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1. Загальна інформація про Групу 

Найменування: 
Повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Київський 
картонно-паперовий комбінат» (далі - Товариство) 
Повне найменування російською мовою: Частное акционерное общество «Киевский картонно-
бумажный комбинат» 
Повне найменування англійською мовою: Private Joint Stock Company «Kyiv Cardboard and 
Paper Mill» 
Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «ККПК» 
Скорочене найменування російською мовою: ЧАО  «ККБК» 
Скорочене найменування англійською мовою: PJSC  «KCPM» 
Код за ЄДРПОУ: 05509659 
Місцезнаходження: 
Юридична адреса Товариства: Україна, 08703, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 130 
Поштова адреса Товариства: Україна, 08703, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 130  
Телефони у м. Київ: (04472)77-060, факс:(04472)72-175 
Корпоративний сайт:   WWW.PAPIR.KIEV.UA  
Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» створене відповідно до 
законодавства України. Товариство засноване і почало свою діяльність в 1982 році як державне 
підприємство. У 1994 році Товариство було приватизовано і зареєстровано як відкрите акціонерне 
товариство. З 2011 року перереєстроване у публічне акціонерне товариство. 
Дочірні компанії Товариства та відповідні частки участі в них станом на 31 грудня 2019 року були 
наступними:  
 

Компанія Країна Вид діяльності Частка 2019 Частка 2018 
ТОВ «Вторресурси ККПК»  Україна Заготівля макулатури  100.0% 100.0% 
ТОВ «Дніпровторма» Україна Заготівля макулатури  72.0% 72.0% 
ПАТ «Енергія»  Україна Послуги теплопостачання  99.6% 99.6% 
ТОВ «Херсонвторресурси» Україна Заготівля макулатури 80.0% 80.0% 
ТОВ «Автоспецтранс - 
Київського картонно-
паперового комбінату» 

Україна Транспортні послуги  100.0% 100.0% 

ТОВ «Вторресурси Схід» Україна Заготівля макулатури  100.0% 100.0% 
ТОВ «Вторресурси Захід» Україна Заготівля макулатури  100.0% 100.0% 
ТОВ «Палп Мілл Прінт» Україна Переробка картону  80.0% 80.0% 

 
Товариство разом зі своїми дочірніми компаніями (далі – Група) займається виробництвом і 
реалізацією широкого асортименту картону, гофрованого картону, паперу та паперової продукції, а 
також торгівлею іншими товарами. 

На 31 грудня 2019 року всі акції належать компанії «Палп Милл Холдинг ГмбХ» (Австрія), 
фактичний контроль над Групою здійснює «Циннер Приватстифтунг». Кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером) є Крупчак В.Я. 
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2. Операційне середовище та економічна ситуація  

Свою діяльність Група здійснює в Україні. Протягом 2019 року економіка України продовжила 
вихід із кризи, що була спровокована в попередні роки внутрішніми структурними проблемами і 
негативним зовнішнім впливом, що проявляється в подальшому рості ВВП та стабілізації курсу 
гривні. Все ж на поточний момент залишається певна невизначеність з приводу ситуації у східних 
регіонах України, в яких урядові війська проводять операцію об’єднаних сил, а також в Автономній 
Республіці Крим, яку було анексовано Російською Федерацією. 

У 2019 році відбулися зміни в політичній ситуації в країні. Результати президентських виборів 
зумовили дочасний характер виборів Верховної Ради. Підсумком обох виборів стало радикальне 
оновлення політичних еліт, утвердження однопартійної більшості у Верховній Раді і створення 
фактично однопартійної влади в цілому. 

Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на 
усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з 
корупцією, реформування судової системи з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення 
економіки в країні. 

Керівництво Групи стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, 
для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний 
розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може 
негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Групи у такий спосіб, що наразі не 
може бути визначений. 

3. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності 

Основа подання 
Дана консолідована фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 73 від 7 лютого 
2013 року у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та 
міжнародних стандартів. 

Дочірні компанії Групи (крім ПрАТ «Енергія») ведуть бухгалтерський облік відповідно до 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(c)БО). Головне підприємство та дочірнє 
ПрАТ «Енергія» з 1 січня 2012 року ведуть облік за міжнародними стандартами. Консолідована 
фінансова звітність відрізняється від окремих фінансових звітів, підготовлених відповідно до вимог 
П(с)БО, оскільки містить певні коригування, які не відображені в регістрах бухгалтерського обліку, 
але які необхідні для подання фінансового стану Групи, результатів її діяльності і руху грошових 
коштів відповідно до МСФЗ. 
Ця консолідована фінансова звітність складена на основі історичної вартості. 

Припущення про безперервність діяльності Групи 
Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності 
діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної 
діяльності. Станом на дату затвердження консолідованої фінансової звітності на всій території 
України запроваджено режим надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією коронавірусу SARS-
CoV-2 (COVID-19), яка на початку 2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни 
світу. 
Керівництво Групи вважає, що Група зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі 
та консолідована фінансова звітність Групи не потребує коригувань через обмеження, накладені 
поточними обставинами на діяльність підприємств Групи та неспроможність підприємств Групи та 
контрагентів Групи виконувати свої обов’язки своєчасно та у повному обсязі. Керівництво Групи 
запровадило заходи для запобігання значного впливу вказаних подій на діяльність підприємств 
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Групи, проте не може достовірно оцінити вплив поточної ситуації на діяльність як окремих 
підприємств Групи, так і Групи в цілому. Дана комбінована  фінансова звітність не містить ніяких 
коригувань, які можуть мати місце внаслідок такої невизначеності. Про такі коригування буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

Функціональна валюта і валюта звітності 
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Групи. Уся 
фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, 
якщо не зазначене інше. 

Основи консолідації 
Консолідована фінансова звітність включає фінансові звіти Товариства і компаній, які воно 
контролює (його дочірніх компаній) станом на 31 грудня кожного року. Контроль здійснюється у 
тому випадку, якщо Група має права на змінні результати діяльності об’єкта інвестування або 
зазнає пов’язаних з ними ризиків та може впливати на ці результати завдяки своїм владним 
повноваженням щодо об’єкта інвестування. 

Зокрема, Група контролює об'єкт інвестицій тільки в тому випадку, якщо виконуються наступні 
умови: 

- наявність у Групи повноважень щодо об'єкта інвестицій (тобто існуючі права, що забезпечують 
поточну можливість управляти значимою діяльністю об'єкта інвестицій); 
- наявність у Групи схильності до ризиків, пов'язаних зі змінним доходом від участі в об'єкті 
інвестицій, або прав на отримання такого доходу; - наявність у Групи можливості впливати на дохід 
за допомогою здійснення своїх повноважень щодо об'єкта інвестицій. 

Як правило, передбачається, що більшість прав голосу обумовлює наявність контролю. Для 
підтвердження такого припущення і при наявності у Групи менш більшості прав голосу або 
аналогічних прав у відношенні об'єкта інвестицій, Група враховує всі доречні факти та обставини 
при оцінці наявності повноважень щодо даного об'єкта інвестицій: 

- угода з іншими особами, що володіють правами голосу в об'єкті інвестицій; 
- права, обумовлені іншими угодами; 
- права голосу і потенційні права голосу, що належать групі. 

Група повторно аналізує наявність контролю об'єкта інвестування, якщо факти та обставини 
свідчать про зміну одного або декількох з трьох компонентів контролю. Консолідація дочірньої 
організації починається, коли Група отримує контроль над дочірньою компанією, і припиняється, 
коли Група втрачає контроль над дочірньою компанією. Активи, зобов'язання, доходи і витрати 
дочірньої компанії, придбання або вибуття якої відбулося протягом року, включаються до 
консолідованої фінансової звітності з дати отримання Групою контролю і відображаються до дати 
втрати Групою контролю над дочірньою компанією. 

Прибуток або збиток і кожен компонент іншого сукупного доходу відносяться на акціонерів 
материнської компанії Групи та неконтрольованої частки навіть у тому випадку, якщо це 
призводить до негативного сальдо у неконтрольованих часток. При необхідності фінансова 
звітність дочірніх компаній коригується для приведення облікової політики таких дочірніх  
компаній відповідно до облікової політики Групи. Всі внутрішньо групові активи і зобов'язання, 
власний капітал, доходи, витрати і грошові потоки, що виникають в результаті здійснення операцій 
всередині Групи, повністю виключаються при консолідації. 
Зміна частки участі в дочірній компанії без втрати контролю враховується як операція з власним 
капіталом. Якщо Група втрачає контроль над дочірньою організацією, вона припиняє визнання 
відповідних активів (в тому числі гудвілу), зобов'язань, неконтрольованих часток участі і інших 
компонентів власного капіталу і визнає виниклий прибуток або збиток у складі прибутку або 
збитку. Залишок по інвестиції Компанії визнається за справедливою вартістю. 

Зміни в обліковій політиці 
Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася у попередньому 
звітному році, за винятком таких нових і переглянутих стандартів та інтерпретацій, які стали 
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обов’язковими до застосування для звітних періодів, що починаються після 1 січня 2019 р. 

МСФЗ 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 замінює МСБО 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ 4 «Визначення наявності в угоді ознак 
оренди», Роз'яснення ПКТ 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКТ 27 «Визначення 
сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». Стандарт встановлює принципи визнання, 
оцінки, подання та розкриття інформації про оренду. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінився в порівнянні з 
МСБО 17. Орендодавці продовжують класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи 
класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. 
Таким чином, застосування МСФЗ 16 не вплинуло на облік договорів оренди, в яких Група є 
орендодавцем. 

Група вперше застосувала МСФЗ 16 з 1 січня 2019 року з використанням модифікованого 
ретроспективного методу. Відповідно до даного методу стандарт застосовується ретроспективно з 
визнанням сумарного ефекту першого застосування стандарту на дату першого застосування. При 
переході на стандарт Група вирішила використовувати спрощення практичного характеру, що 
дозволяє не проводити повторний аналіз того, чи є договір в цілому або його окремі компоненти 
договором оренди на 1 січня 2019 р. Натомість Група на дату першого застосування застосувала 
стандарт тільки до договорів, які раніше були ідентифіковані як договори оренди із застосуванням 
МСБО 17 і Роз'яснення КТМФЗ 4. 

Група використовувала єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, крім 
короткострокової оренди і оренди активів з низькою вартістю. Група застосувала особливі 
перехідні вимоги і спрощення практичного характеру, передбачені стандартом. 

Для оренди, раніше класифікованої як операційна оренда, крім короткострокової оренди і оренди 
активів з низькою вартістю, Група визнала активи у формі права користування та зобов'язання з 
оренди. Активи у формі права користування визнавалися за величиною, рівною зобов'язанням з 
оренди, з коригуванням на раніше визнані величини заздалегідь здійснених або нарахованих 
орендних платежів у зв'язку з такою орендою. 

Зобов'язання з оренди були визнані за приведеною вартістю майбутніх орендних платежів, 
дисконтованих з використанням ставки залучення додаткових позикових коштів на дату першого 
застосування. 

Група також застосувала доступні спрощення практичного характеру: 

• застосувала звільнення від визнання щодо короткострокової оренди до договорів оренди, термін 
оренди в яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування; 

• виключила початкові прямі витрати з оцінки активу в формі права користування на дату першого 
застосування; 

• використовувала судження заднім числом при визначенні терміну оренди, якщо договір містив 
опціон на продовження або припинення оренди. 

• використовувала в якості альтернативи перевірці на предмет знецінення аналіз обтяжливого 
характеру договорів оренди безпосередньо до дати першого застосування; 

Вплив застосування МСФЗ 16 станом на 1 січня 2019 року представлено нижче: 

Активи  
Активи з права користування (у складі статті Інші необоротні активи) 7 207 

Всього активи 7 207 
Зобов’язання  
Довгострокові зобов’язання з оренди 6 650 
Поточні зобов’язання з оренди 557 



ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не вказано інакше) 
 

Всього зобов’язання  7 207 

Коригування нерозподіленого прибутку - 

Нижче представлена звірка зобов'язань з оренди станом на 1 січня 2019 року з договірними 
зобов'язаннями з операційної оренди станом на 31 грудня 2018 р.: 

Договірні зобов'язання з операційної оренди на 31 грудня 2018 р. 30 863 

Середньозважена ставка залучення додаткових позикових коштів  
на 1 січня 2019 р. 18,67% 
Дисконтовані договірні зобов'язання з операційної оренди на 1 січня 2019 р. 7,207 

Зобов'язання з оренди на 1 січня 2019 р. 7,207 
 
Застосування інших МСФЗ 

Роз'яснення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо обліку податку на прибуток» 

Роз'яснення розглядає порядок обліку податків на прибуток в умовах існування невизначеності 
щодо податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12 «Податки на прибуток». 
Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСБО 
12, а також не містить вимог щодо відсотків та штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими 
трактуваннями.  

У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої 
операції або до конкретних обставин основним застосовується наступний критерій: чи висока 
ймовірність того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке 
вибрала Група. Якщо відповідь позитивна, Група повинна відображати у окремій фінансовій 
звітності ту ж суму, що і у податковій звітності і розглянути необхідність розкриття інформації про 
існування невизначеності. Якщо відповідь негативна, то сума, відображена у окремій фінансовій 
звітності, буде відрізнятися від суми в податковій декларації, оскільки вона оцінюється з 
урахуванням наявної невизначеності. 

Група визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з 
однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями, і використовує підхід, 
який дозволяє з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності. 

Група застосовує значні судження при виявленні невизначеності щодо правил обчислення податку 
на прибуток. При застосуванні роз'яснення Група проаналізувала, чи є у неї будь-які невизначені 
податкові трактування. Враховуючи те, що Група виконує вимоги податкового законодавства, 
Група прийшла до висновку, що прийняття податковими органами податкових трактувань, 
застосованих Групою, є ймовірним.  

Дане роз'яснення не мало впливу на консолідовану фінансову звітність Групи. 

Застосування інших МСФЗ 
Нижче перелічені поправки які не мали впливу на консолідовану фінансову звітність Групи: 

Поправки до МСФЗ 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним 
відшкодуванням»; 

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» - «Внесення змін до програми, скорочення програми 
або погашення зобов'язань за програмою»; 

Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» - 
Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2015 - 2017 років), а саме поправки до: 

МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»; 
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МСФЗ 11 «Спільна діяльність»; 
МСБО 12 «Податки на прибуток»; 
МСБО 23 «Витрати на позики». 

4. Критичні бухгалтерські оцінки та судження  

При підготовці фінансової звітності був застосований ряд оціночних суджень та припущень, які 
впливають на величину активів та зобов’язань, відображених у звітності. Встановлені припущення 
та судження  ґрунтуються  на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та 
іншій доступній інформації. Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у 
фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості  
активів та зобов’язань  в наступному фінансовому році включають: 

-  Строк експлуатації основних засобів та нематеріальних активів 

Знос або амортизація на основні засоби та нематеріальні активи нараховується протягом терміну їх 
корисного використання. Строки корисного використання засновані на оцінках  

керівництва того періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично 
переглядаються на предмет подальшої відповідності. Що стосується активів тривалого 
користування, зміни у використаних оцінках можуть призвести до значних змін балансової вартості 
(Примітки 8 та 9). 

- Знецінення активів 

На кожну звітну дату Група здійснює оцінку на предмет існування ознак того, чи не стала сума 
відшкодування основних засобів і нематеріальних активів Групи нижчою від їх балансової вартості. 
Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості за вирахуванням 
витрат на реалізацію активу і вартість використання. Коли виникає таке зниження, балансова 
вартість зменшується до суми відшкодування. Сума зменшення відображається в консолідованому 
звіті про сукупний дохід того періоду, в якому виявлено таке зменшення. Якщо умови зміняться і 
керівництво визначить, що вартість активу збільшилася, знецінення буде повністю або частково 
анульоване. 

- Забезпечення виплат співробітникам 

Група здійснює внески до Пенсійного фонду України в розмірі, встановленому чинним 
законодавством. Крім того, Група має угоду з профспілкою працівників про здійснення 
одноразового платежу при виході працівників на пенсію. Такі зобов'язання є незабезпеченими і, по 
суті, відповідають критеріям пенсійної програми з визначеними виплатами. Витрати, що 
відносяться до цієї угоди, нараховуються із застосуванням методу нарахувань прогнозованих 
одиниць для тих працівників, які мають право на такі виплати. Актуарні доходи або збитки 
визнаються у звіті про сукупний дохід протягом залишку очікуваного періоду служби працівників,  
які є учасниками цього пенсійного плану. Керівництво застосовує власні припущення при 
розрахунку сум пенсійних зобов'язань на кожну дату складання консолідованої фінансової 
звітності. Ці припущення включають ставку дисконтування, темпи зростання заробітної плати, 
прогнозовані на основі фактичних темпів зростання впродовж попередніх періодів, а також 
середнього очікуваного періоду служби працівників, які є учасниками пенсійного плану, з 
урахуванням тенденцій попередніх періодів. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, 
зроблених на певну дату. Ці припущення щорічно переглядаються (Примітка 20). 

-  Відстрочені податкові активи і зобов’язання 

Для оцінки вірогідності реалізації відстрочених податкових активів (зобов’язань) в майбутньому 
використовуються різні фактори, включаючи операційні результати минулих років, операційний 
план, закінчення терміну відшкодування податкових збитків і стратегії податкового планування. 
Якщо фактичні результати відрізняються від оцінених, або ці оцінки повинні бути переглянуті в 
майбутніх періодах, це може чинити негативний вплив на фінансове положення, результат від 
операцій і потоки грошових коштів. У випадку якщо величина визнання відстрочених податкових 
активів в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звіті про сукупний 
дохід (Примітка 31). 
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- Маркетингові витрати 

Група просуває власну продукцію за допомогою реклами, стимулювання покупців і торгових 
стимулювань. Ці програми включають, але не обмежені наступним: знижки, дисконти, купони, 
виплати за презентації в магазинах/торгових закладах. Група визнає як витрати послуги з реклами, 
або в періоді, коли реклама вперше мала місце, або коли витрати були понесені. Стимулювання 
продажів відображаються як зменшення величини доходів від продажів виходячи з суми, яку 
повинні заплатити покупці і продавці на кінець періоду (Примітка 23). Група базує свою оцінку в 
основному на історичному досвіді використання і виплат.  

5. Основні принципи облікової політики 

Операції в іноземній валюті 
Операції в іноземній валюті відмінній від функціональної валюти (валют) відображаються у 
функціональній валюті шляхом перерахунку суми іноземної валюти за обмінним курсом, що діє на 
дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, 
перераховуються за валютним курсом, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на 
основі історичної вартості в іноземній валюті, перераховуються за курсами, чинним на первісну 
дату їх виникнення. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній 
валюті, перераховуються за курсами, чинним на дату визначення справедливої вартості. Отримані 
доходи і витрати визнаються в консолідованому звіті про фінансові результати. 

Основні засоби 
Основні засоби відображаються за вартістю, скоригованою з урахуванням ефекту гіперінфляції, за 
вирахуванням накопиченої амортизації та зменшення корисності активів. При реалізації або вибутті 
основних засобів їх вартість та накопичена амортизація списується, а будь-які прибутки або збитки 
від їх вибуття відображаються в консолідованому звіті про фінансові результати. Первісна вартість 
основних засобів включає ціну придбання, мито та невідшкодовувані податки на купівлю, а також 
будь-які прямі витрати, пов'язані з приведенням активів у робочий стан і їх доставкою до місця 
використання. 

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, ремонт, 
обслуговування та реконструкція відносяться на рахунки витрат у періоді, в якому такі витрати 
виникли. У випадках, коли можна чітко довести, що витрати призвели до збільшення майбутніх 
економічних вигід, очікуваних від використання основного засобу, такі витрати капіталізуються як 
додаткова вартість основного засобу. 

Згідно з положеннями про проведення приватизації, юридичне право власності на деякі соціальні 
активи не передане Групі і після невизначеного періоду часу вони повинні бути передані місцевій 
владі. Проте, до моменту передачі Група несе всі витрати з підтримання в робочому стані цих 
об'єктів основних засобів. Ці активи не відображаються у консолідованому звіті про фінансовий 
стан, оскільки Група не володіє правом власності на дані активи. Відповідні витрати на підтримку 
даних активів відображаються по мірі виникнення і враховуються в цій фінансовій звітності як інші 
витрати. 
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом з моменту їх введення в 
експлуатацію, виходячи з корисного строку служби відповідних активів: 

− Будинки    40-50 років 
− Машини та обладнання  10-15 років 
− Транспортні засоби   4-6 років 
− Меблі, інвентар та інше  4-5 років 

Балансова вартість основних засобів перевіряється на предмет можливого знецінення, коли події 
або зміни обставин свідчать про наявність ознак можливого зменшення корисності такого активу. 
Сума відшкодування основних засобів є більшою з двох величин: чистої вартості реалізації або 
вартості в експлуатації. При визначенні вартості в експлуатації прогнозований майбутній рух 
грошових коштів дисконтується до їх поточної вартості з використанням ставки дисконту до 
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оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, пов'язані з 
цим активом. Для активів, які самостійно не генерують значного припливу грошових коштів, сума 
відшкодування визначається по групі активів, до яких відноситься даний актив. Збитки від 
зниження вартості відображаються у звіті про фінансові результати. Незавершене будівництво 
являє собою вартість основних засобів, не введених в експлуатацію. Амортизація на такі основні 
засоби не нараховується до моменту введення їх в експлуатацію. 

Зменшення корисності активів 

Балансова вартість основних засобів переглядається Групою на кожну дату звіту на предмет 
зменшення корисності у разі подій або змін, які можуть свідчити про неможливість відшкодування 
балансової вартості. У разі наявності подібних ознак, а також у випадках, коли балансова вартість 
перевищує суму відшкодування, балансова вартість відповідних активів знижується до суми 
відшкодування. Сума відшкодування основних засобів є більшою з чистою вартістю реалізації або 
вартості використання. Чиста вартість реалізації - це сума, отримана при реалізації активу між не 
пов'язаними сторонами мінус витрати з реалізації, тоді як використовувана вартість - це справжня 
вартість оцінених майбутніх грошових потоків, очікуваних від постійного використання активу і 
від його реалізації по закінченню терміну корисного використання. 

Сума відшкодування визначається для індивідуальних активів або, якщо це не є можливим, сума 
відшкодування визначається для групи активів, яка генерує грошові кошти, до якої відноситься 
конкретний актив. 

Одиниця, яка генерує грошові кошти (ОГГК) - це найменша обумовлена група активів компанії, яка 
забезпечує надходження коштів, практично незалежний від притоку грошових коштів від інших 
активів (або груп активів) компанії. ОГГК є звітний сегмент. 

Коли балансова вартість перевищує оцінену вартість відшкодування, вартість активу зменшується 
до його очікуваного відшкодування. Збитки від зменшення корисності відображаються у статті 
«інші витрати» консолідованого звіту про фінансові результати. 

Нематеріальні активи  

 Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною вартістю за вирахуванням 
накопичених сум нарахованої амортизації та резерву під знецінення. 

Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки 
(в розумінні МСБО 38 «Нематеріальні активи») і Група може продемонструвати наступне: 

- Технічну здійсненність завершення створення нематеріального активу, так, щоб його можна 
було використовувати або продано; 

- Намір завершити створення нематеріального активу та використовувати його або продати; 
- Здатна використати нематеріальний актив; 
- Те, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірні майбутні економічні 

вигоди; 
- Наявність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, 

використання активу. 
- Здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до нематеріального активу в процесі 

його розробки. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання 
активу, що складає від 2 до 5 років, патенти на на термін дії отриманого патенту. Нематеріальні 
активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення. Очікуваний строк використання 
активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є 
зміною облікових оцінок і відображається перспективно. 

У звітному періоді у якості нематеріальних активів Група обліковує промислові патенти та 
програмні продукти. 

Запаси 

Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. 
Вартість визначається на основі методу середньозважених витрат. Чиста вартість реалізації являє  
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собою очікувану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням 
очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією. 
 
Фінансові інструменти 
 
Класифікація фінансових активів 
 
В момент початкового визнання фінансових інструментів Група здійснює їх класифікацію та 
визначає модель подальшої оцінки.  
 
Боргові фінансові активи Група класифікує, виходячи з бізнес-моделі, яку вона використовує для 
управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором, що 
ініціює фінансовий інструмент.  
 
Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями:  
 
- фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю;  
- фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в 
іншому сукупному доході;  
- фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку.  
 
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає 
обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  
 
 

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

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

 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Група не мала фінансових активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю. 
 
При первісному визнанні інструментів капіталу, які не призначені для торгівлі, Група може 
безповоротно вибрати відображати подальші зміни справедливої вартості в іншому сукупному 
доході, тобто віднести такі інструменти до категорії оцінки за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході. Цей вибір робиться окремо для 
кожного фінансового інструмента.  
 
Всі фінансові активи, які не відповідають критеріям для їх оцінки за амортизованою вартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток.  
 
Група проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні портфеля 
фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і 
надання інформації управлінському персоналу.  
 
Рекласифікація фінансових активів 
 
Рекласифікація здійснюється перспективно виключно у випадку зміни бізнес-моделі, в рамках якої 
вони утримуються. Фінансові зобов’язання та інструменти капіталу, а також фінансові активи, які 
на вибір Групи при початковому визнанні були класифіковані до моделі обліку за справедливою 
вартістю через прибутки/збитки, не підлягають рекласифікації.  
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Класифікація фінансових зобов'язань 
 
 Фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, за виключенням:  
 
1) фінансових зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки;  
2) фінансових зобов’язань, які виникають у разі, коли передавання фінансового активу не 
відповідає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участі;  
3) договорів фінансової гарантії, авалю, поруки;  
4) зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Група не мала фінансових зобов’язань, які б могли бути 
віднесені до категорії що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
 
 
 
Первісне визнання та подальша оцінка фінансових інструментів 
 
Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки при первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю без 
урахування витрат на операції. Витрати на операції з придбання таких фінансових інструментів 
відображаються за рахунками витрат на дату їх здійснення.  
 
Усі інші фінансові інструменти під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю, 
до якої додаються витрати на операції. Витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо 
пов'язані з визнанням фінансового інструменту, відображаються на рахунках дисконту (премії) за 
цим фінансовим інструментом.  
 
При первісному визнанні Група оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції – 
це сума відшкодування, право на яке Група очікує отримати в обмін на передання обіцяних товарів 
або послуг покупцю, виключаючи суми, отримані від імені третіх сторін, якщо торговельна 
дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування (коли встановлені 
угодою дати платежів надають покупцю чи продавцю суттєві вигоди від реалізації продукції). 
 
За борговим фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 
в іншому сукупному доході, прибутки або збитки визнаються у складі іншого сукупного доходу до 
дати припинення його визнання або рекласифікації, за виключенням процентних доходів, 
нарахованих за методом ефективної відсоткової ставки, прибутків або збитків від його знецінення 
та прибутків або збитків від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют. Визнання 
оціночного резерву за таким активом не змінює величину його справедливої вартості.  
 
Переоцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 
у іншому сукупному доході, здійснюється після нарахування процентів та амортизації 
дисконту/премії, формування оціночного резерву за кредитними ризиками. В момент припинення 
визнання фінансового активу, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в 
іншому сукупному доході, накопичена сума переоцінки рекласифікується з іншого сукупного 
доходу в прибутки або збитки.  
 
Дебіторська заборгованість 
 
Після первісної оцінки дебіторська заборгованість враховується за вирахуванням резерву 
очікуваних кредитних збитків. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у 
фінансовій звітності, при зменшенні корисності і нарахуванні амортизації дисконту/премії, 
визнаються в звіті про сукупний дохід.  
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Позики працівникам 
 
При первісному визнанні видані позики враховуються за справедливою вартістю виданих коштів, 
яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони 
істотно відрізняються від процентної ставки по виданій позиці. Надалі позики оцінюються за 
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою 
вартістю виданих коштів і сумою погашення позики розраховується у відсотках до отримання 
впродовж терміну, на який видана позика. Амортизована вартість розраховується з урахуванням 
будь-яких витрат, пов’язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при 
погашенні.  
Позики, термін погашення яких більше дванадцяти місяців від дати фінансової звітності, 
включаються до складу довгострокової заборгованості, за виключенням частини сум очікуваних 
погашень протягом поточного року. 
Зменшення корисності 
 
Модель зменшення корисності застосовується до фінансових інструментів, які не оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  
 

• фінансові активи, що є борговими інструментами;  
• дебіторська заборгованість за договорами оренди;  
• зобов'язання з надання позик і зобов'язання за договорами фінансової гарантії.  

 
За інвестиціями в інструменти капіталу збиток від зменшення корисності не визнається.  
 
Резерви під очікувані кредитні збитки повинні визнаватися в сумі, що дорівнює або очікуваним 
кредитним збиткам за 12 місяців, або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента.  
 
Група застосовує спрощений підхід та визнає резерви під очікувані кредитні збитки за 
дебіторською заборгованістю, договірними активами та дебіторською заборгованістю за 
договорами оренди в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії 
інструмента, не залежно від наявності суттєвого компонента фінансування.  
 
Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає різницю між контрактними грошовими потоками 
відповідно до умов договору та всіх грошових потоків, що Група очікує отримати. Потім збиток 
дисконтується з наближенням до первісної ефективної процентної ставки активу.  
 
Група розділила фінансові активи на основі загальних характеристик кредитного ризику, таких як: 
тип фінансового інструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емітента, дати 
первісного визнання фінансового активу, та застосувала до них історичний відсоток кредитних 
збитків, що базується на досвіді Групи щодо виникнення таких збитків, скоригованого на 
специфічні фактори для боржників та загальних економічних умов.  
 
Списання 
 
Списання валової балансової вартості фінансового інструменту за рахунок сформованого резерву 
відбувається після визнання його безнадійним, наявності сформованого резерву під очікувані 
кредитні збитки, та одночасного виконання інших передумов, визначених вимогами чинного 
законодавства України та внутрішніх нормативних документів Групи.  
 
Припинення визнання і модифікація договору  
 
Припинення визнання фінансових активів відбувається якщо:  
 
а) строк дії прав на грошові потоки, що визначені умовами договору фінансового активу, 
закінчується;  



ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не вказано інакше) 
 
б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення;  
в) списання фінансового активу за рахунок резерву.  
 
Контроль за переданим активом відсутній, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну 
змогу його продати непов'язаній третій стороні та може здійснити цей продаж в односторонньому 
порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.  
Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, визнання такого активу припиняється, 
інакше, у разі збереження контролю за фінансовим активом, продовжується його визнання у межах 
подальшої участі в ньому.  
 
Різниця між балансовою вартістю фінансового активу, визначеною на дату припинення визнання, та 
сумою отриманої компенсації (в тому числі величину отриманого нового активу за вирахуванням 
величини прийнятого зобов’язання), відображається як доходи або витрати від припинення 
визнання.  
Фінансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання погашено, 
анульовано або строк його виконання закінчився.  
Різниця між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового 
зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченої компенсації є 
доходами/витратами від припинення визнання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в банку та в касі, а також 
короткострокові депозити в банках, якщо їх термін погашення на дату звітності не перевищує трьох 
місяців. 
Отримані державні гранти, дотації 

Державні гранти – це допомога держави у формі передачі ресурсів суб’єкту господарювання в 
обмін на минуле або на майбутнє дотримання певних умов, що пов’язані з операційною діяльністю 
суб’єкта господарювання. Група визнає в своїй консолідованій фінансовій звітності державні 
гранти та дотації, лише при наявності обґрунтованої впевненості дотримання умов їх отримання та 
того, що такі гранти чи дотації будуть отримані. Отримані державні гранти та дотації пов’язані з 
доходом  

Група визнає у складі Іншого доходу Звіту про фінансові результати, на систематичній основі 
протягом періодів у яких Група визнає як витрати відповідні витрати, для компенсування яких ці 
гранти та дотації були призначені. Державні гранти та дотації, що стають дебіторською 
заборгованістю як компенсація за витрати або збитки, які вже були понесені, визнаються у 
прибутку або збитку за той період, у якому вони стають дебіторської заборгованістю.   

Оренда 

Договір є орендним чи містить оренду, якщо він передає право контролювати користування 
ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію. 

Для договору, який є, або містить оренду, кожний компонент оренди в договорі обліковується як 
оренда окремо від компонентів що не пов’язані з орендою цього договору. Як практичний прийом, 
Група може вирішити, за класом базового активу, не розмежовувати компоненти що не пов’язані з 
орендою та оренди, а натомість обліковувати кожний компонент оренди та будь-які пов’язані з ним 
компоненти, що не пов’язані з орендою, як єдиний компонент оренди.  

Група в якості орендаря 

Група не застосовує вимоги щодо визнання та оцінки оренди  до:  

a) короткострокової оренди (на строк до 12 місяців); та  
б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним (вартість нового активу становить менше 
150 тисяч гривень).  

Група визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди.  
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Первісна оцінка активу з права користування  

На дату початку оренди Група оцінює актив з права користування за собівартістю.  

 

Собівартість активу з права користування складається з:  

а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання;  
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 
отриманих стимулів до оренди;  
в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та  
г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення 
базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового 
активу до стану, що вимагається умовами оренди.  

Первісна оцінка орендного зобов’язання  

На дату початку оренди Група оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних 
платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи припустиму 
ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна 
легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових запозичень Групи.  

Ставка додаткових запозичень - ставка відсотка, яку Група сплатила б, щоб позичити на подібний 
строк та з подібним забезпеченням коштів, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю 
подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. 

На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання, складаються з 
вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом строку оренди, які не були 
сплачені на дату початку оренди:  

а) фіксовані платежі, в тому числі по суті фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких 
стимулів до оренди, що підлягають отриманню.  
б) зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням 
такого індексу чи ставки на дату початку оренди;  
в) сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;  
г) ціну виконання можливості придбання; та  
ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди.  

Змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, включають, наприклад, платежі, 
пов’язані з індексом споживчих цін, платежі, пов’язані з еталонною ставкою відсотка (такою як 
LIBOR), або платежі, які змінюються зі змінами ринкових орендних ставок. 

Подальша оцінка активу з права користування  

Після дати початку оренди орендар оцінює актив з права користування, застосовуючи модель 
собівартості: 

a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків 
внаслідок зменшення корисності; та  
б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання. 

Амортизація нараховується із застосуванням вимог МСБО 16 Основні засоби. Орендар має 
амортизувати актив з права користування з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: 
кінець строку корисного використання активу з права користування та кінець строку оренди.  

Подальша оцінка орендного зобов’язання  

Після дати початку оренди орендар оцінює орендне зобов’язання:  

а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням;  
б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та  
в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або 
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модифікації оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.  

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку – окрім випадків, коли ці витрати 
включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти:  

а) проценти за орендним зобов’язанням; та  
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у 
якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.  

Переоцінка орендного зобов’язання  

Після дати початку оренди орендар визнає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування 
активу з права користування. Однак якщо балансова вартість активу з права користування 
зменшилася до нуля і відбувається подальше зменшення оцінки орендного зобов’язання, то орендар 
визнає будь-яку решту суми переоцінки у прибутку або збитку.  

Орендар переоцінює орендне зобов’язання, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:  

а) змінився строк оренди. Орендар визначає переглянуті орендні платежі на основі 
переглянутого строку оренди; або  
б) змінилася оцінка можливості придбання базового активу. Орендар має визначити 
переглянуті орендні платежі з метою відобразити зміну сум, що мають бути сплачені у разі 
використання можливості придбання.  

Група в якості орендодавця 

Договори оренди, за якими у Група залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння 
базовим активом, класифікуються як операційна оренда. Класифікацію оренди здійснюють на дату 
початку дії оренди та можуть змінювати у разі модифікації оренди. 

Орендодавець додає первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору про операційну 
оренду, до балансової вартості базового активу та визнає їх, як витрати протягом строку оренди на 
такій самій  основі, як дохід від оренди. 

Орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі чи 
будь-якій іншій систематичній основі. Орендодавець застосовує іншу систематичну основу, якщо 
така основа дозволяє краще відображати модель, завдяки якій вигода, отримана від  використання 
базового активу зменшується.  

Орендодавець визнає витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, 
як витрати.  

Забезпечення 
Забезпечення визнається тоді, коли Група має поточне зобов'язання (юридичне або узгоджене), що 
виникло унаслідок минулої події, а також існує вірогідність, що для погашення зобов'язання буде 
необхідне вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити 
суму зобов'язання. Забезпечення переглядається на кожну дату фінансової звітності та коригується 
для відображення поточної оцінки. У випадках, якщо вплив вартості грошей в часі є істотним, сума 
забезпечення визначається шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків по 
ставці до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі, і, якщо 
необхідно, ризики, властиві виконанню таких зобов'язань. 

Зобов'язання з виплат працівникам 

Група здійснює внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування і страхування на 
випадок безробіття в розмірі, встановленому законодавством, чинним протягом розглянутих 
періодів, які розраховуються на підставі загальної суми заробітної плати та іншої компенсації 
працівникам. Ці витрати відображаються у звіті про фінансові результати в періоді, до якого 
відносяться нарахування заробітної плати та іншої компенсації працівникам. 

Крім вищевказаних внесків у державну пенсійну систему, Група має угоду з профспілкою 
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працівників про здійснення одноразового платежу при виході працівників на пенсію. Такі 
зобов'язання є незабезпеченими і, по суті, відповідають критеріям пенсійної програми з 
визначеними виплатами.  

Крім цього, Група погодила з профспілкою одноразову виплату на ювілей для працівників з 
досягнення 50-ої річниці. Спрощений метод обліку застосовується для цього довгострокового 
винагороди працівникам. Цей підхід відрізняється від підходу обов'язкового для винагород по 
закінченню трудової діяльності описаного вище в тому,що вплив змін актуарних припущень не 
визнається в іншому сукупному доході. 

З листопада 2013 року діє нова редакція колективного договору з профспілкою, прийняття якої 
дозволило суттєво знизити витрати Групи на виплати співробітникам, пов’язаним з виходом на 
пенсію та по досягненню ювілейного віку.  

Умовні забов'язання 
Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує  

вірогідність того, що для погашення зобов'язання буде потрібно вибуття ресурсів, які утілюють в 
собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. 
Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість 
відтоку ресурсів, які є економічними вигодами, є маловірогідною.  
Дохід від договорів з клієнтами 

Група  визнає дохід, коли (або у міру того, як) вона задовольняє зобов’язання щодо виконання, 
передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру 
того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  
 
Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати практично 
всю решту вигід від нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб’єктам 
господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього. Вигоди від активу 
– це потенційні грошові потоки (надходження грошових коштів або економія грошових коштів, які 
вибувають), які можуть бути отримані безпосередньо чи опосередковано. 
 
Визнання доходу за договорами з клієнтами проходить за наступною моделлю із п’яти кроків:  
 
- Крок 1: Ідентифікація договору; 
- Крок 2: Ідентифікація зобов’язань, що підлягають виконанню в рамках договору; 
- Крок 3: Визначення ціни операції; 
- Крок 4: Розподіл ціни операції на зобов’язання, що підлягають виконанню; 
- Крок 5: Визнання виручки. 

Продажі товарів 

Дохід від реалізації товарів визнається, коли Група реалізувала товар клієнту. 

Група розглядає, чи є під час продажі інші обіцянки, які є окремими зобов'язаннями щодо 
виконання, для яких частина ціни транзакції повинна бути розподілена (наприклад, гарантії, бали 
лояльності клієнтів). При визначенні ціни угоди на продаж, Група враховує наслідки змінної 
вартості, існування значних фінансових компонентів, не грошові компенсації та винагороду, що 
підлягає сплаті клієнту (якщо така є). 

 

(і) Змінна компенсація 

Якщо компенсація, обіцяна в договорі, включає змінну величину, Група оцінює суму компенсації, 
на яку суб’єкт господарювання матиме право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг 
клієнтові.  

Величина компенсації може змінюватися залежно від знижок, дисконтів, набраних балів, цінових 
поступок, стимулів, бонусів за результатами роботи, штрафів або інших подібних чинників. 
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Обіцяна компенсація також може змінюватися, якщо право Групи на компенсацію залежить від 
настання або ненастання певної майбутньої події. Наприклад, величина компенсації буде змінною, 
якщо або продукт був проданий з правом повернення, або фіксовану суму обіцяно як бонус за 
показники діяльності по досягненню певного рубежу.  

Група включає в ціну операції частину або всю величину змінної компенсації лише якщо існує 
висока ймовірність того, що коли невизначеність, пов'язана зі змінною компенсацією, буде в 
основному вирішена, істотного сторнування суми визнаного кумулятивного доходу не відбудеться.  

Права на повернення 

Згідно законодавства, клієнт має право повернути товари протягом певного періоду. Група 
використовує метод очікуваного значення для оцінки товарів, які не будуть повернуті, оскільки цей 
метод найкращим чином передбачає суму змінної вартості, на яку Група буде мати право. Для 
товарів, які, як очікується, будуть повернуті, замість доходу Група визнає зобов'язання щодо 
відшкодування. Право на повернення активу (і відповідне коригування вартості продажів) також 
визнається за право відшкодувати товари від клієнта. 

(іі) Істотний компонент фінансування 

Група застосовує практичний прийом, який не передбачає обов’язкового коригування обіцяної суми 
компенсації з метою урахування істотного компонента фінансування, якщо Компанія очікує, на 
момент укладення договору, що період між часом, коли Група передає обіцяний товар або послугу 
клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше одного 
року.  

Коригуючи обіцяну величину компенсації задля урахування істотного компонента фінансування, 
Група користується ставкою дисконтування, яка застосовувалася б в окремій операції фінансування 
між суб’єктом господарювання та його клієнтом на момент укладення договору. Ця ставка 
відображатиме кредитні характеристики сторони, яка одержує фінансування за договором, а також 
будь-яку заставу або забезпечення, надані клієнтом або Компанією, у тому числі активи, передані за 
договором.  

Компенсації принципалу і агенту 

Група визначає, чи є вона принципалом чи агентом для кожного товару або послуги, обіцяних 
клієнтові. Якщо договір з клієнтом містить більше ніж один визначений товар або послугу, Група 
може бути принципалом щодо одних вказаних товарів або послуг та агентом для інших.  

Група є принципалом, якщо вона контролює вказаний товар або послугу до того, як такий товар або 
послугу будуть передані клієнтові. Група є агентом, якщо зобов’язання Групи щодо виконання 
полягає у тому, щоб організувати надання вказаного товару або послуги іншою стороною.  

Платою або комісією може бути чиста сума компенсації, яку Група залишає собі після сплати іншій 
стороні компенсації, отриманої в обмін на товари або послуги, які будуть надані цією стороною. 
 
Подання 
 
Коли якась частина договору виконана, Група відображає договір у звіті про фінансовий стан як 
контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно від співвідношення між виконанням 
Групою свого зобов’язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Група відображає будь-
які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську заборгованість.  
 
Якщо клієнт платить компенсацію або Група має право на суму компенсації, яка є безумовною 
(тобто є дебіторською заборгованістю), Група, перш ніж передавати товар або послугу клієнтові, 
має відобразити договір як контрактне зобов'язання, на дату здійснення оплати чи дату, коли оплата 
має бути здійснена (залежно від того, яка дата раніше).  
 
Якщо Група виконує передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію 
або до того, як настане дата сплати такої компенсації, Група відображає договір в обліку як 
контрактний актив, за винятком будь-яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. 
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Контрактний актив – це право Групи на компенсацію в обмін на товари або послуги, які Група 
передала клієнтові. 
 
Право на компенсацію є безумовним, якщо для того, щоб настала дата сплати такої компенсації, 
необхідний лише плин часу. Група визнає дебіторську заборгованість, якщо воно має теперішнє 
право на сплату, навіть при тому, що ця сума у майбутньому може підлягати поверненню.  
 
В цій фінансовій звітності Група може використовувати терміни аванси отримані, дохід від 
реалізації, виручка - ці терміни аналогічні термінам договірне зобов’язання та дохід від звичайної 
діяльності у визначенні МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Податок на прибуток 
a) Поточний податок 
Податкові активи і зобов'язання, що стосуються поточного податку за поточні та попередні періоди 
оцінюються за сумою, яка, як очікується, повинна бути відшкодована податковими органами або 
сплачена податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, застосовані для 
розрахунку даної суми, - це ставки і закони, прийняті або чинні на звітну дату. 

b) Відстрочений податок  
Відстрочений податок на прибуток визначається за методом зобов'язань шляхом визначення 
тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою 
вартістю для цілей фінансової звітності. 
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими різницями оподаткувань. 
Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються за всіма від'ємними тимчасовими різницями, 
невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками, в тому розмірі, 
в якому існує значна вірогідність того, що існуватиме прибуток до оподаткування, проти якого 
можуть бути зараховані тимчасові різниці, що віднімаються, невикористані податкові пільги і 
невикористані податкові збитки. 
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну звітну дату і 
зменшується, якщо вірогідність того, що матиме місце достатній оподаткований прибуток, який 
дозволить використати всю або частину відкладених податкових активів, невелика. 
Відстрочені податкові активи і зобов'язання оцінюються за податковими ставками, які, як 
передбачається, застосовуватимуться у звітному році, коли актив буде реалізований, а зобов'язання 
погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які станом на звітну дату 
були чинними або фактично введені в дію. 
Відстрочені податкові активи (зобов'язання) зараховуються один проти одного, якщо є юридично 
закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки 
відносяться до однієї і тієї ж податкової групи і податкового органу. 

Процентні витрати 
Витрати на позики визнаються як витрати в момент їх виникнення, крім випадків, коли позикові 
кошти використовуються на фінансування придбання або створення кваліфікованих актів. 

Позикові кошти, які прямо призначені для придбання, будівництва або створення основних засобів, 
за умови, що їх підготовка до використання або продажу займає тривалий час, капіталізуються як 
частина вартості відповідних основних засобів. 

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності  

Нижче наводяться стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску 
фінансової звітності Групи. До переліку включені випущені стандарти та інтерпретації, які Група 
планує застосувати у майбутньому.  

Група має намір застосувати ці стандарти з дати набрання ними чинності. 

Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності - Концептуальна основа фінансової звітності 
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у новій редакції містить новий розділ про оцінку, рекомендації щодо відображення у звітності 
фінансових результатів, удосконалені визначення та рекомендації (зокрема, визначення 
зобов’язання) і роз’яснення таких важливих питань, як функції управління, обачливість та 
невизначеність оцінки у ході підготовки фінансової звітності. Зміни вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати.  

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості 

Рада з МСФЗ вирішила уточнити визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і 
відповідним для всіх стандартів. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що 
пропуск або неправильне відображення суттєвих елементів впливає на економічні рішення 
користувачів, прийнятих на основі фінансової звітності. У новому варіанті визначення інформація 
вважається істотною, якщо її пропуск, неправильне відображення або приховування її іншою 
інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань, вплинути на рішення 
основних користувачів фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на основі 
такої фінансової звітності, що містить фінансову інформацію про конкретну організацію, що звітує.  

Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на консолідовану фінансову 
звітність Групи. 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» - У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла 
поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних з класифікацією зобов’язань на поточні та 
непоточні. Поправки набувають чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2022 року або 
пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування. 
Поправки можуть мати вплив на класифікацію зобов’язань у звіті про консолідований фінансовий 
стан Групи. 

Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на 
консолідовану фінансову звітність Групи або на застосовні для неї: 

МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 
2021 року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.  

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в 
асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та 
асоційованою компанією чи спільним підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу 
цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування перспективно. 

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Поправки уточнюють ключове визначення бізнесу. 
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування.  

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - Реформа системи 
процентних ставок – поправки набувають чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2020 
року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування. 

6. Подання статей звітності 

Для більш якісного розкриття інформації Група змінила подання витрат по стимулюванню 
продажу готової продукції в порівняльній інформації за 2018 рік.  

Стаття  
Код  

рядка 2018   
2018 (нове 
подання) 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)  2000 6 498 891 А (80 434) 6 418 457 
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Валовий:   
     прибуток  2090 1 329 777 А (80 434) 1 249 343 
Витрати на збут 2150 (412 124)       А  80 434 (331 690) 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: прибуток 2190 551 470 - 551 470 

А. Зміна подання витрат на стимулювання продажу готової продукції. 

7. Операційні сегменти 

Група має два звітні  сегменти, як описано нижче, які оцінюються групою як стратегічні бізнес-
одиниці. Стратегічні підрозділи пропонують різні товари та послуги, і управляється окремо, 
оскільки вимагають різні технології та маркетингові стратегії. Для кожної із стратегічних бізнес 
одиниць, вище керівництво групи принаймні щомісяця оцінює внутрішні звіти з управління.  

Існують різні рівні інтеграції сегментів. Ця інтеграція включає в себе використання технологічного 
обладнання, матеріальної бази, подібних механізмів для дистрибуції та розподілу 
загальногосподарських витрат. 
Аналіз інформації за сегментами відбувається на основі видів товарів і послуг, постачання яких 
здійснюють операційні підрозділи Групи. Відповідно, звітні сегменти Групи згідно з вимогами 
МСФЗ 8 представлені таким чином: 

Звітні сегменти Операційні сегменти 
Картонно-паперова продукція − Реалізація картону 

− Реалізація паперу-основи 
− Реалізація паперу туалетного 
− Реалізація рушничків паперових 
− Реалізація серветок 
− Реалізація гофропродукції  

Інша діяльність − Доход від реалізації товарів 
− Послуги теплопостачання 
− Транспортні послуги 
− Доходи від реалізації інших послуг 

Облікова політика щодо звітних сегментів не відрізняється від облікової політики Групи, 
викладеної у Примітці 5. Результат діяльності сегмента являє собою прибуток згідно з МСФЗ до 
врахування нерозподілених корпоративних витрат. Нерозподілені корпоративні витрати включають 
компенсацію керівництву, представницькі витрати і витрати на утримання офісних приміщень. 
Такою є система оцінок, яка включається у звіт для вищого органу операційного управління для 
розподілу ресурсів і оцінки показників діяльності за сегментами. 

Результати сегментів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, наступні: 
 

 Картонно-паперова 
продукція Інше Нерозподі-

лені статті Разом 

Продажі, всього 5 869 981 1 179 042 - 7 049 023 
Внутрішньогрупові продажі (298 538) (278 023) - (576 561) 
Продажі для зовнішніх клієнтів 5 571 443 901 019 - 6 472 462 
Собівартість реалізації (3 944 420) (1 039 251) - (4 983 671) 
Валовий прибуток 1 627 023 (138 232) - 1 488 791 
Адміністративні витрати (354 692) (78 702)   (433 394) 
Витрати на збут (334 473) (27 022)   (361 495) 
Операційний прибуток 937 858 (243 956) - 693 902 
Інші доходи 74 674 3 740   78 414 
Інші витрати (215 476) (110 922)   (326 398) 
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Фінансові доходи 178 551 5 893   184 444 
Фінансові витрати (84 729) (1 278)   (86 007) 
Прибуток до оподаткування 890 878 (346 523) - 544 355 
Витрати з податку на прибуток (80 214) (17 182)   (97 396) 
Прибуток  та сукупний дохід за рік 810 664 (363 705) - 446 959 
Активи сегмента 4 330 658 408 851 - 4 739 509 
Консолідовані загальні активи 4 330 658 408 851 - 4 739 509 
Зобов'язання сегмента 2 239 256 279 451 - 2 518 707 
Консолідовані зобов'язання 2 239 256 279 451 - 2 518 707 
Інша сегментна інформація:     

нарахована амортизація 226,359 14,619 - 240,978 
капітальні витрати 553,465 104,941   658,406 

Основою для оцінки міжсегментних продажів є поточні ринкові ціни, на рівні яких може 
здійснюватися продаж зовнішнім покупцям, але не нижче повної вартості виробництва плюс 
супровідні витрати. 
Нерозподілені корпоративні зобов'язання представляють собою банківські кредити, зобов'язання і 
забезпечення. 
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Результати сегментів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, були наступними: 

 
 Картонно-паперова 

продукція Інше Нерозподі-
лені статті Разом 

Продажі, всього 6 093 836 895 204 - 6 989 040 
Внутрішньогрупові продажу -354 486 -216 097 - -570 583 
Продажі для зовнішніх клієнтів 5 739 350 679 107 0 6 418 457 
Собівартість реалізації -4 569 511 -599 603 - -5 169 114 
Валовий прибуток 1 169 839 79 504 0 1 249 343 
Адміністративні витрати -333 410 -32 773   -366 183 
Витрати на збут -320 306 -11 384   -331 690 
Операційний прибуток 516 123 35 347 0 551 470 

Інші доходи 113 573 1 569   115 142 
Інші витрати (44 440) (3 877)   (48 317) 
Фінансові доходи 8 587 128   8 715 
Фінансові витрати (69 258) (227)   (69 485) 
Прибуток до оподаткування 524 585 32 940 - 557 525 
Витрати з податку на прибуток (95 869) (5 967)   (101 836) 
Прибуток  та сукупний дохід за рік 428 716 26 973 - 455 689 
Активи сегмента 4 369 207 309 220 - 4 678 427 
Консолідовані загальні активи 4 369 207 309 220 - 4 678 427 
Зобов'язання сегмента 2 727 417 177 168 - 2 904 585 
Консолідовані зобов'язання 2 727 417 177 168 - 2 904 585 
Інша сегментна інформація:     

нарахована амортизація 171 172 4 006 - 175 178 
капітальні витрати 846 709 21 603 - 868 312 

 

Активи та зобов'язання Групи розташовані в Україні. Продажі на експорт являють собою продаж 
основної картонно-паперової продукції. 

Вторинний формат звітності - географічний, представлено нижче: 
 

Країна Реалізації за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 

Реалізації за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 

Україна 4 985 104 4 892 208 
Інші держави 1 487 358 1 526 249 
 6 472 462 6 418 457 
 
Група експортує   готову продукцію  та товари у Білорусь, Молдову, Росію та інші держави. 
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8. Основні засоби та капітальні інвестиції 
Станом на 31 грудня основні засоби  включають: 

 
  
  

Будинки та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Меблі та 
інше 

Капітальні 
інвестиції Разом 

Первісна вартість      
на 01.01.2018 347 508 2 211 139 135 030 34 952 189 910 2 918 539 
Надходження -  -  -  -  857 287 857 287 
Переміщення 172 872 566 012 30 085 14 891 (783 860) - 
Вибуття (143) (11 529) (1 657) (913) (3 483) (17 725) 
На 31.12.2018 520 237 2 765 622 163 458 48 930 259 854 3 758 101 
Надходження -  -  -  -  650 221 650 221 
Переміщення 104 632 684 953 29 339 16 872 (835 796) - 
Вибуття - (9 026) (3 091) (1 765) (8 076) (21 958) 
На 31.12.2019 624 869 3 441 549 189 706 64 037 66 203 4 386 364 
Накопичений знос та знецінення      
На 01.01.2018 (139 418) (1 053 289) (74 695) (19 688) - (1 287 090) 
Нараховано знос за 
період (11 841) (137 358) (13 235) (6 001) -  (168 435) 
Знос по вибувшим 89 9 897 1 656 891  - 12 533 
На 31.12.2018 (151 170) (1 180 750) (86 274) (24 798) - (1 442 992) 
Нараховано знос за 
період (15 598) (190 911) (17 604) (9 298) -  (233 411) 
Знос по вибувшим - 8 447 2 052 1 667  - 12 166 
На 31.12.2019 (166 768) (1 363 214) (101 826) (32 429) - (1 664 237) 
Залишкова вартість      
На 31.12.2017 208 090 1 157 850 60 335 15 264 189 910 1 631 449 
На 31.12.2018 369 067 1 584 872 77 184 24 132 259 854 2 315 109 
На 31.12.2019 458 101 2 078 335 87 880 31 608 66 203 2 722 127 

  

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 рр. машини та обладнання з загальною початковою вартістю      
447 068 тис. грн. і 393 108 тис. грн відповідно були повністю замортизовані, але продовжували 
використовуватися Групою. 

Станом на 31 грудня 2019 р. основні засоби на суму 1 369 551 тис. грн. та запаси на суму 44 671 тис. 
грн. знаходилися в заставі в якості забезпечення кредитних договорів, на 31 грудня 2018 р. основні 
засоби на суму 1 919 660 тис. грн. та запаси на суму 99 227 тис. (Примітки 18). 

Оскільки частина кредитних коштів було використано з метою створення виробничих 
потужностей Групи, у 2019 році було капіталізовано 20 038 тис. грн. фінансових витрат з 
застосованою ставкою капіталізації 7,5 %. У 2018 році було капіталізовано 55 174 тис. грн. 
фінансових витрат з застосованою ставкою капіталізації 11,9 % (Примітка 18). 

Група застрахувала в українських страхових компаніях будівлі, машини і обладнання, транспортні 
засоби та інші об'єкти від класичних майнових ризиків (пожежа, стихійні лиха, крадіжка, 
пошкодженні водою та інше), а також ризику настання перерви у виробничій діяльності терміном 
на 1 рік з подальшою пролонгацією на наступний період. 

Необоротні активи, утримувані для продажу, станом на 31 грудня представлені наступним чином: 

 
 

 Площа, га 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
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Земельна ділянка 0,008 735 735  
Земельна ділянка 0,2994 10 103 10 103 
Земельна ділянка 0,623 25 256 25 256 
Інші  8 - 
  36 102 36 094 

9. Нематеріальні активи 
Станом на 31 грудня нематеріальні активи включають: 

  Промислові 
патенти 

Комп’ютерні 
програми та 

інше 
Разом 

Первісна вартість      
На 01.01.2018  735  36 314  37 049  
Надходження  -  11 025 11 025 
Вибуття  -  (557) (557) 
На 31.12.2018  735 46 782 47 517 
Надходження  -  8 185 8 185 
Вибуття  -  (13) (13) 
На 31.12.2019  735 54 954 55 689 
Накопичений знос та знецінення     
На 01.01.2018  (414) (19 181) (19 595) 
Нараховано знос за період  (102) (6 641) (6 743) 
Вибуття  -  8 8 
На 31.12.2018  (516) (25 814) (26 330) 
Нараховано знос за період  (102) (6 694) (6 796) 
Вибуття  -  12 12 
На 31.12.2019  (618) (32 496) (33 114) 
Залишкова вартість     
На 31.12.2017  321  17 133  17 454  
На 31.12.2018  219 20 968 21 187 
На 31.12.2019  117 22 458 22 575 

10. Довгострокові фінансові інвестиції 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років довгострокові фінансові інвестиції включали частку 20% 
статутного капіталу ТОВ  «Енерго тех», яка обліковується за методом участі в капіталі інших 
підприємств. У 2019 році відбулися додаткові внески без зміни частки 20% у статутному капіталі 
ТОВ  «Енерго тех». У 2019 та 2018 роках прибутки або збитки від участі в капіталі ТОВ  «Енерго 
тех» не визнавались. 

 2019 2018 
Частка 20% статутного капіталу ТОВ  «Енерго тех» 7 054 5 354 
 7 054 5 354 

11. Довгострокова дебіторська заборгованість 
 
Станом на 31 грудня довгострокова дебіторська заборгованість включає: 
 2019 2018 
Довгострокові позики співробітникам (Приміт.32) 40 854 59 842 
За вирахуванням дисконту (24 282) (31 082) 
 16 572 28 760 
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Всі позики співробітникам є безвідсотковими з рівними щомісячними виплатами або з погашенням 
у кінці строку, який, як правило, становить від 3 до 5 років. 
Дисконт нараховувався за середніми ставками за залученими Групою кредитами в гривні, які 
складають у звітному періоді 19,1%,  2018- 20,8%. 

12. Інші необоротні активи / активи з права користування 

Станом на 31 грудня Інші необоротні активи складаються з активів з права користування. 

Компанія має шість договорів оренди землі на строк до сорока п’яти років. Інформація щодо 
активів з права  користування за 2019 рік представлена таким чином: 

 Земля Всього 
Первісна вартість 

 
 

   
 

  
На 31.12.2018 року - - 
Надходження 7 207 7 207 
Вибуття - - 
На 31.12.2019 року 7 207 7 207 
Накопичений знос   
На 31.12.2018 року - - 
Нарахований знос (771) (771) 
На 31.12.2019 року (771) (771) 
Чиста вартість на 31.12.2019 року 6 436 6 436 

Інформація щодо зобов’язань з оренди приведена таким чином: 

 2019 
Довгострокова частина зобов’язань з оренди (Код рядка 1515) 5 885 
Поточна частина зобов’язань з оренди (Код рядка 1610) 711 
Всього зобов’язань з оренди 6 596 

Майбутні грошові потоки за орендою представлені таким чином:  
від 1 до 3 місяців 370 
від 3 до 12 місяців 1 018 
більше 12 місяців 4 171 

 5 559 

Інформація щодо активів з права користування та зобов’язань з оренди на дату першого 
застосування МСФЗ 16 «Оренда» наведена у Примітці 3. 

Витрати за договорами оренди за 2019 рік наведена таким чином: 
 2019 
Витрати за відсотками, які включені до фінансових витрат (Примітка 29) 1 194 
Нарахований знос за рік (Примітка 25) 771 

Витрати за короткостроковою орендою 1 805 

13. Запаси 
Станом на 31 грудня запаси включають: 
 2019 2018 
Сировина й матеріали 307 113 348 565 
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Незавершене виробництво  214 482 215 925 
Готова продукція  120 598 142 781 
Запасні частини 126 581 138 248 
Малоцінні швидкозношувані предмети 44 496 49 560 
Інші матеріали 11 698 19 218 
 824 968 914 297 

Станом на 31 грудня 2019 року запаси балансовою вартістю 44 671 тисяч гривень були передані у 
заставу за кредитами, станом на 31 грудня 2018року на суму 99 227  тисяч гривень  (Примітка 18). 

14. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість складає: 

 2019 2018 

Дебіторська заборгованість третіх осіб 967 066 916 568 
Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін (Приміт.32) 17 710 19 831 
Резерв очікуваних кредитних збитків (110 203) - 
Резерв сумнівних боргів (69 731) (1 468) 
 804 842 934 931 

Практика укладених договорів на реалізацію продукції, товарів, робіт та послуг передбачає ту 
обставину що після відвантаження (передачі) товару та послуг клієнту у Групи віникає право на 
безумовну компенсацію, тобто для отримання Групою компенсації(оплати) за відвантажену 
продукцію, товари, роботи та послуги необхідний лише плин часу. Оскільки у Групи виникае 
теперішнє право на сплату, навіть при тому, що ця сума у майбутньому може підлягати 
поверненню, суми очукуваної компенсації (оплати) не є контрактними активами, а визнаються 
дебіторською заборгованностью. 

Оціночний резерв під кредитні збитки щодо торговельної дебіторської заборгованості визначається 
відповідно до матриці резервів, представленої в таблиці нижче. Матриця резервів заснована на 
кількості днів прострочення: 

 

 

 

 
  31.12.2019 

 

 Загальна 
вартість 

 
  

Очікувані 
кредитні 
збитки 

  

Коефіцієнт 
очікуваних 
кредитних 

збитків 
Із затримкою платежу до 30 днів  651 230  65  0.01% 
Із затримкою платежу до 31-60 днів  6 918  21  0.30% 
Із затримкою платежу до 61- 180 днів  8 925  164  1.84% 
Із затримкою платежу 181- 360 днів  -  -  21.60% 
Із затримкою платежу понад 360 днів  109 953  109 953  100.00% 

Разом  777 026  110 203  14,18% 

 

Інформація про рух резерву очікуваних кредитних збитків на торгову дебіторську заборгованість за 
роки, що закінчився 31 грудня 2019 та 2018 років, представлена таким чином:  

 
 2019 2018 
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Сальдо резерву на початок періоду - - 
Очікувані кредитні збитки (110 203) - 
Дохід від відновлення заборгованості - - 
Використання резерву очікувані кредитні збитки - - 
Сальдо резерву на кінець періоду (110 203) - 

Інформація про рух резерву сумнівних боргів  на торгову дебіторську заборгованість за роки, що 
закінчився 31 грудня 2019 та 2018 років, представлена таким чином: 
 2019 2018 
На початок періоду (1 468) (1 621) 

- нараховано  (69 573) (478) 
- використано  1 003 132 
- відшкодовано  307 499 

Залишок на кінець періоду (69 731) (1 468) 

15. Аванси та інші оборотні активи 
Станом на 31 грудня передоплати та інші оборотні активи включали: 
 
Інша поточна дебіторська заборгованість: Код рядка 2019 2018 
Аванси  видані за енергоносії та матеріали 1130 100 085 164 496 
Короткострокові безвідсоткові позики працівникам (Приміт.32) 1155 88 087 92 867 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 829 5 041 
Інші оборотні активи 1170 14 551 32 921 
ПДВ до відшкодування та аванси з податку на прибуток 1135 18 642 25 198 
  235 194 320 523 

 
 

16. Грошові кошти та їх еквіваленти 
Станом на 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленнти  включали: 

 
 2019 2018 
Грошові кошти та рахунки в банках у гривні 33 713 41 916 
Грошові кошти та рахунки в банках у валюті 21 800  41 829 
 55 513 83 745 

17. Капітал 
Нижче описані характер і мета кожного елемента капіталу: 
Елемент капіталу Опис і мета  
Статутний капітал Затверджений, випущений і повністю оплачений акціонерний капітал 

Материнської компанії 
Додатковий оплачений 
капітал 

Сума перевищення фактичних внесків учасників над їх номінальною 
величиною 

Нерозподілений прибуток Всі інші чисті прибутки і збитки та операції з учасниками (наприклад, 
дивіденди), не визнані в іншому місці. 

Неконтрольована частка Частина капіталу дочірніх компаній не належить акціонерам Групи 
 

Статутний капітал 
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Станом на 31 грудня 2019 і 2018 рр. зареєстрований і оплачений Статутний капітал материнської 
компанії Групи складає 10 000 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 і 2018 рр. статутний фонд у сумі 
10 000 тис. грн. розподілений на 40 000 000 простих акцій номінальною вартістю 0.25 грн. 
Всі акції упродовж 2019 та 2018 рр. були в обігу. 

Акціонери Групи станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. були представлені наступним чином: 

Для цілей цієї консолідованої фінансової звітності статутний капітал станом на 31 грудня 2019 і 
2018 рр. був проіндексований відповідно до вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 
гіперінфляції», склавши  50 745 тис. грн. 

Перевищення суми індексації над номінальним розміром статутного капіталу в сумі 40 745 тис. грн. 
представлено у консолідованому балансі та консолідованому звіті про власний капітал як Капітал у 
дооцінках.  

Додатковий капітал 

Додатковий капітал включає внески, зроблені акціонерами Групи для виконання інвестиційних 
зобов'язань за договором про придбання акцій, укладеним з державною холдинговою компанією, 
яка діє від імені Фонду державного майна України.   

Нерозподілений прибуток 

Відповідно до законодавства України Група має право розподіляти весь прибуток між акціонерами 
або використовувати його для створення резервів відповідно до положень статутів підприємств, що  
входять до Групи. Подальше використання коштів спрямованих для створення резервів може бути 
обмежене; такі кошти повинні бути використані для цілей встановлених при створенні резервів. Як 
правило, дивіденди декларуються за рахунок прибутку поточного року або нерозподіленого 
прибутку представленого у індивідуальній фінансовій звітності компаній, але не за рахунок 
резервів. 

Нерозподілений прибуток, поданий у цій фінансовій звітності, включає деякі коригування з метою 
представлення цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ. 

Неконтрольована  частка 
Як було зазначено в Примітці 1, частина капіталу дочірніх компаній не належить акціонерам 
Групи. На частку неконтролюючих акціонерів дочірніх компаній Групи припадає 15 789 тис. грн. їх 
накопичених прибутків, за 2018 рік 1 613 тис. грн. накопичених збитків. 

Чистий прибуток дочірніх компаній за 2019 рік, що припадають на частку неконтролюючих 
акціонерів, склав 17 402 тис. грн., за 2018 рік чистий прибуток склав 364 тис. грн.  

18. Кредитні зобов'язання 
Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання 
Станом  на 31 грудня довгострокові кредитні зобов'язання складали: 

 Код рядка Валюта Ставка 2019 2018 
Європейський банк реконструкції та 
розвитку 1510 євро 2,9% 374 943 304 456 
«Raiffeisen Bank International» 1510 євро 0,8% 82 466 93 728 
ПАТ «Креді Агриколь Банк» 1510 євро 3,8% 44 233 76 098 
АТ ОТП Банк 1510 євро 3,8-4,0% 13 543 - 
Палп Милл Холдинг ГмбХ 1515 євро 2,0% 33 598 40 320 
Палп Милл Холдинг ГмбХ 1515 євро 4,0% 27 136 - 
    575 919 514 602 

Основні акціонери Статус Частка у статутному капіталі 
2019 2018 

Палп Милл Холдинг ГмбХ, Австрія                 Материнська компанія                           100% 100% 
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Поточна заборгованість за 
довгостроковими позиками банків 1510 євро  (125 712) (124 066) 
Поточна заборгованість за 
довгостроковими позиками Палп 
Милл Холдинг ГмбХ 1515 євро  (2 266) - 
    447 941 390 536 

Короткострокові кредити банків 

Станом на 31 грудня короткострокові боргові зобов’язання складали: 

Кредитодавець Код рядка Валюта Ставка 2019 2018 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 1600 євро 3,5% 329 218 389 768 
ПАТ «Креді Агриколь Банк» 1600 євро 3,5% 172 139 105 363 
Банк «Південний» 1600 гривні 19, 0% 50 000 50 000 
АТ «ОТП Банк» 1600 євро 3,8-4,0% 47 824 - 
ПАТ «Правекс-Банк КБ» 1600 гривні 18,0-19,1% 27 000 81 000 
АТ «ОТП Банк» 1600 гривні 19,5% 5 000 70 000 
АТ «Укрсиббанк» 1600 гривні 19,9% 661 - 
    631 842 696 131 

Кредитні договори встановлюють ряд обмежень і вимог до компаній-позичальників Групи. У разі 
порушення компанією Групи будь-яких вимог або недотримання будь-яких обмежень, кредитори 
мають право, на свій розсуд, вимагати негайного погашення будь-якої суми заборгованості за 
кредитним договором, припинити або призупинити надання кредитних коштів, скористатися 
правами по будь-яких договорів застави або гарантії, а також використовувати будь-які інші засоби 
правового захисту, передбачені українським законодавством. Станом на 31 грудня 2019 року 
компанії Групи дотримуються вимог щодо виконання будь-яких обмежень по кредитним 
договорам. 
Керівництво вважає, що компанії Групи в змозі повністю погасити власні поточні кредитні 
зобов'язання, що були на балансі станом на кінець звітного періоду. 

Станом на 31 грудня 2019 р. основні засоби (Примітка 8) на суму 1 369 551 тис. грн. та запаси 
(Примітка 13) на суму 44 671 тис. грн. знаходилися в заставі в якості забезпечення кредитних 
договорів, на 31 грудня 2018 р. основні засоби на суму 1 919 660 тис. грн. та запаси на суму 99 227 
тис. 

Зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю (як визначається для звіту про рух 
грошових коштів) представлені наступним чином: 

 
Кредити та 

позики 

Зобов’язання 
за основні 

засоби 
Зобов’язання 

з оренди  

Разом 
зобов’язання 

від фінансової 
діяльності 

Залишок на 1 січня 2019 року 1 210 733 19 272 - 1 230 005 
Рух грошових коштів:     

Надходження позик 857 954 - - 857 954 
Погашення позик (799 980) (11 844) (1 805) (813 629) 

Негрошові потоки     
Надходження    7 207 7 207 
Курсова різниця (170 474) (500) - (170 974) 
Нарахування відсотків - - 1 194 1 194 
Інші 109 526 20 276 - 129 802 

Залишок на 31 грудня 2019 року 1 207 759 27 204 6 596 1 241 559 
     

 
Кредити та 

позики 

Зобов’язання 
за основні 

засоби 
Зобов’язання 

з оренди  

Разом 
зобов’язання 

від фінансової 
діяльності 

Залишок на 1 січня 2018 року 823 943 12 706 - 836 649 
Рух грошових коштів:     
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Надходження позик 641 478 - - 641 478 
Погашення позик (236,923) (13 044) - (249 967) 

Негрошові потоки     
Курсова різниця (11 304) (632) - (11 936) 
Інші (6 461) 20 242 - 13 781 

Залишок на 31 грудня 2018 року 1 210 733 19 272 - 1 230 005 

19. Інші довгострокові зобов'язання 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання складали: 

 

 Примітки 2019 2018 
Заборгованість за позикою Палп Милл Холдинг ГмбХ  18 58 468 40 320 
Довгострокова частина зобов’язань за основні засоби  19 465 12 931 
Довгострокова частина зобов’язань з оренди землі 12 5 885 - 
  83 818 53 251 
 
Довгострокові зобов'язання за основні засоби складаються з сум, що підлягають до оплати за 
довгостроковими договорами придбання виробничого обладнання та транспортних засобів.  
Нижче наведені майбутні платежі і приведена вартість платежів за довгостроковими договорами 
придбання основних засобів станом на 31 грудня: 
 

 
Рядок 
баланс

у 
Платежі 

Витрати по 
відсоткам 

Приведена вартість 
платежів 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
До сплати до 1 року 1610 9 785 7 505 2 046 1 164 7 739 6 341 
До сплати від 1 до 5 років 1515 23 636 15 796 4 171 3 256 19 465 12 540 
До сплати понад 5 років 1515 - 530 - 139 - 391 
  33 421 23 831 6 217 4 559 27 204 19 272 
 
Станом на 31 грудня 2019 року середньозважена процентна ставка за довгостроковими договорами 
з придбання основних засобів склала 10% (2018: 13%). Валюта розрахунків – гривня, євро. 

20. Зобов'язання з виплат працівникам 
Пенсійні зобов'язання 

Група погодилася здійснювати одноразові платежі працівникам з великим трудовим стажем при 
виході на пенсію. Даний пенсійний план поширюється на всіх працівників Групи, які  відповідають 
встановленим критеріям. 

В  нижченаведених таблицях наведені компоненти чистих витрат на пенсійне забезпечення, 
визнаних в консолідованому звіті про фінансові результати та консолідованому звіті про 
фінансовий стан. 

Чисті витрати за пенсійним планом   2019 2018 
Поточна вартість послуг 2 904 776 
Процентні витрати за зобов'язаннями щодо пенсійного забезпечення 5 822 5,849 
Чистий актуарний збиток, визнаний за рік (1 221) (6 333) 
Чисті витрати з пенсійного забезпечення 7 505 292 
 

Зобов'язання з пенсійного забезпечення 2019 2018 
Вартість зобов'язання щодо пенсійного забезпечення  37 014 35 396 
Невизнані чисті актуарні прибутки (2 987) (7 109) 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення - всього 34 027 28 287 



ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не вказано інакше) 
 
Мінус довгострокова частина (24 071) (19 529) 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення - короткострокова частина 9 956 8 758 
 

Зміни в зобов'язаннях з пенсійного забезпечення за звітні періоди: 

 2019 2018 
На 1 січня 28 287 28 771 
Витрати по пенсійному забезпеченню 7 505 292 
Виплачене пенсійне забезпечення (1 765) (776) 
На 31 грудня 34 027 28 287 

Інші виплати працівникам 

У наступних таблицях наведені компоненти чистих витрат на ювілейні виплати, визнаних у звітах  
про сукупні прибутки та про фінансове становище. 

Чисті витрати за іншими виплатами   

 2019 2018 
Поточна вартість послуг 512 (262) 
Процентні витрати за зобов'язаннями з ювілейним виплатах 528 549 
Чисті витрати (доходи) за ювілейним виплатах 1 040 287 

 
 2019 2018 
Ювілейні виплати персоналу - всього 3 107 2 430 
Мінус довгострокова частина (2 833) (2 090) 
Ювілейні виплати персоналу - короткострокова частина 274 340 

Зміни в зобов'язаннях за іншими виплатами за роки, що закінчились 31 грудня: 

 

 2019 2018 
На 1 січня 2 430 2 863 
Витрати (доходи) за іншими виплатами 1 040 283 
Виплачені інші виплати (363) (716) 
На 31 грудня 3 107 2 430 

 

Нижче зазначені основні допущення, які використовувалися при визначенні зобов'язань за іншими 
виплатами в рамках плану Групи: 

 
 2019 2018 
Плинність кадрів 14,5% 14.0% 
Ставка дисконтування 19,1% 20.8% 
Майбутнє збільшення заробітної плати 9,0% 8.5% 

 

Станом на 31 грудня поточні забезпечення включали:  

 2019 2018 
Резерв на виплату відпускних 70 772 59 569 
Поточна частина пенсійних виплат 9 956 8 758 
Забезпечення виплат аудиту 790 747 
Поточна частина зобов'язань за ювілейними виплатами 274 340 
 81 792 69 414 
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21. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня кредиторська заборгованість включала: 

 2019 2018 
Кредиторська заборгованість перед третіми особами 357 593 415 101 
Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами (Приміт.32)  570 860  871 176 
  928 453  1 286 277 

22. Інші короткострокові зобов’язання 

Станом на 31 грудня інші короткострокові зобов'язання включали: 
 
 Рядок балансу 2019 2018 
Передоплати отримані (Примітка 23) 1635 79 270 101 491 
Податкові зобов'язання перед бюджетом 1620 83 446 74 942 
Поточні зобов'язання за необоротні активи 1690 10 680 61 327 
Інші зобов'язання пов'язаним особам (дивіденди) 
(Приміт.32) 

1690 34 559 34 559 

Зобов'язання перед співробітниками по зарплаті 1630 22 189 14 235 
Зобов'язання зі страхування 1625 3 554 4 716 
Інші зобов'язання 1690 6 299 6 000 
  239 997 297 270 

Інші зобов'язання пов'язаним особам в основному представляють раніше оголошені, але не 
виплачені на кінець року дивіденди.  

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

За роки, що закінчилися 31 грудня, доходи від  реалізації включали: 

 2019 2018 
Дохід від реалізації власної готової продукції 6 303 714 5 965 455 
   

- Гофропродукція 2 489 859 2 465 071 
- Папір та паперові вироби 2 169 808 1 997 645 
- Картон 898 746 1 213 666 
- Інша продукція 745 301 289 073 

   
Дохід від реалізації товарів 58 182 355 612 
Дохід від реалізації послуг 219 337 177 824 
Стимулювання продажів готової продукції (108 771) (80 434) 
  6 472 462 6 418 457 

Продажі Групи являють собою договори по постачанню готової продукції та товарів. Договори 
містять зобов’язання Групи по постачанню та передачі у власність клієнта товарів, зобов’язання в 
рамках угоди задовольняються в певний момент часу. 

Група визнає дохід від основної діяльності за контрактами, в момент коли клієнт отримує контроль 
над результатом виконання послуг, у вигляді передачі права власності на товари. Група вважає 
моментом передачі контролю над товаром момент, коли до клієнта передані всі ризики та вигоди 
від виконання даних угод і у Групи більше не залишається зобов’язань в рамках цієї угоди та клієнт 
не має претензій щодо виконання. Такий момент зазвичай затверджується сторонами у вигляді 
підписання відповідних документів. 

Відповідно до умов договору, Група реалізує  готову продукцію  та товари як з відстрочкою 
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платежу, термін якої зазвичай складає 1-3 місяці, для торговельних мереж, так і з передоплатою для 
дистриб’юторів. Відповідно, договори не містять істотного компоненту фінансування. 

Передоплати отримані (Примітка 22) являють собою контрактні зобов’язання, яки станом на 31 
грудня 2019 року складають 79 270 тис. грн. (31 грудня 2018: 101 491 тис. грн) та відображені в 
статті «Інші поточні зобов’язання». Протягом 2019 року контрактні зобов’язання в сумі 101 491 тис. 
грн. були визнані у складі доходу від реалізації. 

За роки, які закінчилися 31 грудня 2019 року та 2018 років вище наведені види доходів були 
зменшені на безпосередньо пов'язані маркетингові послуги, отримані Групою у відповідності до 
комерційної політики, яка застосовується Групою. Суми таких маркетингових послуг за звітні роки 
склали 108 771 тис. гривень та 80 434 тис. гривень, відповідно. 

24. Собівартість реалізованої продукції 
За роки, що закінчилися 31 грудня, собівартість реалізованої продукції включала: 

 2019 2018 
Сировина і матеріали 2 916 616 3 317 843 
Комунальні послуги 746 363 955 990 
Виплати працівникам з нарахуваннями 649 813 465 009 
Амортизація 194 705 137 837 
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів 165 789 133 505 
Транспортні витрати 180 944 86 731 
Інші витрати 129 441 72 199 
 4 983 671 5 169 114 

25. Адміністративні витрати 
За роки, що закінчилися 31 грудня, загальні та адміністративні витрати включали: 

 2019 2018 
Виплати працівникам з нарахуваннями 255 694 226 480 
Комунальні та інші послуги сторонніх організацій 79 472 56 520 
Амортизація обладнання загального призначення 18 656  16 188  
Банківські послуги 14 947  16 538  
Витрати на податки (крім податку на прибуток) 11 060  12 360  
Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального 
призначення 7 152  20 157  
Транспортні послуги 5 209 5 896  
Амортизація права користування (Примітка 12) 771 - 
Інші адміністративні витрати 40 433 12 044  
 433 394  366 183  

26. Витрати на збут 

За роки, що закінчилися 31 грудня, витрати на збут включали: 

 2019 2018 
Витрати на транспортування 157 152 156 364 
Виплати працівникам з нарахуваннями 96 795 77 991 
Передпродажні послуги 79 735 68 406 
Агентські, комісійні та інші послуги 11 456 9 394 
Послуги з реклами та маркетингу 4 536 8 076 
Інші збутові витрати 11 821  11 459  
 361 495  331 690  
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27. Інші фінансові доходи 

За роки, що закінчилися 31 грудня, фінансові доходи складали: 

 
2019 2018 

Прибутки від курсової переоцінки заборгованості за кредитами в іноземній 
валюті 170 974 - 
Дохід від дисконтування довгострокової заборгованості 13 158 8 585 
Дохіди за отриманими відсотками 312 130 

 
184 444 8 715 

28. Інші доходи 
За роки, що закінчилися 31 грудня, інші доходи включали: 

 2019 2018 
Дохід від курсової різниці 52 121 92 265 
Дохід від операційної оренди активів (Примітка 30) 10 531  4 309  
Дохіди від вибуття запасів та інших активів 5 989  7 590  
Дохід від безоплатно отриманих активів 4 075  2 798  
Прибуток від продажу необоротних активів 310  2 471  
Інші дохіди від звичайної діяльності 5 388 5 709 
 78 414  115 142  

29. Фінансові витрати 

За роки, що закінчилися 31 грудня, фінансові витрати складали: 

 
2019 2018 

Витрати по відсотках 82 190 70 115 
Збитки (прибутки) від курсової переоцінки заборгованості за кредитами в 
іноземній валюті - (11,935) 
Витрати по амортизації дисконту довгострокової заборгованості 2 623 11 305 
Процентні витрати за орендними зобов'язаннями (Примітка 12) 1 194 - 

 
86 007 69 485 

30. Інші витрати 

За роки, що закінчилися 31 грудня, інші витрати операційної діяльності складали: 

 2019 2018 
Сумнівні та безнадійні борги 262 647 1 142 
Витрати, пов’язані з утриманням майна, що передане в операційну оренду 
(Примітка 28) 28 642 25 126 
Витрати на благодійні цілі 7 121 6 846 
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 4 536 2 769 
Сплачені штрафи і пені 1 165 647 
Інші витрати звичайної діяльності 22 287 11 787 
 326 398 48 317  
 
 
 

31. Податок на прибуток 

За роки, що закінчилися 31 грудня, витрати з податку на прибуток складали: 

 2019 2018 
Поточний податок на прибуток  107 698 111 678 
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Доходи / витрати по відстроченому податку на прибуток, пов'язані з 
виникненням та сторнуванням тимчасових різниць (10 302) (9 842) 
Разом податок на прибуток 97 396 101 836 

Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від встановленої ставки оподаткування. 
Узгодження між витратами з податку на прибуток, відображеними в поданій консолідованій 
фінансовій звітності, і прибутком до оподаткування, розрахованим на основі встановленої ставки 
оподаткування: 

 
 2019 2018 
Прибуток до оподаткування 544 354 557 525 
Податок за діючою ставкою оподаткування 97 984 100 355 
Податковий ефект витрат, що виключаються з валових  (588) 1 481 
Витрати з податку на прибуток, відображені в консолідованому звіті 
про сукупні прибутки 97 396 101 836 
Ефективна ставка податку на прибуток за рік,% 17,9%  18,3%  

 
Станом на 31 грудня компоненти відкладених податкових активів і зобов'язань включали: 

 

Операції, за якими виникають 
різниці при визначенні доходу у 

фінансовому та податковому обліках 

Сальдо на 
31.12.2019 

Доходи 
(витрати) 

за 2019 рік 

Сальдо на 
31.12.2018 

Доходи 
(витрати) 
за 2018рік 

Сальдо 
на 

31.12.201
7 

Підстрочені податкові активи 
(зобов’язання) 

     Резерви по виплатам персоналу 1 108 (384) 1 492 (268) 1 760 
 Забезпечення аудиту 142 8 134 4 130 
 Основні засоби виробничого 

призначення (40 534) (57 137) 16 603 (9 590) 26 193 
 Резерви сумнівних боргів/ очікуваних 

кредитних збитків 47 410 47 211 199 12 187 
 РАЗОМ відстрочені податкові 

активи 8 126 (10 302) 18 428 (9 842) 28 270 
  

32. Операції з пов'язаними сторонами 
У цій консолідований фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює 
компанію Групи або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. 
Пов'язані сторони можуть вступати в операції, які не проводилися б між непов'язаними сторонами, 
ціни та умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між непов'язаними сторонами. 
Пов'язані сторони включають: 

− Акціонерів; 
− Ключовий управлінський персонал і близьких членів їх сімей; 
− Компанії, що знаходяться під загальним контролем або відчувають істотний вплив 

акціонерів. 
 
При розгляді кожного можливого випадку відносин зі зв'язаними сторонами увага спрямовується на 
суть цих відносин, а не тільки на юридичну форму. 
Станом на 31 грудня 2019 і 2018 років і за роки, що закінчилися цими датами, Група мала наступні 
операції з пов'язаними сторонами: 
 
 2019 2018 
Адміністративні витрати (ключовий управлінський персонал) 1 000 - 
Фінансові витрати (акціонери) 1 172 571 
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Придбання сировини та послуг (компанії, що знаходяться під загальним 
контролем) 807 062 856 602 
 
Станом на 31 грудня  Група мала наступні залишки від операцій з пов'язаними сторонами: 
 2019 2018 
Позики видані (ключовий управлінський персонал) (Примітки 11, 15) 104 482 116  886 
Торговельна дебіторська заборгованість (ключовий управлінський 
персонал) (Примітка 14) 17 710 19 831 
Довгострокові позики (акціонери) (Примітка 18,19) (60 734) (40 320) 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (акціонери) 
(Примітка 21) (368 377) (520 924) 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (компанії, що 
знаходяться під загальним контролем) (Примітка 21) (202 483) (350 252) 
Інші короткострокові зобов’язання (акціонери) (Примітка 22) (34 559) (34 559) 
Зобов'язання з виплат працівникам (ключовий управлінський персонал) 
(Примітка 20) (1 026) (185) 
 (544 987) (809 523) 
 
Ключовий керуючий персонал представлений директорами, головними бухгалтерами та 
менеджерами компаній, які входять в Групу у кількості 74 чол. що володіють повноваженнями і 
зобов'язаннями в зв'язку з плануванням керівництвом і контролем над діяльністю Групи. 

Винагорода з нарахуваннями провідного управлінського персоналу за рік що закінчився 31 грудня 
2019 року представлена у формі короткострокових винагород в сумі 137 472 тис. гривень, на 31 
грудня 2018 року 108 727 тис. гривень. 

33. Фінансові інструменти – ризик менеджмент 

Група в звітному періоді володіла такими фінансовими інструментами: 

  2019 2018 
ФІНАНСОВІ АКТИВИ    
- Які обліковуються за амортизованою вартістю     
Довгострокові позики видані  16 572 28 760 
Торгова дебіторська заборгованість  804 842 934 931 
Короткострокові позики видані   88 087 92 867 
Грошові кошти та їх еквіваленти  55 513 83 745 
  965 014 1 140 303 
 
 
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

  

- Які обліковуються за амортизованою вартістю    
Кредити та позики  1 207 759 1 210 733 
Довгострокові зобов’язаня за основні засоби  27 204 19 272 
Торгова кредиторська заборгованість  928 453 1 286 277 
Інші поточні зобов'язання  10 680 61 327 
  2 174 096 2 577 609 

 

Управління ризиками є важливим елементом діяльності Групи. Основні ризики, притаманні 
діяльності Групи є ті, які стосуються кредитного ризику, валютного ризику і ризику ліквідності. 
Опис ризиків Групи з управління політикою щодо цих ризиків полягає в наступному. 

Валютний ризик 

Для Групи, як і для багатьох інших суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою 
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діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема, долар США, євро і російський рубль, відіграють 
істотну роль у процесі здійснення господарських операцій.  

Детальна інформація про зміну офіційного курсу ключових іноземних валют за звітний і попередні  
періоди наведена нижче.  

 2019 2018 2017 
Долар 
США 

Середньорічний курс 25,8456 27,2016 25,5873 
Курс НБУ на кінець періоду 23,6862 27,6883 27,1909 

ЄВРО 
Середньорічний курс 28,9518 32,1341 28,3116 
Курс НБУ на кінець періоду 26,4220 31,7141 28,4226 

Рубль Середньорічний курс 0,3991 0,4353 0,3840 
Курс НБУ на кінець періоду 0,3816 0,3983 0,4511 

У наступній таблиці наведено концентрацію валютного ризику Групи станом на 31 грудня 2019 
року. 

 Гривня Євро USD RUR GBP Всього 
АКТИВИ 

    
 

 Довгострокові позики видані 16 572 - - - - 16 572 
Торгова та інша дебіторська 
заборгованість 684 328 18 330 35 280 66 904 - 804 842 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 33 713 13 969 3 228 4 603 - 55 513 
Короткострокові позики 
видані 88 087 - - - - 88 087 

Всього активи 822 700 32 299 38 508 71 507 - 965 014 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

    
 

 Кредити та позики 82 660 1 125 099 - - - 1 207 759 
Довгострокові зобов’язаня за 
основні засоби 25 970 1 234 

 
- - 27 204 

Торгова кредиторська 
заборгованість 308 090 48 758 233 348 338 257 - 928 453 
Інші поточні зобов'язання 1 640 9 040 - - - 10 680 

Всього зобов'язання 418 360 1 184 131 233 348 338 257 - 2 174 096 

Чиста балансова позиція 404 340 (1 151 832) (194 840) (266 750) - (1 209 082) 

Концентрація валютного ризику Групи станом на 31 грудня 2018 року. 

 Гривня Євро USD RUR GBP Всього 
АКТИВИ 

    
 

 Довгострокові позики видані 28 760 - - - - 28 760 
Торгова та інша дебіторська 
заборгованість 836 396 3 936 40 679 53 920 - 934 931 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 41 916 35 434 1 533 4 862 - 83 745 
Короткострокові позики 
видані 92 867 - - - - 92 867 

Всього активи 999 939 39 370 42 212 58 782 - 1 140 303 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

    
 

 Кредити та позики 594 963 615 770 - - - 1 210 733 
Довгострокові зобов’язаня за 
основні засоби 17 790 1 482 - - - 19 272 
Торгова кредиторська 
заборгованість 294 323 100 176 280 245 611 533 - 1 286 277 
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Інші поточні зобов'язання 2 480 1 125 - - 57 722 61 327 

Всього зобов'язання 909 556 718 553 280 245 611 533 57 722 2 577 609 

Чиста балансова позиція 90 383 (679 183) (238 033) (552 751) (57 722) (1 437 306) 

Кредитні зобов'язання, грошові кошти в іноземній валюті, а також торгова дебіторська та 
кредиторська заборгованість призводять до виникнення валютного ризику. 
Відповідно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валютах, які не є 
функціональними і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не 
враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по нефункціональним валютам, в яких Група 
утримує фінансові інструменти. 

Станом на 26 квітня 2020 року курси валют склали 27,0137 грн. за долар США (14%, з початку 
року), 29,1383 грн. за євро (10%, з початку року) і 0,3615 грн. за російський рубль (-5%, з початку 
року). 

У таблиці нижче показана чутливість прибутку Групи до оподаткування до поточного зміні 
обмінного курсу, при незмінних інших складових. 

 

  
Збільшення / 
зменшення 

Вплив на прибуток до 
оподаткування 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019р.   
Зміна валютного курсу EUR 10% (118 413) 
Зміна валютного курсу USD 14% (27 372) 
Зміна валютного курсу RUR (5)% 14 051 

 

  
Збільшення / 
зменшення 

Вплив на прибуток до 
оподаткування 

За рік, що закінчився 31 грудня 2018р.   
Зміна валютного курсу EUR (5)% 33 959 
Зміна валютного курсу USD (4)% 9 521 
Зміна валютного курсу RUR 5% (27 638) 

Таким чином, Група має дуже високу ступінь валютного ризику, що негативно позначається на її 
фінансових показниках після звітної дати. 
Група не робила операцій з метою хеджування валютного ризику. 

Ризик ліквідності 

Завданням Групи є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні 
умов кредитів, що надаються постачальниками і банками. Група проводить аналіз терміновості 
активів і зобов'язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваного терміну виконання 
зобов'язань. 

Процентний ризик 

Процентний ризик виникає з ймовірності того, що зміни процентних ставок вплинуть на вартість 
фінансових інструментів. 
У наступній таблиці показана чутливість фінансового результату Групи до оподаткування та 
капітал до можливих помірним змін процентних ставок за умови, що інші обставини залишаться 
незмінними. 

 Зростання 
(зменшення)  

Вплив на фінансовий 
результат до 

оподаткування та 
капітал 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019      
Зміна процентної ставки 1%    (12 350) 
Зміна процентної ставки -1%    12 350 
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За рік, що закінчився 31 грудня 2018      
Зміна процентної ставки 1%    (12 300) 
Зміна процентної ставки -1%    12 300 

Детальна інформація про кредитні та лізингові зобов'язання - в примітках 18 та 19 відповідно. 
Група не робила операцій з метою хеджування зазначених процентних ризиків. 

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, які можуть піддати Групу значним кредитним ризикам, складають Грошові 
кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість. 

Грошові кошти та їх еквіваленти в основному знаходяться в основних визнаних українських 
банках. 

Дебіторська заборгованість відображена з урахуванням резерву. Група не вимагає застави щодо 
фінансових активів. Керівництвом Групи розроблена кредитна політика, і можливі кредитні ризики 
постійно відстежуються. Оцінка ризику проводиться по всім замовникам, за якими кредитний 
ризик перевищує певну суму. 

Станом на кінець 2019 і 2018 років Групою визначений максимальний кредитний ризик у розмірі 
балансової вартості торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також грошових коштів та їх 
еквівалентів. 

Кількісне відображення максимального кредитного ризику щодо фінансових активів представлено 
нижче. 

 31.12.2019 31.12.2018 
Довгострокові позики видані  16 572 

 
28 760 

Торгова дебіторська заборгованість  804 842 
 

934 931 
Короткострокові позики видані  88 087  92 867 
Грошові кошти та їх еквіваленти  55 513 

 
83 745 

 
 965 014 

 
1 140 303 

Кредитні ризики Групи відстежуються і аналізуються в кожному конкретному випадку, і 
керівництво вважає, що кредитний ризик належним чином відображений в резерві під зниження 
вартості активів. 

Управління Капіталом 

Цілями Групи щодо збереження капіталу є: 

- Забезпечення здатності підприємств Групи продовжувати діяльність в осяжному майбутньому, з 
тим, щоб заробляти прибуток учасникам і приносити користь іншим зацікавленим сторонам, і 

- Забезпечити адекватну капіталовіддача шляхом встановлення цін на продукцію та послуги, 
відповідних рівню ризику. 

Група управляє структурою свого капіталу і коригує її у світлі змін в економічних умовах і 
характеристиках ризику базових активів. З метою підтримки або зміни структури капіталу, Група 
може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються учасникам, збільшити або зменшити розмір 
статутного капіталу, або прийняти рішення про продаж активів для покриття наявної 
заборгованості. 

Група здійснює моніторинг капіталу, розраховуючи співвідношення сум чистих кредитних 
зобов'язань до капіталу. Під капіталом розуміється загальна сума чистих активів, що належить 
учасникам Групи. Чистий борг розраховується шляхом вирахування із кредитних зобов'язань, 
відображених у звіті про фінансовий стан залишків грошових коштів та їх еквівалентів. 

 Коефіцієнт покриття кредитних зобов'язань на звітні дати розрахований таким чином: 
 

 2019 2018 
Зобов'язання за кредитами, позиками та довгострокові 
зобов'язання за основні засоби 1 234 963 1 230 005 
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Грошові кошти та їх еквіваленти (55 513) (83 745) 
Скоригований сума кредитних зобов'язань 1 179 450 1 146 260 
Всього власний капітал учасників 2 205 013 1 775 456 
Коефіцієнт покриття кредитних зобов'язань 1,87 1,55 

 

34. Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Нижче наведено порівняння балансової та справедливої вартості всіх фінансових інструментів, що 
належать Товариству, і які відображаються у фінансовій звітності станом на 31 грудня: 
 
 

 
Балансова вартість Справедлива вартість 

 
2019 2018 2019 2018 

Фінансові активи 
    Довгострокові позики видані 16 572 28 760 16 572 28 760 

Торгова дебіторська заборгованість 804 842 934 931 804 842 934 931 
Короткострокові позики видані  88 087 92 867 88 087 92 867 
Грошові кошти та їх еквіваленти 55 513 83 745 55 513 83 745 

      
Фінансові зобов’язання     

Кредити та позики 1 207 759 1 210 733 1 207 759 1 210 733 
Довгострокові зобов’язаня за основні 
засоби 27 204 19 272 27 204 19 272 
Торгова кредиторська заборгованість 928 453 1 286 277 928 453 1 286 277 
Інші поточні зобов'язання 10 680 61 327 10 680 61 327 

 
При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів, Група використовує різні методи і 
робить припущення, що базуються на ринкових умовах на дату складання консолідованої 
фінансової звітності. Для інструментів фінансових активів використовуються ринкові котирування 
чи дилерські цінові пропозиції на специфічні чи подібні фінансові інструменти чи дисконтована 
сума майбутніх грошових потоків. 
 
Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, короткострокових позик виданих, 
торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також торгової та іншої кредиторської 
заборгованості наближена до їх балансової вартості, в основному, за рахунок короткостроковості 
даних інструментів. Справедлива вартість інструментів, що не котируються, довгострокових позик 
виданих, інших фінансових зобов’язань, зобов’язань за кредитами та позиками, фінансового лізингу 
оцінена шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків по поточній ринковій 
ставці відсотка, доступній для Групи, для подібних фінансових інструментів. 
В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов’язань 
Групи за справедливою вартістю. 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів за ієрархіями джерел оцінок станом на 31 грудня 
2019 року: 
 

 

Оцінка справедливої вартості з 
використанням 

Усього 
 

Котирувань 
на активних 

ринках  
(Рівень 1)  

Значні 
спостережні 
вихідні дані  

(Рівень 2) 

Значні не 
спостережні 
вихідні дані  

(Рівень 3) 
Фінансові активи, справедлива вартість 
яких розкривається 

    Довгострокові позики видані - 16 572 - 16 572 
Торгова дебіторська заборгованість - 804 842 - 804 842 
Короткострокові позики видані  - 88 087 - 88 087 
Грошові кошти та їх еквіваленти - 55 513 - 55 513 
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Фінансові зобов’язання, справедлива 
вартість яких розкривається     

Кредити та позики - 1 207 759 - 1 207 759 
Довгострокові зобов’язаня за основні 
засоби - 27 204 - 27 204 
Торгова кредиторська заборгованість - 928 453 - 928 453 
Інші поточні зобов'язання - 10 680 - 10 680 

 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів за ієрархіями джерел оцінок станом на 31 грудня 
2018 року: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оцінка справедливої вартості з використанням 

Усього 
 

Котирувань 
на активних 

ринках  
(Рівень 1)  

Значні 
спостережні 
вихідні дані  

(Рівень 2) 

Значні не 
спостережні 
вихідні дані  

(Рівень 3) 
Фінансові активи, справедлива вартість яких 
розкривається 

    Довгострокові позики видані - 28 760 - 28 760 
Торгова дебіторська заборгованість - 934 931 - 934 931 
Короткострокові позики видані  - 92 867 - 92 867 
Грошові кошти та їх еквіваленти - 83 745 - 83 745 

      
Фінансові зобов’язання, справедлива 
вартість яких розкривається     

Кредити та позики - 1 210 733 - 1 210 733 
Довгострокові зобов’язаня за основні 
засоби - 19 272 - 19 272 
Торгова кредиторська заборгованість - 1 286 277 - 1 286 277 
Інші поточні зобов'язання - 61 327 - 61 327 

 

35. Фактичні і потенційні зобов’язання 
Юридичні питання 

У ході звичайного ведення господарської діяльності підприємства Групи час від часу мають справу 
із судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що загальна сума зобов'язань, яка може 
виникнути в результаті таких позовів та претензій, не матиме істотного впливу на фінансовий стан 
або результати майбутніх операцій Групи. 

Екологічна політика 

Екологічна політика Групи полягає в постійному моніторингу навколишнього середовища. Також 
керівництво гарантує продовжувати прикладати зусилля на підвищення екологічної безпеки 
виробничої діяльності. 

Всі інвестиційні проекти проводяться за найсучаснішими технологіями, з урахуванням чинного в 
Україні природоохоронного законодавства. 
 
Контрактні зобов’язання  
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Станом на 31 грудня 2019 року Група має контрактні зобов’язання  на придбання та монтування 
виробничого обладнання  на загальну суму 2 564,34 тис. євро, що є еквівалентом 67 755 тисяч 
гривень по курсу обміна валют станом на 31 грудня 2019 року. 

Виконання податкових та інших регулятивних вимог  

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все 
більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим місцеве та загальнодержавне податкове законодавство 
постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, 
тлумачення та виконання. Недотримання законів та нормативних вимог може призвести до 
стягнення суттєвих штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових 
перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій 
звітності Компанії. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня, 
розміри яких можуть бути суттєвими. Група застосовує значні судження при виявленні 
невизначеності щодо правил обчислення податку на прибуток. Група проаналізувала, чи є у неї 
будь-які невизначені податкові трактування. Враховуючи те, що Група виконує вимоги 
податкового законодавства, Група прийшла до висновку, що прийняття податковими органами 
податкових трактувань, застосованих Групою, є ймовірним. 

36. Події після звітної дати 
Наприкінці 2019 року розпочалася епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, яка спочатку вразила Китай, 
а на початку 2020 року перетворилася на пандемію та охопила усі країни світу. З метою 
стримування наслідків пандемії було запроваджено значні обмежувальні заходи більшістю країн 
світу. Усі ці фінансові, економічні та фізичні заходи, спрямовані за захист життя населення, 
сповільнюють темпи розвитку світової економіки та можуть викликати глобальну економічну 
кризу. На даний момент неможливо достовірно оцінити терміни дії обмежувальних заходів та 
потенційний вплив поточної ситуації на економіку окремих країн та ділове середовище, в якому 
працюють юридичні та фізичні особи. 

11 березня 2020 Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу COVID-19”, якою на території України встановлено карантин з 12 
березня до 3 квітня 2020 р з можливою пролонгацією. 17 березня 2020 року було прийнято Закон 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яким було внесені зміни до ряду 
законів України. 24 квітня Кабінетом міністрів України було продовжено дію карантину до 11 
травня 2020 року та запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України. 

В умовах продовження епідемії коронавірусу Covid-19 та в період дії карантину значно ускладнено 
умови ведення бізнесу через значні заборони, спрямовані на стримування розповсюдження 
захворювання, що суттєво впливають на діяльність підприємств Групи. Крім того, існує значний 
ризик того, що через розповсюдження хвороби, співробітники підприємств Групи наражаються на 
ризик захворювання та неможливості виконувати свої обов’язки деякий час.  

Всі підприємства Групи зосереджені в областях, де оголошено надзвичайну ситуацію та виявлено 
невелику кількість осіб, які захворіли на коронавірусу Covid-19. Керівництво Групи запровадило 
заходи для запобігання значного впливу подій, що відбуваються у за умови існування епідемії, на 
діяльність підприємств Групи, проте керівництво Групи не може достовірно оцінити вплив 
поточної ситуації на діяльність як окремих підприємств Групи, так і Групи в цілому.  

В березні 2020 року через введення обмежувальних заходів в Україні та панічні настрої населення 
на ринку спостерігається збільшення попиту на санітарно-гігієнічні товари, виробництво яких є 
одним з основних видів діяльності Групи.  

Ціни реалізації за березень 2020 р. залишились незмінні, але кількість продажу продукції зросли, в 
порівнянні з лютим 2020 р. в вартісному виразі в середньому на 20 %, що частково компенсувало 
вплив девальвації гривні на консолідовану фінансову звітність групи за перший квартал 2020 р.  

Група відчуває деякі труднощі з веденням виробничої діяльності в частині закупок макулатури, але 
уряд та місцеві органи влади зацікавлені в безперебійному виробництві продукції Комбінату.  
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Очікується, що виручка буде зростати, в тому числі за рахунок зростання попиту на продукти 
санітарно-гігієнічного спрямування і упаковки та деякого зростання цін реалізації.  

Очікується збільшення пропозиції робочої сили на ринку праці, оскільки значна частина трудових 
мігрантів повернулась в Україну та звільнились з підприємств м. Києва.  

Компанії Групи на даний час забезпечені сировиною для виробництва до 07.2020 року,  

Реалізація продукції з ІІ півріччя кожного року зазвичай забезпечує стабільний рівень 
прибутковості в гривнах і в валюті (у разі стабілізації сполучення з іншими країнами).  

На даний момент керівництво Групи вважає, що Група зможе продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі та фінансова звітність Групи не потребує коригувань через обмеження, 
накладені поточними обставинами на діяльність підприємств Групи та неспроможність підприємств 
Групи та контрагентів Групи виконувати свої обов’язки своєчасно та у повному обсязі.  

Керівництво Групи здійснює постійний моніторинг поточної ситуації на підприємствах Групи та в 
регіонах в цілому. У випадку суттєвих змін поточного стану або у випадку введення надзвичайного 
стану в країні чи настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність підприємств Групи, 
керівництво Групи буде оцінювати вплив цих подій на діяльність Групи, а також приймати рішення 
про необхідність коригування даних консолідованої фінансової звітності та оприлюднення такої 
інформації. 
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