
 
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя реалiзує продукцiю та здiйснює iншi операцiї з пов’язаними 
сторонами. Умови проведення операцiй з пов’язаними сторонами визначаються на момент 
здiйснення операцiї. 
 
 



Пов’язанi сторони включають також акцiонерiв Компанiї, компанiї, якi перебувають пiд спiльним 
контролем з Контролюючим Акцiонером Компанiї, основний управлiнський персонал Компанiї та 
його близьких родичiв, членiв Наглядової ради та їх близьких родичiв, а також компанiї, що 
знаходяться пiд контролем чи значним впливом з боку акцiонерiв.  
 
(a) Дочiрнi пiдприємства та консолiдованi структурованi суб’єкти господарювання  
 
(i) Вибуття структурованих суб'єктiв господарювання  
У 2014 роцi Компанiя мала частку участi у двох структурованих суб’єктах господарювання 
(венчурних фондах). Такi фонди були суб’єктами господарювання спецiального призначення, 
створеними згiдно з вимогами законодавства України, що не пiдлягають оподаткуванню податком 
на прибуток пiдприємств. Цi суб’єкти господарювання не мали акцiонерного капiталу, а 
управлiння ними здiйснювалось професiйними менеджерами, якi мають спецiальнi дозволи 
(лiцензiї) на управлiння такими фондами. Цi фонди випускали iнвестицiйнi сертифiкати, якi 
надiляють власникiв сертифiкатiв правом на володiння пропорцiйною часткою у чистих активах 
фондiв.  
 
До вибуття у 2014 р. частки участi в цих структурованих суб’єктах господарювання належали 
Компанiї та суб’єктам господарювання, що перебувають пiд спiльним контролем з Компанiєю. 
Активи таких структурованих суб’єктiв господарювання включали, головним чином, кредити, що 
були наданi iншим суб’єктам господарювання Компанiї, вiдповiдно, доходи цих структурованих 
суб’єктiв господарювання включали, головним чином, процентнi доходи по таких кредитах. За рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2014 року, цими структурованими суб’єктами господарювання не 
здiйснювались значнi операцiї, крiм тих, що були проведенi iз суб’єктами господарювання, що 
перебували пiд спiльним контролем з Компанiєю.  
 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року Компанiя здiйснювала операцiї iз цими 
суб’єктами господарювання з метою управлiння власною податковою позицiєю, а також для 
здiйснення виплат суб’єктам господарювання, що перебувають пiд контролем Контролюючого 
Акцiонера, у ефективний спосiб з точки зору оподаткування. Отже, Компанiя була залучена до 
рiзних операцiй з суб’єктами господарювання, що перебували пiд контролем Контролюючого 
Акцiонера, стосовно продажу та придбання iнвестицiйних сертифiкатiв, випущених 
структурованими суб’єктами господарювання. Цiна продажу та придбання iнвестицiйних 
сертифiкатiв у цих операцiях вiдхилялася вiд вартостi вiдповiдних чистих активiв у 
структурованих суб’єктах господарювання на дату операцiй.  
 
(iii) Вибуття дочiрнiх пiдприємств у 2014 роцi  
Вибуття ТОВ "Iвано-Франкiвськцементбуд" та ТОВ Фондова компанiя "Реєстратор Сервiс" у 2014 
р. не мало суттєвого впливу на цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть.  
 
(iv) Перехiдний контроль над ПрАТ "Транснацiональна компанiя "Гранiт" у 2014 р.  
Протягом 2014 року Компанiя придбала у пов'язаної сторони та через короткий час продала 100% 
частку у ПрАТ "Транснацiональна компанiя "Гранiт". Цi операцiї були зробленi вiд iменi 
Контролюючого Акцiонера. Оскiльки управлiнський персонал визначив, що контроль над 
придбаним пiдприємством протягом того перiоду, коли акцiї цього пiдприємства формально були 
у власностi Материнської Компанiї, був перехiдним, пiдприємство не консолiдувалось у 2014 р. 
Збиток вiд придбання та продажу у розмiрi 32,850 тисяч гривень було визнано у власному капiталi 
як операцiї з пов'язаними сторонами, що дiють у якостi Контролюючого Акцiонера.  
 
 
 
(б) Винагорода основному управлiнському персоналу  
 



Винагорода основному управлiнському персоналу представлена короткостроковими виплатами, 
що включають заробiтну плату i премiї у грошовiй формi на суму 3,254 тисяч гривень за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2014 р. (2014: 2,535 тисяч гривень).  
 
(в) Залишки за розрахунками та операцiї з суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем  
 
Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами, якi представленi суб’єктами господарювання 
пiд спiльним контролем, є такими:  
 
(у тисячах гривень) 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 
 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 14 583 5 312  
Виплаченi аванси 4 109 6 340  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 8 434 125 140  
Безвiдсоткова поворотна фiнансова допомога (Примiтка 13) 37 994 103 723  
 
Цi залишки за розрахунками не забезпеченi заставою та були класифiкованi як поточнi згiдно з 
очiкуваннями управлiнського персоналу.  
 
Операцiї з пов’язаними сторонами, якi представленi суб’єктами господарювання пiд спiльним 
контролем, є такими:  
 
(у тисячах гривень) 2015 2014 
 
Доходи вiд реалiзацiї 41 176 12 626  
Закупiвлi товарiв i послуг 65 882 19 675  
Прибуток вiд визнання отриманої безвiдсоткової поворотної фiнансової 
допомоги пiд ринкову ставку вiдображений безпосередньо  
у власному капiталi 44 613 -  
Купiвля iнвестицiйних сертифiкатiв - 20 950  
Придбання частки у ПрАТ "Транснацiональна компанiя "Гранiт" - 85 000  
 
(г) Придбання частки у статутному капiталi асоцiйованого пiдприємства  
 
У 2015 роцi Компанiя придбала у пов'язаної сторони частку участi в розмiрi 24 вiдсотка у ПАТ 
"Миколаїв - Львiвський комбiнат будiвельних конструкцiй". У цiй консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi дана iнвестицiя представлена як утримувана для продажу, оскiльки управлiнський 
персонал має намiр продати її пов'язанiй сторонi за цiну, що буде дорiвнювати цiнi покупки  
 
28 Подiї пiсля звiтної дати  
 
Пiсля 31 грудня 2015 року Компанiя пiдписала з українським банком-кредитором договiр про 
рефiнансування частини заборгованостi по iснуючим кредитним лiнiям на суму 250,000 тисяч 
гривень.  


