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Т ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
1
ка із застереженням
провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівська вугільна
іанія» (надалі «Компанія») (код ЄДРПОУ 35879807; дата державної реєстрації 08 травня 2008 року;
гзнаходження: село Сілець, Сокальський район, Львівська область, Україна, 80086), що додається,
іключає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіт про фінансові результати
про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал а
< опис основних положень облікової політики Компанії та інші примітки за рік, який закінчився на
чену дату.
/
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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
і
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Львівська вугільна
компанія» (надалі «Компанія») (код ЄДРПОУ 35879807; дата державної реєстрації 08 травня 2008 року;
місцезнаходження: село Сілець, Сокальський район. Львівська область, Україна, 80086), що додається,
яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал а
також опис основних положень облікової політики Компанії та інші примітки за рік, який закінчився на
зазначену дату.

2

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-Х1У
щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
1. Компанія в ряд. 1050 Балансу обліковує гудвіл в сумі 10044 тис.грн., який згідно пояснень
керівництва, є насправді збитком, понесеним в період приватизації ПАТ «Львівська вугільна
компанія» з 29.02.2008 р. по 08.05.2008 р. і не відповідає визначенню «гудвіл» наведеному в
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» і відповідно не може визнаватись активом. Отже, акиви Компанії
завищено та непокритий збиток занижено на 10044 тис.грн.
2. В результаті аудиторської перевірки встановлено розбіжності в даних бухгалтерського обліку
щодо поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом з даними звірки з ДПС
в сумі 110891 тис. грн. Ми не змогли отримати достатніх та належних аудиторських доказів, які
би пояснювали дані відхилення.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (MCA). Нашу відповідальність згідно з
цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до
цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. За винятком питання, зазначеного в розділі
«Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту,
інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту
про корпоративне управління, який є частиною Звіту керівництва за підсумками роботи Компанії у 2019
році, складеного відповідно до вимог статті 40і Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
№3480 від 23.02.2006 року, який ми отримали до дати цього звіту.

При перевірці інформації у звіті Компанії про корпоративне управління, розкриття якої є передбачено
вимогами п. п. 1 - 4 частини 3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ми не
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виявили невідповідності цієї інформації вимогам зазначених вище пунктів Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок».

На думку аудиторів, інформація що зазначена у звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття
якої вимагається п.п. 5 - 9 частини 3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,
узгоджується з отриманою інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних
документах за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

Інша інформація також складається зі Звіту про управління за підсумками роботи Підприємства у 2019
році, який складається відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» №996, який ми отримали до дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про
цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку №2, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які
тривають в Україні, а також запровадження на всій території України карантину з метою запобігання
поширенню коронавірусу СОУШ-19 з 12.03.2020 року по 24.04.2020 року можуть негативно вплинути на
економіку України та операційну діяльність Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього
питання.

Відповідальність управлінського персоналу га тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
фінансову звітність
4

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
зідповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю,
яку управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання,
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності
як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реатьних атьтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності
системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських
5

доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під
значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки грунтуються
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови
можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації,
а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так. щоб
досягти достовірного подання;
• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб’єктів
господарювання або господарської діяльності Компанії для висловлення думки щодо фінансової
звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Компанії. Ми несемо
відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми
також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо
відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці
питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено
публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
і

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до вимог до аудиторського висновку,
передбаченого статтею 75 Закону України «Про акціонерні товариства».
За результатами перевірки діяльності ПАТ «Львівська вугільна компанія» за 2019 рік,
управлінським персоналом Компанії підготовлено звіт, яким підтверджується достовірність
даних фінансової звітності. Додатково діяльність ПАТ «Львівська вугільна компанія»
регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом».
\

Ми підтверджуємо, що ми не надавали послуг, що заборонені МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та що ключовий партнер з аудиту та
аудиторська фірма були незалежними по відношенню до Компанії при проведенні аудиту.
б

Основні відомості про аудиторську фірму
1. Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит - ФАГ».
2. Місцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офіс 56.
3. Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит - ФАГ» внесене до розділів «Суб’єкти
аудиторської діяльності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов язковий
аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ за № 1850.

Сертифікований аудитор
(сертифікат №006807 від 28.04.2011р. продовжено
рішенням АПУ від 31.03.2016 №323/2р.)

КОДИ
Дата
ПАТ «Львівська вугільна компанія»
Підприємство
за ЄДРПОУ
Територія
Львівська
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
за КОПФГ
вова форма
господарювання
Вид економічної
Виробництво продуктів нафтоперероблення
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 682
Адреса, телефон: 80086, Львівська обл., Сокальський район, село Сілець,
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2 0 2 0 .01.01

35879807
4624886601
230
19.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

Актив
1
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових

Код
рядк
а
2

Код за
1801001
ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
4
3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

3 998
4 057
(5 9 )
62 054
352 816
( 290 762 )
і
(-)
(-)

1030

7 989

1035
1040
1045
1050
1060
1065

10 044
-

3 998
4 057
(5 9 )
53 131
353 481
( 300 350 )
(-)
(-)
989
10 044
-

Примітки

13

14
14,15

г*г -і ? в н и х фондах
[ Інші необоротні активи
І Ус« го за розділом І
і і. Оборотні активи
Запаси
[ Виробничі запаси
Незавершене виробництво
1Г оте ва продукція
; Товари
| Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебі горська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Г роші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс

Пасив
1
1. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

1090
1095

-

-

77 085

68 162

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

99 362
99 049

73 175
73 165

-

-

302
11

-

10

-

-

-

-

4917

4917

1125

81 888

168 647

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

2 873
32

3 591

-

-

1181
1182
1183
1184
1190
1195

17

-

-

-

54 907

56 754

-

-

416

509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 337
249 732

6219
313 812

1200

-

-

1300

326 817

381 974

Код
рядк
а
2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

305 610

305 610

-

-

-

-

4 781

4 781
•-

-

-

3
-303 613
(-)

3
-301 767
(-)

17
18

Примітки

9

Ь ч е н и й капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Ін_ довгострокові зобов’язання
Д - ^строкові забезпечення
Д ; острокові забезпечення витрат персоналу
ІЦ Дзове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань
гезерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
інвестиційні контракти
Пгизовнй фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом 11
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від пересграховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
^
Баланс
_____ _
___

1430
1435
1495

(-)
6 781

(-)
8 627

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-

-

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

-

-

1600
1605

11 135
130 966

! 1 135
130 966

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

57 835
84 155
874
5 584
851
”
309

65 690
111 404
1 624
8 767
944

28 327
320 036

10 481
32 336
373 347

1700

-

-

1800

-

-

1900

326 817

381 974

і

Степаненко І.Є.
Потоцька І.М.
10

КОДИ
Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

ПАТ «Львівська вугільна компанія»

2020.01.01

35879807

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
; Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
: послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

1801003

Код
рядк
а

За звітний
період

2

3

За
аналогічний
період
попередньог
о року
4

2000

153 344

110 501

-

2010
2011
2012
2013

(-)
-

(-)
-

2014

-

-

2050

( 166 002 )

( 147 494 )

2070

(-)

(-)

-

Примітки

7

-

2090
2095

(-12 658)

( 36 993 )

2105

-

-

2110
2111

-

-

2112

-

-

2120

142 471

98 877

2121

-

-

7

і

-

2122
2123

-

-

2130
2150
2180

( 13 855 )
( 1 429)
(112 683 )

( 10 188)
( 1 230 )
(50 790 )

2181

-

-

9
10
11

11

Б-'-гоги від первісного визнання біологічних
аггизів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дох д від участі в капіталі
І- _ фінансові доходи
Ікші доходи
Де •. л від благодійної допомоги
Фінансові витрати
втрати від участі в капіталі
кіиі: витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2182

-

-

2190

1 846

-

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

(-)

( 324)

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
збиток
2295
ттати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
>.г шаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
прибуток
збиток
2355
II.
Сукупний
дохід
. .
......
...........................
... -------- . . . . ...... ..
Стаття

Код
рядк
а

-

-

-

-

-

-

-

-

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

-

-

1 846

-

(-)

( 324)

-

-

-

-

1 846

-

(-)

( 324 )
За
аналогічний
період
попередньог
о року
4

За звітний
період

2
3
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
(-)
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
1 846
НІ.
Елементи
операційних
витрат
. . . . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Назва статті

-

-

-

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці

-

-

-

-

-

Код
рядк
а

За звітний
період

2
2500
2505

3
46 257
83 214

.

1

-

-

-

Примітки

*

(-)
-

-324
За
аналогічний
період
попередньог
о року
. 4
42 179
58 918

Примітки

12

[ а _ ^-лвання на соціальні заходи
1 Ахсгтнзація
1 Ь _ пераційиі витрати
|Р£Ю%і

2510
2515
2520
2550

17 171
9 588
41 819
198 049

12 387
11 711
42 373
167 568

15
11

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код
рядк
а

За звітний
період

1

2

3

За
аналогічний
період
попередньог
о року
4

2600

-

-

С ередньорічна кількість простих акцій

Примітки

_______

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
«росту акцію
Дивіденди на о^н^ррост^^цїкі

2610

-

-

2615

-

-

2650

-

-

-

-

КОДИ
ЦИишригмство

Дата
за ЄДРПОУ

ПАТ «Львівська вугільна компанія»

2 0 2 0 . 01.01

35879807

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
КодзаДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний
Стаття
рядка
період
період
попереднього
року
1
2
4
3
1 Р> \ коштів у результаті операційної діяльності
Н іг содження від:
Р із .-:залії продукції (товарів, робіт, послуг)
179 332
3000
148 649
Пс*егнення податків і зборів
3005
у тсч> числі податку на додану вартість
3006
Ц-Тэового фінансування
ЗОЮ
34
10
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
К аз одження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
поточних рахунках
Виходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
Над дження від операційної оренди
3040\
одження від отримання роялті, авторських винагород
3045
Над чодження від страхових премій
3050
Над одження фінансових установ від повернення позик
3055
І-_ надходження
3095
30 473
44 872
Витрачання на оплату:
Тожогів (робіт, послуг)
3100
( 111 463 )
( 110 071 )
ІІДЗПІ
3105
( 58 290 )
( 49 283 )
В врахувань на соціальні заходи
3110
( 14 595 )
( 14 190)
Зсосзязань з податків і зборів
3115
( 14 771 )
( 15413)
Ь к —ачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
(-)
(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
3117
‘( 150)
( 1 596 )
В--~глчання на оплату зобов'язань з інших податків і
Ьг-гачання на оплату авансів
Б трачання на оплату повернення авансів
Ьгтрачання на оплату цільових внесків
Ьгтрачання на оплату зобов'язань за страховими
гонт пактам и
і ддчання фінансових установ на надання позик
мит! витрачання
Чист ий рух коштів від операційної діяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3118

( 14 621 )

( 13817)

3135
3140
3145

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

3150

(-)

(-)

3155
3190
3195

(-)
( 10 627)
93
.

(-)
( 4 457 )
117
14

І—Р> \ коштів у результаті інвестиційної діяльності
И^т . :_ження від реалізації:
с -^нсових інвестицій
т оборотних активів
дження від отриманих:
5 ХСОТКІ В

Дивідендів
В ьодження від деривагивів
Ііьд .:дження від погашення позик
Виводження від вибуття дочірнього підприємства та
Ь и с ї . осподарської одиниці
Ь и надходження
Шг~д-ання на придбання:
: нансових інвестицій
: еоборотних активів
Ьвлзти за дери вати вами
■гтт’ечання на надання позик
витрачання на придбання дочірнього підприємства та
■К-:: господарської одиниці
Ьц-. платежі
Ч іс ий р у х коштів від інвестиційної діяльності
Ш Рух кошт ів у результаті фінансової діяльності
Нал. юдження від:
Влі.ного капіталу
( т мання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
відптчіємстві
Ьш .-..ідходження
Витрачання на:
В- • п власних акцій
Не 2 ШЄННЯ позик
Сад ..ту дивідендів
Ьгграчання на сплату відсотків
втрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Іатрачання на придбання частки в дочірньому
Идлоиємстві
И’оачання на виплати неконтрольованим часткам у
к * р н і х підприємствах
платежі
ЙСТИЙ рух коштів від фінансової діяльності
Частий рух коштів за звітний період
* л и ш о к коштів на початок року
^
іелнв зміни валютну*- курств-на залицЦну Коштів
Іадншок коштів па кінець ррк\
ЬрІВНИК
рловний бухг;

3200
3205
3215
3220
3225
3230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3235

-

-

3250

-

-

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(-)

3290
3295

(-)
-

( ")
(-)

3300
3305

-

-

3340

-

-

3345
3350
3355
3360
3365

(-)
(-)

(-)
(-)

(-)

( -)

-

-

-

3310

3370

(-)

( -)

(-)

( - )

(-)

( - )

3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

(-)
(-)

( - )
-

93
416
-

509

117
299
-

416

паненко і.Є.
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За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

і
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2
4000
4005

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

3
305 610
-

4
-

5
4 781
-

6
3
-

4010
4090
4095

305 610

-

4 781

4100

-

-

4110

-

4111

-

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрита
й збиток)
7
-303 613
-

Неоплачеиий
капітал

Вилучений
капітал

8
-

9

1801005

Всього

-

10
6 781
-

-

-

3

-303 613

-

-

-

1 846

-

1 846

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-

-

-

"

-

4113
41 14

-

-

-

-

-

-

-

-

41 16

-

-

-

-

-

-

-

-

..\

- .....

-

6 781

16

ІІІ|В ( і 1рпИНІШІ (І ІІІІНІІII 1\
Нідрнхуиіншм до ре ісршіоі о
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінаїьної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання(продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
і\с[іів(тл .л о /
ГоловьйіЙ §у^їкИ€р ЬКА\
і :дЙІ ВУГІЛЬНІ
\КО М

V * ’'У0/? 35ІУ?^ *

ГТ"т

1,’И»
4215

4220

4225

-

4240

-

4245

-

4260

-

4265

-

4270
4275
4280
4290
4291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~

4295
4300 / ^305 610

-

-

-

4 781

-

3

1 846
-301 767

1 846
8 627

Потоцька І.М.
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Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригуванни:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2
4000
4005

3
305 610
-

Капітал у
дооцінках

Додаткові!
й капітал

Резервний
капітал

4

5
4 781
-

6
3
-

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-303 289
-

-

-

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
7 105
-

4010
4090
4095

305 610

-

4 781

3

-303 289

-

-

7 105

4100

-

-

-

-

-324

-

-

-324

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4113
41 14

-

-

-

-

-

-

-

-

41 16

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

*

-

-

18

ілрич 1 іриМ/ІІІІЧ її ЬНІіі мі НN
Ні іріічуніїїінн ці |н* ісрмної II
кипі галу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Пог ашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві^
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Керівник
/$ £ ■ /

І.ЧО
4215
'
4220

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

4265

-

-

-

-

-

-

-

- •

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4275
4280
4290
4291

\

4295
4300

.

-

-

-

-

-

4 781

-

^

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-324
-303 613

-

-

-324
6 781

Степаненко І.Є.

-

РИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ “Львівська вугільна компанія ”
на 31 грудня 2019 р.

1. Інформація про компанію.
ІДнтральна збагачувальна фабрика «Червоноградська» здана в експлуатацію 28 грудня
Ь ц

з метою збагачення високо зольного вугілля Львівсько-Волинського вугільного

Виробнича потужність ЦЗФ прийнята - 9,6 млн. тонн вугілля в рік.
З період з 1980 року по 2000 рік ЦЗФ «Червоноградська» знаходилась спочатку в складі
об'єднання «Укрзахідвугілля» на правах структурної одиниці, після створення в
иорпоратизації Державної холдингової компанії «Укрзахідвугілля» - в складі ДХК як
підприємство.
рік - рік освоєння проектної потужності, річний об’єм переробки - 11 999,3 тис. тон.
з

1990

року

об’єми

видобутку

поступово

зменшуються,

якість

вугілля

:я. 2000 рік -- рік найнижчих поставок шахтного вугілля на збагачення, в порівнянні
х * о м об’єм переробки вугілля зменшився майже в 10 раз.
ктопаді

2000

року

зі

згоди

холдингової компанії

«Укрзахідвугілля»

наказом

їнерго ЦЗФ «Червоноградська» було вилучено зі складу ДХК «Укрзахідвугілля» та
іно шляхом перетворення його у Державне підприємство «ЦЗФ «Червоноградська»
підпорядкуванням Міністерству. ГІо закінченні підготовчої роботи по процедурі
державного майна в оренду між регіональним відділенням Фонду Державного майна
ській області та ЗАТ «Львівсистеменерго» був укладений договір оренди цілісного
го комплексу державного підприємства «ЦЗФ «Червоноградська». У відповідності до
Мінпаливенерго

від

04.04.2001р.

№148

державне

підприємство

«ЦЗФ

задська» припинило діяльність шляхом його реорганізації через приєднання до
ЗАТ «Львівсистеменерго» і було вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств
Правонаступником

всіх

прав

та

обов'язків

державного

підприємства

«ЦЗФ

ію«оградська» стало ЗАТ «Львівсистеменерго».
ЗАТ «Львівсистеменерго» на приватизацію цілісного майнового комплексу в порядку,
жому чинним законодавством, закріплено договором оренди державного майна ЦМК
1ЦЗФ «Червоноградська» №14/2000 від 15 грудня 2000 року.
Д отрим ання Орендарем умов договору оренди та ефективність використання державного
у відповідності до чинного законодавства контролювалось Фондом державного майна

20

виконання Розпорядження КМУ про затвердження переліків господарських товариств і
І р г _ -гових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних
■шарвемств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають
ртовці

до продажу у 2007 році і враховуючи подану ЗАТ «Львівсистеменерго» заяву на

газацію ЦМК Д ії «ЦЗФ «Червоноградська», Регіональним відділенням ФДМУ у
ській області в 2007 році було прийняте рішення про приватизацію ЦМК ДП «ЦЗФ
оградська», що зданий в оренду, шляхом продажу належних державі акцій ВАТ
ька вугільна компанія" створеного в 2008 році органом приватизації та орендарем ЗАТ
истеменерго».
|Ь о и е л \ ра приватизації триває.
12011 році змінено назву ВАТ "Львівська вугільна компанія", з 07.12.2011р. відкрите
■ верне

товариство

"Львівська

вугільна компанія"

називається

публічне акціонерне

зег^стзо "Львівська вугільна компанія".
м а л о ю господарського суду Львівської області від 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.)
р^дгено провадження у справі №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львівська вугільна
Оголошення (повідомлення)

про

порушення

справи

про

банкрутство

ПАТ

вугільна компанія" 25.08.2015р. Дата набуття чинності: 02.09.2015 року.
Ьчворядник майна: ГІостоленко Володимир Олексійович.
Гуіасзе рішення про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією.
2.48, 914/2441/15, Господарський суд львівської області. Від 10.08.2018 року призначено

його санацією, арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича.
Ухвалою

Господарського

суду

Львівської

області

від

26.09.2019р.

у

справі

№

г244і 15 було достроково припинено повноваження арбітражного керуючого Постоленка
ї . лкмнра

Олексійовича як керуючого санацією Публічного акціонерного товариства

:ька вугільна компанія».
Керуючим
ня»

санацією

Публічного

акціонерного

і
товариства

«Львівська

вугільна

призначено Степаненко Ірину Євгеніївну (свідоцтво про право на здійснення

«вості (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1818 видане 03.07.2017 р.
-.тсрством юстиції України; адреса: провулок Олександра Матросова. буд. 5, офіс 501/3, м.
65044).
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2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні.
х хягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь,
автономна республіка у складі України, був фактично окупований Російською
ісю. Продовжується збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької
Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо
іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та різких коливань фінансових

Црптг. протягом останні років економіка України демонструє ознаки стабілізації після
по періоду політичної та економічної напруженості. У 2019 році темп інфляції в Україні
іу обчисленні уповільнився до 4,1%, а ВВП показав подальше зростання на 3,3%.
И і_-. нальний банк України („НБУ”) продовжив реалізацію політики цільового регулювання
шо дозволило стримувати інфляцію на рівні нижче 10%, хоча вартість внутрішнього
гвання зросла. НБУ продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу

Цдадо валютного регулювання, НБУ продовжив політику зменшення валютних обмежень, і,
з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень від
■> 30%, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року,
грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України
БВА”) у загальній сумі 3.9 мільярда доларів США. Україна вже отримала від МВФ та
2 мільярди доларів США, а також кредитні гарантії від Світового банку на суму 750
Ш4г-;:ь доларів США. Затвердження програми МВФ істотно підвищує здатність України
ін її валютні зобов'язання у 2019 році, що зрештою сприятиме фінансовій та
ономічній стабільності в країні. Подальші переговори з МВФ щодо нової кредитної
н очікуються у грудні 2019 року.
Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні в 2020 році
ься високим, через значні виплати державного боргу прйзначенні на 2019-2020 роки,
агатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього фінансування у дедалі
их умовах кредитування країн, економіка яких розвивається.
точки зору торгівлі, економіка переорієнтовувалась на ринок Європейського Союзу («ЄС»),

Е

с п ію результатом підписаної Угоди про асоціацію з СС у січні 2016 року, яка створила
лену та всеосяжну зону вільної торгівлі («ПВЗВТ»). За цією угодою Україна

Гязалась гармонізувати свої правила, норми та стандарти торгівлі з відповідними
кеннями ЄС, поступово зменшувати імпортні мита для товарів із країн-членів ЄС та
нити експортні мита протягом 10-річного перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ

е г . чалось із 1 січня 2017 року.
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Україні відбулися президентські вибори в квітні 2019 року та позачергові

с ь с вибори в липні 2019 року. У той же час Україна продемонструвала успішний
ркнки зовнішнього фінансування у першій половині 2019 року, покращуючи
н н у стабільність, а скорочений виборчий період зменшив напругу у внутрішньому
су середовищі. Усі ці позитивні зміни призвели, серед іншого, до покращення
І Fach. а саме довгострокових рейтингів дефолту емітента в іноземній та національній
від "В-" до "В" з позитивним прогнозом.
на певні покращення протягом 2019 року, остаточний результат політичної та
ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть
суттєвий вплив на економіку України та бізнес Товариства,
стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від
:ького уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації
передбачити.
з кризою платежів в державі та постійно зростаючою неплатоспроможністю шахт,
:я основними замовниками послуг фабрики опинилася в кризовому економічному

ПАТ «Львівська вугільна компанія» є єдиною збагачувальною фабрикою в
регіоні України, а енергетика потребує якісного вугілля, необхідно було не тільки
життєдіяльність підприємства, але терміново покращити економічний стан фабрики
наслідків для шахт.
дотації для вугільної галузі відсутні, а кількість діючих вугільних шахт постійно
L а державні тендерні закупівлі не визнають ринкової ціни, то економічний стан
Щ Ь ю с ь к а вугільна компанія» залишається стабільно критичним.
3. Основи складання звітності.
і&ягхттерський облік на підприємстві у 2019 р. здійснювався згідно Закону України "Про
іерський облік га фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 *№ 996-XIV і Міжнародних
гг.в фінансової звітності (МСФЗ).
Ьиариством

дотримувалися

вимоги

незмінності

методології

відображення

в

(■»перському обліку окремих господарських операцій та оцінки майна, передбачені Законом
|і п

"Про бухгалтерський облік та звітність в Україні” від 16.07 1999 року за № 996-XIV.

Облікова політика Товариства ведеться з дотриманням вимог чинного законодавства, та у
■■овідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
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і^ собі

результати,

відображені у звітності Товариства, достовірно

відображають

ф нш а- г • стан Товариства та результати господарювання в усіх суттєвих аспектах, згідно з
■ р и - с - к концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам чинного

ть показників окремих форм фінансової звітності Товариства один
інансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку.
ся основні положення Податкового кодексу України від 02.12.2010
інші нормативні акти України по бухгалтерському обліку та

ублічного акціонерного товариства «Львівська вугільна компанія»
)товку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах
ювної

концептуальної

основи

фінансової

звітності,

та

ця

розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю
чого відображення інформації в фінансових звітах, що не містять
ок шахрайства або помилок; вибору та застосування відповідної
>блікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.
у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
: відповідальність за підготовку фінансових звітів, які достовірно
н, фінансові результати та рух грошових коштів.
омпанія " обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.12р. тому перша
$а стандартам, чинними на 31.12.12р. Гіри цьому для порівняння в
,ська вугільна компанія " наводяться дані попередньої фінансової
аланс, «переглянутої» (трансформованої) за нормами МСФЗ для
ю параграфу 21 МСФЗ 1.
ї звітності Товариство дотримується принципів безперервності
втономності,

повного

висвітлення,

послідовності,

історичної

відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту
іцип єдиного грошовог о вимірника.
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4. Основні засади облікової політики підприємства.
^

. нальною валютою і валютою представлення є гривня.Визнання, оцінка та облік
ясобів здійснюють відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». Одиницею обліку
огремий об'єкт основних засобів.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом.
в к іс н о економічної вигоди створена група основних засобів Малоцінні необоротні
Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх
> розмірі 100% їх вартості.
І ^ в а в н я . оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38
і активи». Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.
В оркування

накопиченої

амортизації

нематеріальних

активів

здійснюється

методом.
іальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з вимогами МСБО 2
Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку
за фактичною виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів,
в. МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом:
Середньозваженої собівартості - при реалізації готової продукції;
Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при відпуску виробничих
я с а с ів у виробництво;
за пінами продажу - для товарів, що продаються в роздріб у громадському харчуванні.
.Дам обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і
нриймається оцінка за чистою рештізаційною вартістю.
і
Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів,
сумнівних боргів переглядається кожного року на звітну дату.
Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за
ю. товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх
ується за первісною вартістю.
у спільних операціях т а у спільних підприємствах.
ю операцією називається угода про спільну діяльність, за якою сторони, які володіють
м контролем у такій спільній діяльності, мають права на активи, а також на

і -Сіяння, які стосуються відповідної угоди. Спільний контроль являє собою узгоджений на
£ ■ ■ '-1

говору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли

Шшвтл стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які спільно
■ ■ ■ а г т ь контролем.
Н р В ^Товариство провадить свою діяльність у рамках спільних операцій, Товариство як
■ оператор визнає стосовно своєї частки у спільній операції:
свої активи, включно із часткою у будь-яких спільно утримуваних активах;

свої зобов’язання, включно із часткою у будь-яких спільно понесених зобов’язаннях;
свої доходи від реалізації своєї частки продукції, яка виникає у результаті спільної

свою частку доходів від реалізації продукції спільної операції; та
свої витрати, включно із часткою будь-яких понесених спільно витрат.
Цвство обліковує активи, зобов’язання, доходи і витрати, які стосуються її частки у
операції, у відповідності до вимог МСФЗ. які застосовуються до конкретних активів,
к юань, доходів і витрат.
ривадку коли Товариства взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке Товариства є
їм оператором (наприклад, в операції продажу або внесення активів), вважається, що
стзо здійснює операції з іншими сторонами спільної операції, і прибутки та збитки, які
ають у результаті цих операцій, визнаються у окремій фінансовій звітності Товариства
> розмірі часток цих інших сторін у спільній операції.
ьенм підприємством називається угода про спільну діяльність, за якою сторони, які
_іЙоть спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на чисті активи
■РВЕ-ДНОЇ спільної діяльності. Спільний контроль являє собою узгоджений на основі договору
ВЛ контролю над спільною діяльністю, який існує лише тоді? коли рішення стосовно
•твої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які спільно володіють контролем.
■ вйсиство визнає свою частку у спільному підприємстві із використанням методу участі в
рвгталі. який застосовується так, як описано у параграфі «Інвестиції в дочірні та асоційовані
гмства».
іість за сегментами. Операційні сегменти відображаються у порядку, який відповідає
■*тт:ілній звітності, яка подається керівній особі Товариства, відповідальній за прийняття
26

>_\ рішень. Сегменти, доходи яких, результати діяльності або активи становлять
зсотків або більше від результатів усіх сегментів, відображаються окремо. Сегменти,
х діяльності яких не перевищують цього порогу, можуть відображатися окремо за
«егвництва.
та дослідження та розробку. Витрати на дослідження і розробку включають усі

ркягг.гямі витрати на матеріали, оплату праці та зовнішні послуги, понесені у зв'язку зі
аим пошуком нових методик розробки та істотного вдосконалення продуктів,
процесів

і у зв'язку

із дослідницькою

діяльністю.

Витрати,

пов’язані

із

їю діяльністю, відображаються у складі витрат на дослідження і розробку того

у якому вони були понесені. Витрати на розробку капіталізуються у випадку
критеріїв до визнання згідно з вимогами МСБО 38 „Нематеріальні активи" та МСФО
засоби”.
розвідки та оцінки. Витрати на розвідку та оцінку запасів торфу обліковуються

із

іням методу успішних зусиль.
понесені на передрозвідувальній стадії розвідки і оцінки запасів торфу, в тому числі
юномічне обгрунтування дослідної розробки родовищ та консультаційні послуги.
:я видатками того періоду, у якому вони були понесені.
які безгіесередньо пов’язані з отриманням спеціальних дозволів на користування
капіталізуються у вартості ліцензії на розвідку та визнаються нематеріальним активом
л ї спецдозволу. Подальший облік відповідних активів здійснюється відповідно до вимог
13* -Нематеріальні активи».
що виникають на етапі розробки родовищ, капіталізуються у складі незавершеного
тва як активи розвідки та оцінки. Сформовані активи щорічно перевіряють на предмет
шення. Якщо розвідка родовища не дала результату або4 існує ймовірність того, що
ієні витрати не призведуть до отримання доходу, то актив частково або повністю списують
шграти періоду.
х газ: прийняття рішення про подальшу розробку території родовища, та з моменту вводу його
Ишгалуатацію, Товариство класифікує капіталізовані витрати на розвідку та оцінку, пов'язані з
■ р і родовищем, як торфовидобувні активи у складі основних засобів у звіті про фінансовий

В«» гати на будівництво, установку обладнання для видобутку копалин та інші пов’язані з цим
■ прати включаються в склад торфовидобувних активів.
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рухомість. Інвестиційна нерухомість оцінюється

за собівартістю

мінус

а а й - виграти та витрати від зменшення корисності. Інформація про знос подається у
»фі*—--: вий стан. Нерухомість відповідає вимогам визнання інвестиційною коли понад
використовують із метою отримання орендної плати й/або для збільшення

Ссевдд- за умовами якої істотна частка ризиків і винагород залишається у орендодавця,
с* як операційна. Виплати, зроблені за договорами операційної оренди (за
будь-яких заохочень, отриманих від орендодавця), включаються до звітів про
■ вудьтати на прямолінійній основі протягом строку дії оренди.
- це строк дії укладеного орендарем договору про нескасовану оренду активу, а
подальший строк після закінчення строку дії договору, протягом якого
вг. на свій розсуд, продовжувати оренду цього активу, здійснюючи чи не
■рендні платежі, тоді як у момент початку оренди існує об’єктивна впевненість у
має намір реалізувати своє право оренди.
ве застосовує правила обліку оренди відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» до
ї оренди (до 1 року) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним (до 5000

також скористалось винятком для незастосування МСФЗ 16 «Оренда», а саме, щодо
«ренди земельних ділянок, які використовуються для розвідування або використання
зберігання) корисних копалин (торфу) і відповідно орендні платежі за такі
■зображає на прямолінійній основі протягом строку дії договорів оренди в звіті про
результати.
фінансової оренди капіталізуються на момент початку строку оренди за меншою з
справедливої вартості орендованого майна та теперіщньої вартості мінімальних
глатежів.
агтнБн надаються в оренду на умовах операційної оренди, орендні платежі, що
т а отриманню, визнаються як орендний дохід прямолінійно протягом всього терміну

визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та фінансові зобов’язання
' оцінюються за справедливою вартістю.

-нструменти Товариства включають позики, гроші та їх еквіваленти,
— тта и

-; ч рахунках, дебіторську та кредиторську заборгованість.
.т к с я
г

і продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом
гаченого нормативними актами або практикою відповідного ринку
придбання або продажу), відображаються на дату здійснення операції,

г

’ свариство приймає зобов'язання доставити фінансовий інструмент. Усі
шя і продажу визнаються на дату розрахунків.

І пооальша оцінка фінансових активів.

Фінансові активи у подальшому

* амортизованою або справедливою вартістю. При цьому інвестиції у боргові
■за утримуються у рамках бізнес моделі, метою якої є збір потоків грошових
зрами і які мають потоки грошових коштів за договорами, які складаються
шати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості, звичайно
амортизованою вартістю на кінець подальших звітних періодів. Боргові
утримуються у рамках бізнес моделі, мета якої досягається за рахунок як збору
коштів за договорами, так і продажу активів, і які мають контрактні умови
«с- к тн вів, які на визначені дати генерують потоки грошових коштів, які являють
виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості,
зп справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних
інші інвестиції у боргові інструменти та інструменти капіталу оцінюються за
слливою вартістю на кінець подальших звітних періодів.
вартість розраховується із використанням методу ефективної відсоткової ставки
ся за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Премії і
включно із первісними витратами на проведення операцій, включаються до
вартості

відповідного

інструменту та амортизуються

на основі

ефективної

ї ставки для відповідного інструменту.
і
використовує практичний прийом згідно якого амортизована вартість фінансових
і а термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків,
їхній номінальній вартості.
вартість - це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за
юаннями при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим
і справедливої вартості є ціна на активному ринку. Активний ринок - це такий ранок,
у операції щодо активів і зобов'язань мають місце із достатньою частотою та в
обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на поточній
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Сдравехш ва вартість фінансових інструментів, що торгуються на активному ринку,
.. • як добуток ціни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх
;• гримується Товариством.
вартість - це вартість при початковому визнанні фінансового інструменту мінус
основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів - мінус
■оточні резерви під очікувані кредитні збитки. Нараховані проценти включають
відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або
зід суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки,
процентні доходи та нараховані процентні витрати, не відображаються окремо, а
до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан як поточні
ові зобов'язання, залежно від строку погашення.
є асного капіталу.

Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір,

про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його

за інструментами власного капіталу визнаються у звіті про прибутки або збитки,
іене право Товариства на отримання платежів та існує вірогідність надходження
вигід. Збитки від зменшення корисності визнаються у окремому

звіті про

або збитки того періоду, у якому вони були понесені у результаті однієї або більше
відбулися після первісного визнання інвестицій.

Істотне або тривале зменшення

г вартості інструменту менше його первісної вартості є показником того, що він
Сукупний збиток від зменшення корисності, який визначається як різниця між
■г«_:бання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку
корисності цього активу, раніше визнаного у складі звіту про прибутки або
вручається із власного капіталу та визнається у складі звіту про прибутки або збитки.
зм ен ш ен н я

корисності інструментів власного капітал уще сторнуються у складі звіту

гтки або збитки.
корисності фінансових активів. Товариство застосовує спрощений підхід до
очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії фінансових активів, як дозволено в

9. Товариство відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних
£ кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після первісного

•вані кредитні збитки розраховуються використовуючи матриці міграції на основі
)го досвіду дефолту дебіторів та аналізі поточного стану дебітора. Для цілей
ання даного методу контрагенти Товариства були згруповані за однорідним рівнем
го ризику, щодо яких Товариство розраховувало очікувані кредитні збитки.
во нараховує 100% резерв зменшення корисності на дебіторську заборгованість, яка
єна на термін більше 365 днів, на дебіторську заборгованість контрагента, який
процедуру банкрутства, ліквідації або фінансової реорганізації, та на дебіторську
шість контрагентів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
овідно

до

історичного

досвіду,

ймовірність

повернення

відповідної

дебіторської

шості є вкрай малою.
а вартість активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у звіті про
або збитки. У випадку якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона
:я за рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування
гисаних сум включається до складу звіту про прибутки або збитки.
ація

і подальша оцінка

фінансових

зобов'язань.

Фінансові

зобов'язання

у

>му оцінюються за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через
та збитки.
і зобов’язання які не є (і) умовною виплатою покупця при об’єднанні бізнесів, (іі)
них для торгівлі, або (ііі) визначених по справедливій вартості через прибутки або
в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю використовуючи метод
ої ставки відсотка. Ефективна відсоткова ставка - це ставка яка приводить майбутні
шплати (включаючи всі гонорари та додаткові збори сплачені або отримані, витрати на
, ї та інші премії або знижки) протягом очікуваного строку дії фінансового зобов'язання
>де доречно)

більш

коротшого

періоду,

до

амортизованої

вартості

фінансового

■в язання.
■танення визнання фінансових інструментів. Товариство припиняє визнавати фінансові
■ви. коли (і) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів втратили
Й> силу, або (іі) Товариство передало усі суттєві ризики та винагороди від володіння
■вами, або (ііі) Товариство не передало і не зберегло усі істотні права та винагороди від
стіння. але втратило контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної
шості продати актив повністю непов'язаній третій стороні без потреби накладання
аткових обмежень на операцію продажу.
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-- -ові зобов’язання припиняють визнаватись Товариством тоді, і тільки тоді, коли
■Ьп язання Товариства виконані, скасовані чи строк виконання яких закінчився.

Різниця між

■совою вартістю фінансового зобов'язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою
■енсацією визнається у складі звіту про прибутки або збитки.
ж

на прибуток.

Податок на прибуток нараховується у

фінансовій

звітності

у

зості до українського законодавства, яке діяло або, в основному, діяло на звітну дату,
на прибуток включає нарахування поточного податку та відстроченого податку і
ся у звіті про фінансові результати, якщо він не стосується операцій, які вже були
у тому самому періоді у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі
капіталу.
їй

податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових

стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди,
датки, крім податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат.
>чений податок на прибуток нараховується із використанням методу балансових
Гсзань по перенесених на майбутні періоди податкових збитках і тимчасові різниці, які
зть між податковими базами активів та зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей
) вої звітності.
Деякі операції придбання можуть погашатися простими або переказними векселями,
ринковими борговими
їй .

інструментами.

Операції придбання,

які

врегульовуються

визнаються на основі оцінки керівництвом справедливої вартості, яка буде

гна під час таких погашень. Справедлива вартість визначається з урахуванням ринкової
тії, яка піддається спостереженню.
отримані. Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум. Суми
шх авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної
:ті Товариства.
чня доходів. Товариство застосовує МСФЗ 15 „Доходи від договорів з клієнтами4' з 1 січня
року. Згідно з МСФЗ 15, доходи від реалізації визнаються для відображення передачі
їх товарів або послуг клієнтам у сумі, яка відображає суму компенсації, на яку
земство, як передбачається, матиме право в обмін за ці товари та послуги. Товариство
зстовує п'яти етапну модель для визнання доходів:
виявлення договору з клієнтом;
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виявлення зобов’язань щодо виконання у договорі;
визначення ціни операції;
розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання у договорах;
визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) Товариство задовольняє
з'язання щодо виконання.
Не визнаються доходами:
сума податку на додану вартість, інші податки і обов'язкові платежі, що підлягають
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на
користь комітента, принципала тощо;
сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним
договором;
надходження, що належать іншим особам.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для
ня якого вони здійснені. Якщо витрати не мають безпосереднього зв'язку з певними
и. вони визнаються в тому періоді, коли понесені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів,
и визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді
ії) між відповідними звітними періодами,
Аналітичній облік виробничої собівартості готової продукції ведеться Товариством за
и обліку витрат, а також за статтями витрат.
і
во визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) задоволене виконання
"язань. тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує виконання
х зобов’язань, був переданий клієнту.
«знається за вирахуванням знижок, повернень та податків на додану вартість,
го мита та інших аналогічних обов'язкових платежів.
хся. що елемент фінансування відсутній, оскільки продажі здійснюються із наданням
^чки платежу, що відповідає ринковій практиці.

-:<а заборгованість визнається, коли товари поставлені, оскільки на цей момент
е безумовною, тому що настання строку платежу зумовлене тільки плином часу.
всгво надає послуги за договорами з фіксованою винагородою. Виручка від реалізації
ігзнається, коли послуги надані та сума виручки може бути достовірно визначена.
не очікує укладання договорів, в яких період між передачею обіцяних товарів чи
покупцю і оплатою їх покупцем перевищує один рік. Як наслідок. Товариство не
вїну угоди на вилив вартості грошей у часі.
зобов’язане розкривати інформацію про ступінь залежності від своїх основних

доходів від реалізації валовою сумою чи на нетто-основі.

Коли Товариство діє як

доходи від реалізації та собівартість реалізації відображаються на валовій основі.
Іввагнство продає товари або послуги як агент, доходи від реалізації відображаються на
ові. яка являє

собою

зароблені

маржу/комісії.

Чи

вважається

Товариство

м або агентом в операції залежить від аналізу юридичної форми і сутності угоди,
я.
витрат. Витрати відображаються за методом нарахування. Первісна вартість
их товарів включає ціну придбання, витрати на транспортування, комісії, які
договорів постачання, та інші відповідні витрати.
доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату
за позиками, процентні витрати за зобов’язаннями з виведення активів з експлуатації
тивації земель, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за
ими

коштами,

доходи

або

збитки

від

створення

фінансових

інструментів,

я відсотків за пенсійними зобов’язаннями та резервами, а також прибутки і збитки
різниць.

і

ва позики, які стосуються активів, для будівництва яких потрібен суттєвий період часу,
" уються як частина первісної вартості активу. Усі інші витрати на відсотки та інші
понесені у зв’язку із позиками, відносяться на витрати із використанням методу
ї відсоткової ставки.
з відсотків визнаються по мірі нарахування із посиланням на фактичну дохідність
го активу.

працівникам: пенсійний план із визначеними внесками. Товариство робить визначені
. гціальні внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників.
-сй розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на
того періоду, у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та інші виплати після
ю

на пенсію включаються до складу витрат на оплату праці у звіті про фінансові

■р&тати.
звітність. Статті у звіті про фінансовий стан класифікуються як поточні (оборотні)
оточні (необоротні).
к со вий результат звітного періоду подається в єдиному звіті про сукупний прибуток.
цю рух грошових коштів складається прямим методом. Виплата відсотків за користування
«ми коштами подається в звіті про рух грошових коштів як рух коштів у результаті
сової діяльності.
І рошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також
^■строкові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.
Створення забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно МСБО 19
^ Ь в т н працівникам».
Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття інформації щодо
активів надається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків,
Існ у є

ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде погрібне вибуття ресурсів,

і

В Иьому сума таких зобов’язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі
|иГ*зання підлягає відображенню за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів,
иоть собою економічні вигоди є мало ймовірною.
Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згідно МСБО 37 «Забезпечення,
і
ілбачені зобов'язання та непередбачені активи», існування, яких підтвердиться
іченими майбутніми подіями, не повністю контрольованими Товариством, а саме судові
проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Всі

забезпечення

переглядаються

на

кожну

звітну

дату

та

коригуються

для

гавлення поточної найточнішої оцінки.
Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
ялу. зобов’язань і господарських операцій, підприємств та організацій, робочий план

ьіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату
• кщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди
шаггься у звітності, якщо вони були запропоновані або оголошені після звітної дати, але
—а

ствердження фінансової звітності до випуску.

і. Полії після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан
ства на звітну дату (коригуючі події), відображені у фінансовій звітності. Події, що
їм с я після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються у примітках до
: звітності, якщо вони є істотними.
и вважаються події сума яких перевищує
5

1000 грн.

Істотні облікові судження та оцінки

Застосування облікової політики Товариства вимагає від керівництва використання
"Зннх суджень,

оцінок та припущень стосовно

балансової вартості активів та

Івгнь. інформація про які не є такою очевидною у інших джерелах. Оцінки та пов’язані з
'Ц ж іущ епня базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку
а. вважаються доцільними у цих обставинах. Оцінка та відповідні припущення
на історичному досвіді та інших істотних факторах. Фактичні результати можуть
ася від таких оцінок.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати
ів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд,
Н Ь л ь т а т перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх
якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди.
істотні професійні судження під час застосування облікової політики. Нижче наведені
’ судження, крім тих, для яких вимагається здійснення оцінок, які зробило керівництво у
‘ застосування облікової політики Товариства і які мають найістотніший вплив на суми,
у фінансовій звітності.
Основні джерела невизначеності оцінок. Нижче наведень основні припущення стосовно
то та інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо
І п у е значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової
й активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
Переоцінка основних засобів. Товариство застосовує модель переоцінки до своїх
засобів. На кожну звітну дату Товариство проводить перевірку балансової вартості
ККтнвів із тим, щоб визначити, чи не відрізняється вона суттєво від справедливої вартості,
^ » с п л а т а м и такої перевірки керівництво прийшло до висновку, що балансова вартість
засобів станом на Зі
■аивої вартості.

грудня 2019 року не відрізняється суттєво від їхньої

Оцінка строків експлуатації основних засобів вимагає застосування професій
--:ня з урахування строків експлуатації подібних активів. Товариство оцінює строки
ржіуатації основних засобів відповідно до їх поточного технічного стану та оціночног
■Вш у, протягом якого очікується отримати вигоди від використання активів. Однак технічнім
■«ж

мічний знос і старіння часто приводять до скорочення економічних вигод від активів

ІІиюцтво переглядає строки експлуатації та збільшує суму амортизаційних відрахувань.
В р заявляється, що строки експлуатації активів реально менші від попередньо оцінених.
Зменшення корисності основних засобів. Керівництво проводить аналіз, щоб оцінити, чи
юва вартість основних засобів, що обліковується за переоціненою вартістю, суттєво
иеться від їх справедливої вартості станом на кінець звітного року. Така оцінка
ді'іься щорічно та грунтується на аналізі цін, цінових індексів, змінах валютних курсів та
. релевантних факторах. У випадку, коли результати аналізу свідчать про те, що балансова
ть основних засобів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, Керівництво
V. незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості основних засобів.
За результатами такого аналізу станом на 31 грудня 2019 року, Керівництво прийшло до
вкл. що балансова вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю
різняється сутгєво від їх справедливої вартості, і переоцінка основних засобів на цю дату
роводилась.

Остання

оцінка

справедливої вартості

основних

засобів

незалежним

вачем була проведена станом на 01 січня 2018 року.
Керівництво також переглядає балансову вартість активів для визначення, чи не існують
які ознаки зменшення корисності. Ознаки зменшення корисності основних засобів
■оть аналіз ринкових умов, утилізацію активів та здатність використати актив для
иативних цілей. Якщо існують ознаки зменшення корисності. Товариство здійснює
і суми відшкодування (більшої з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням
г на продаж, та вартості під час використання), порівнює її з балансової вартістю і
ажає зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова вартість перевищує суму
вдування. Керівництво Товариства не виявило загальних інддикаторів зменшення
зості станом на 31 грудня 2019 року.
Зменшення корисності торгової дебіторської та іншої заборгованості. Керівництво
с вірогідність повернення торгової дебіторської та іншої заборгованості на основі аналізу
ах рахунків. Фактори, які беруться до уваги, включають аналіз за термінами погашення
юї та іншої дебіторської заборгованості у порівнянні із платіжною історією та
гаими умовами, наданими клієнтам, та доступну ринкову інформацію щодо здатності
■ тагента здійснити оплату. У випадку якщо фактичні суми повернень виявляться меншими
ІЬ ш к и керівництва, Товариство змушена буде відобразити додаткові виграти на покриття
ІШгків від зменшення корисності.
Визнання

відстроченого

податкового

активу.

Відстрочені

податкові

активи

■виражаються у тій мірі, в якій вірогідна реалізація відповідної податкової вигоди. Під час
37

- - ня майбутнього оподатковуваного прибутку та суми податкових вигід, які вірогідно
■і у майбутньому, керівництво робить професійні судження та застосовує оцінки на
історичного, оподатковуваного прибутку та очікувань щодо майбутніх доходів, які, як
'чається, будуть достатніми за відповідних обставин.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне і митне законодавство
/є розвиватися. Спірні нормативні акти стають причиною різних тлумачень. На думку
а, його тлумачення є належними і надійними, але немає гарантій того, що вони не
причиною претензій з боку податкових органів.
Принцип безперервності. Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу
рзно діючої організації. Використовуючи це судження, керівництвом Товариства
валися існуючі наміри, прибутковість операцій, наявні матеріальні і фінансові ресурси
поточної економічної ситуації на діяльність Товариства.

їасгоеування нових та переглянутих стандартів
>ві МСФЗ. прийняті станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала
Достроков
Основні вимоги

. У новій редакції оновлено структуру
■ документа, визначення активів і зобов'язань, а
також додано нові положення з оцінки та
припинення визнання активів і зобов'язань,
. подання і розкриття даних у фінансовій
звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції
інформація, представлена у фінансовій
звітності, також повинна допомагати
користувачам оцінити ефективність
керівництва компанії в управлінні
економічними ресурсами. Принцип обачності
трактується через підтримку нейтральність
і представлених даних. Обачність визначається
як прояв обережності при винесенні суджень в
умовах невизначеності. Правдиве уявлення
даних трактується як подання суті операцій, а
! не тільки їх юридичної форми. Нова редакція
• КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про
і фінансовий стан і звіт про фінансові
результати. Інші форми об'єднані під назвою
«інші форми і розкриття», визначається, що
: дані фінансової звітності представляються за
певний період і містять порівняльну
інформацію, а також за певних обставин прогнозні дані.
! У новій редакції КОФЗ вводиться поняття
і «звітуюче підприємство», під яким мається на
: увазі сторона економічноїдіяльності, яка має
: чітко визначені межі та поняття зведеної
звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну
«ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а,
скоріше, як набір прав. Визначення активів і
зобов’язань не відносяться до «очікуваних»
надходжень або відтоків. Замість цього
визначення економічного ресурсу відноситься
до потенціалу активу / зобов'язання виробляти
/ передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних
методів оцінки (історична і поточна вартість
(справедлива вартість, вартість
використання)), інформації, яку вони надають.
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дата

01 . 01.2020

е
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Дозволяет
ься
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31.12.2019 р.
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•• запроваджують переглянуте визначення
з : . Бізнес складається із внесків і суттєвих
' : : _есіз; які у сукупності формують здатність
г-=орювати віддачу.
- : і г керівництво визначає систему, яка
-созеоляє визначити наявність внеску і
г* свого процесу, у тому числі для компаній,
а с заходяться на ранніх етапах розвитку і ще
«»«отримали віддачу. У разі відсутності віддачі,
хя г ^ого щоб підприємство вважалося
б з е с о м , має бути наявним організований
~ -»звий колектив.
5 *з~ачення терміну «віддача» звужується, щоб
зосередити увагу на товарах і послугах, які
-знаються клієнтам, на формуванні
нееетиційного доходу та інших доходів, при
цьому виключаються результати у формі
і« гсзчення витрат та інших економічних
м х д . Крім того, наразі більше не потрібно
оц -ювати спроможність учасників ринку
замінювати відсутні елементи чи інтегрувати
“с^дбану діяльність і активи.
Сз'анізація може застосувати «тест на
<г-центрацію». Придбані активи не
знижатимуться бізнесом, якщо практично вся
:*:зведлива вартість придбаних валових
зс^ивів сконцентрована в одному активі (або
-зупі аналогічних активів).____________________
Зміни уточнюють визначення суттєвості,
••сяснення до цього визначення та
застосування цього поняття завдяки
зою ченню рекомендацій щодо визначення,
ж раніше були наведені в інших стандартах
МСФЗ.
-формація є суттєвою, якщо обґрунтовано
закується, що ії пропуск, спотворення або
затуманення може вплинути на рішення
основних користувачів фінансової звітності
загального призначення, винесені на підставі
такої фінансової звітності, що представляє
сінансову інформацію про звітуючу компанію
Зміни забезпечують послідовність
використання визначення суттєвості в усіх
________________
стандартах МСФЗ.

0 1 .01.202 0

0 1 . 01.2020

Ці зміни є
перспектив
ними

Дозволяєт
ься

не застосовані

не застосовані

правк
и не
мали
вплив
У

правк
и не
мали
вплив
У

і

У всіх випадках словосполучення «економічні
рішення» замінено словом «рішення», а
поняття «користувачі» звужено до «основних
користувачів».

0 1 .0 1 .2 0 2 0

Дозволяет
ься

не застосовані

правк
и не
мали
вплив
У

вде

C30S
жги:

зв

Зміни стосуються процентних ставок (такі як
LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що
використовуються в різних фінансових
інструментах: від іпотечних кредитів до
похідних інструментів.
Поправки
ЗМ ІН И Л И вимоги до обліку
хеджування: при обліку хеджування
передбачається, що контрольний
показник процентної ставки, на якому
засновані грошові потоки, що
хеджуються і грошові потоки від
інструменту хеджування, не зміниться
в результаті реформи;
обов'язкові для всіх
відносин хеджування, на які
безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки
рефінансування;
не можна використовувати
для усунення будь-яких інших
наслідків реформи;
вимагають розкриття
інформації про ступінь впливу
_________поправок на відносини хеджування.
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Дозволяет
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7.

Доходи і витрати

лохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Найменування статті доходів

2018

2019

110501

153344

-

-

147494

166 002

Валовий прибуток (збиток)

-36993

-12658

Інші операційні доходи

98877

142471

Адміністративні витрати

10188

13855

Інші операційні витрати

50790

112683

Витрати на збут

1230

1429

Фінансовий результат від
операційної діяльності

-324

1846

Інші доходи

-

-

Інші витрати

-

-

Дохід від участі в капіталі

-

-

Фінансові результати до
оподаткування

-324

РВвстий фінансовий результат

-324

■. з реалізації
—: товарів, робіт, послуг)
з доходу
Н Ь г гість реалізованої продукції
Ніцрса. робіт, послуг)

інші фінансові доходи

і

1846
1846

ШМввфровка інших операційних доходів
■ш

доходи -всього . тис.гпн.

«реалізація тонких відходів
реалізація породи
Іршата за телефони
.
..
■реалізація продуктів в їдальні

142471,0
15227.4
27,1
1,8
394,4
42

1 ї.

Інші операційні витрати

операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
нзація основних засобів
ги на персонал та відповідні соціальні
твання
на пільгові пенсії
витрати на послуги, матеріальні витрати,
и)
сумнівної дебіторської заборгованості
го інші операційні витрати

19
364

24
487

3 990
98 797

4 373
45 906

9513
112 683

50 790

12. Податок на прибуток
Прибуток Товариства підлягає оподаткуванню тільки на території України. Ставка
ку на прибуток в 2019 році становила 18%. В 2019 в зв’язку з збитковою діяльністю
гво, не нараховувало і не сплачувало податку на прибуток, як і у 2018 році.
13. Нематеріальні активи
кріальні активи Товариства відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю.
і статтями

нематеріальних активі був таким:

■ « г іс т ь
ІЖ г: • ;ня 2018р.

Всього

Не введені в експлуатацію
нематеріальні активи

Інші нематеріальні
активи
4057

-

4057

Ирвьсдження

-

-

-

МК7ГТТЯ
-

-

-

-

■ Г : зміни

-

-

-

4057

-

4057

■ грудня 2018 р.

59

-

59

И сахован о за рік

-

-

-

■ ю 'т т я

-

-

-

І і р ' дня 2019 р.

[1*- • иичена
Ш тртизація

-нда димохідної груби

81.4

.рігання тонких відходів
- транзит вода і каналізація

283,9
8.0

- “ранзит електроенергія

5981.2

- ~анзит послуг ВТУ і залізниці

8390,1

ік -тіпання місця для зберігання ТМЦ
Ц^Віхід від спільної діяльності

32,0
16430,4

Г«лата за користування майданчиком

3.6

■К^гігання майна

6,7

■кріова торгівля вугіллям

90112,4

Ь ед о гл яд працівників ВГ1 “ВТУ”

8,6

^ИЬгюбування та визначення якості продукції,
Н Р (Штаження в залізничні вагони
8.

5482,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

гість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня, представлена таким чином:
зтість реалізації готової продукції
зтість реалізації робіт, послуг
собівартість від реалізації

За 2019 рік
2 848
163 154
166 002

За 2018 рік
12 740
134 754
147 494

9. Адміністративні витрати
зативні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
пізація основних засобів
на персонал та відповідні соціальні
>зання
та обов'язкові платежі
і утримання основних засобів
■витрати на послуги, відрядження, РКО)
го адміністративні витрати

За 2019 рік
189
10 753

За 2018 рік
197
8 066

26
35
2 852
13 855

5
1 920
10 188

10. Витрати на збут
на збут за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
•зація основних засобів
на персонал та відповідні соціальні
г.зання
і утримання основних засобів
^витрати на послуги, матеріальні витрати,
і)
інші операційні витрати

За 2019 рік

За 2018 рік

268

261

1 168

969

1 429

1 230

43

2019 р.

59

-

59

б В і т л і я 2018 р.

3998

-

3998

■ і д * іня 2019 р.

3998

-

3998

:н я

[Ви ні м уова вартість

Нематеріальні активи мають визначені строки корисного використання. Придбане
забезпечення капіталізується на основі витрат, понесених для придбання та
їх

до

стану,

необхідного

для

їх

використання.

Нематеріальні

активи

:я за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків
зя корисності, якщо такі є. У випадку зменшення корисності балансова вартість
їх активів списується до більшої з величин: вартості під час використання та
її вартості, за вирахуванням витрат на продаж. Амортизація нематеріальцйх
| розраховується прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного
і. що оцінюється для кожного з типів нематеріальних активів окремо.
14.

Основні засоби

гями основних засобів був таким:
Всього
Нрраісна вартість
Ігр* тня 2018 р.
дження

352816
665

[Вибуття
■ р зміни
В «р аня 2019 р.

353481

‘
нчена
Ш : н >ацін
І ір> дня 2018р.
Н а х о в а н о за рік

290762
9588

45

7Я

■::ни
р> дня 2019 р.

300350

кова вартість
Р'дня 2018 р.

62054

гр> дня 2019 р.

53131

Будинки та
споруди

Машини та
обладнання

Транспор
тні
засоби

Інструменти,
прилади та
інвентар

Інші
основні
засоби

Всього

202753

145174

2629

1946

314

352816

:інена або
за
|Ь
і
623

4СЄННЯ

грудня

42

665

202753

145797

2629

1988

314

353481

(147249)

(138895)

(2448)

( 1859)

(311)

(6367)

(3066)

(130)

(23)

(2 )

(290762
)
(9588)

(153616)

(141961)

(2578)

(1882)

(313)

49137

3836

та

:ння
гоудня
;• зання
за рік
:ння
грудня

(300350
)

ова
грудня

106

53із:

іі засоби Товариства відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю.
і засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо її володіння,
^.вання та розпорядження відсутні.
їє н и х

засобів, вилучених з експлуатації для продажу, немає.
15. Знос, амортизація.

изація основних засобів в 2019 році становила 9588 тис. грн., а в 2018 році становила
1 тис. грн. Амортизація нараховується у звітах про фінансові результати на прямолінійній
і для розподілу витрат окремих активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості

ягом їх очікуваних строків корисного використання.
16. Інвестиційна нерухомість
гиційна нерухомість не обліковувалася на балансі товариства протягом 2019 року.
17. Торгова та інша дебіторська заборгованість.
2018 рік

2019 рік

аргова дебіторська
рюоргованість

81888

168 647

дебіторська
Івборгованість

54907

56 754

-

9513

136795

234914

Т

шша

під зменшення
Ьрисності
ргчерв

Еьсього

31 грудня 2018 року торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та
іається в ході звичайної господарської діяльності. На 31 грудня 2019 року створено
: сумнівних боргів 9513 тис. грн.
18. Грошові кошти та їх еквіваленти
В грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:
2018 рік
(Грошові кошти в банку
■ готові кошти в касі
р о м :

2019 рік

416

509

-

-

416

509

19. Резерви
за

статтями резервів оув таким:
Резерв під судові
справи

Н і 01 січня 2018р.

-

Резерв під
невикористану
відпустку

Всього

550

550

47

-ховано протягом року
»христано

-

5130

5130

-

5371

5371

ирновано невикористані
-

lt-і 31 грудня 2018 р.

-

309

309

ІЬсаловано протягом року

-

16710

16710

Ивсористано

-

6538

6538

-

-

10481

10481

■орновано невикористані

f e i 31 грудня 2019 р.

На 31 грудня 2019 року Товариство визнало резерв у сумі 10481 тис. гри. щодо оплати
икористані відпустки з нарахуваннями ЄСВ.
1

Суд

С уть справи

Н аслідки розгляду

І№
2а-9979/11/1370
' CNi» 876/7252/15;
К 800/24090/16)

Львівський
окружний
адм іністратив ний
суд

За позовом ВАТ "Львівська
вугільна компанія" до ДПІ у
Сокальському р-ні про скасування
ППР на суму 5 147 685, 00 грн.

На стадії касаційного
оскарження за
касаційною скаргою
ДПІ у Сокальському
р-ні.

1№

Львівський
окружний
адміністративний

За позовом ВАТ "Львівська
вугільна компанія" до ДПІ у
Сокальському р-ні про скасування
ППР на суму 41 164 932, 37 грн.

На стадії касаційного
оскарження за
касаційною скаргою
ПАТ "Львівська
вугільна компанія"

За позовом РВ ФДМУ по
Львівській області про визнання
недійсними рішень Наглядової
ради ПАТ "Львівська вугільна
компанія".

Ухвалою
Господарського суду
Львівської області від
14.09.2017р.-

Счдова справа

2а-10675/10/1370
(№876/11589/15;
К 800/2202/17)

Ле 914/178/17

суд

Г осподарський
суд Львівської
області (суддя
Мазовіта)

зупинено до
вирішення справи по
загальних зборах
акціонерів.
Рішенням від
1 1.12.2018р. рішення
наглядової ради від
25.11.2016р. визнано
недійсними.

—

48

ЛІ: 813/2863/16

Львівський
окружний
адміністративний
суд (судді Грень
Н.М.; Кухар

'Львівська
» ' ло
ї ОДП1 про
cocv

іперевірка 2015

Ухвалою від
31.07.2018р.
провадження у справі
зупинено.

рову

H.A.).
№ 914/ 1968/16

Г осподарський
суд Львівської
області (суддя
Петрашко М.М. і

З ФДМУ по
ізастї ло ПАТ
'.зЯЗ. ш
г>гілька компанія" про
н я ш S1 rtzlдасшсми рішень
ззгзліЬгпап. збіГ’Г в акціонерів.

Рішення ГСЛО від
25.07.2017р. позов
задоволено частково.
Постановою ЛАГС
від 26.10.2017р.рішення І інстанції
залишено в силі
15.11.2017р. - подано
касаційну скаргу до
ВГСУ.
Постановою ВСУ від
12.04.2018р.
залишено в силі
рішення судів 1 та
апеляційної інстанцій.

№ 813/4097/16

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя Хома
О.П.).

За кпоаом Червоноградської
ОДІН до ПАТ ’Львівська вугільна
вашшшГ про стягнення
п р п и ч г п податкового боргу в
25 075 879,01 ф н .

Позовні вимоги
роз’єднано:
Справа № 813/4097/16
- 12 195 261.91 грн.
Справа № 813/1411/17
- 12 365 079. 00 грн.
По справі №
813/4097/16 триває
апеляційне
провадження №
876/9813/17

№ 813/1441/17

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя Хома
О.П.).

За позозом Червоноградської
. 1АТ "Львівська вугільна
компанія" про стягнення і
поточного податкового боргу (по
ППР).

Ухвалою від
25.04.20!7р. зупинено
провадження у справі
до вирішення справи
№ 813/228/17
(оскарження ППР).

№ 813/228/17

Львівський
окружний
адм ін істрати в н н й
суд (суддя Хома
О.П.).

За позовом ПАТ "Львівська
вугільна компанія" до
Червоноградської ОДП1 про
скасування ППР.

Ухвалою від
06.04.2017р. зупинено
провадження у справі
до вирішення справи
по оскарженню
Ухвали по
«Новікому» в справі
про банкрутство №
914/2441/15

_L
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№ 914/782/16

роїгш»

гозгляд за позовом
•іка прокурора Львівської
іоасті в інтересах держави, в
- ' М іністерства енергетики та
» - і - ої промисловості до РВ
С
про скасування наказів
_ з триватизації ЦМК.

Ухвалою ВГСУ від
19.07.2017р.
скасовано рішення
суду 1 інстанції,
постанову
апеляційної інстанції,
справу направлено на
новий розгляд.
Призначене
підготовче засідання
на 24.01.2018р.
Підготовче засідання
триває.

№ 813/407/17

звом Червоноградської
1до ПАТ "Львівська вугільна
црванія" про стягнення боргу 11 2 ' 5 515, 00 грн.

№ 914/524/17

і позовом КП
зноградтеплокомуненерго»

С >1-

ПАТ "Львівська вугільна
знія" про стягнення боргу
205, 44 грн.
звні вимоги зменшені
зивачем до 53720, 26 грн.

Ухвалою від
15.02.2018р. зупинено
провадження.

Ухвалою від 19.06.
2018р.зупинено
провадження до
Розгляду грошових
вимог
КП
«Червоноградтегілоко
муненерго» у справі
про банкрутство ПАТ
«Львівська вугільна
компанія».
Ухвалою ГСЛО від
02.08.2018р. у справі
№ 914/2441/15
грошові вимоги КП в
сумі 53 720, 26 грн.
визнано.

№ 914/979/17

За позовом заступника прокурора
Львівської області про визнання
недійсним правочину та
затребування майна.

Ухвалою від
08.08.2017р. зупинено
провадження у справі
до прийняття рішення
по справі №
914/782/16

№

За позовом ПАТ "Львівська
вугільна компанія" до ДП1 у
Сокальському р-ні про скасування
ППР на суму 61 239 248, 00 грн.

На стадії касаційного
оскарження за
касаційною скаргою
ПАТ "Львівська
вугільна компанія"

2 а -1346/12/1370
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і

14.

№ 9 U -‘

П
і Ь-;КОЇ

За позовом колишнього
працівника Забугн про спгнен ня
середнього заробітку

Ухвалою від
01.10.2018р. зупинено
провадження у справі
до розгляду ЛАГС
апеляційної скарги на
ухвалу про
порушення
провадження у
справі про
банкрутство №
914/2441/15

Ш И Н . 1.).

li 15‘

1

1 6

Гп.

№ 914 195 >Т*

т-:ий
/ «ш 2Ь»аської
|« в и в г г суддя
(О С Е Ч

За позовом голови правліннягенерального директора Перерви
А.Ю. до ПАТ "Львівська в> гільна
компанія" про визнання недійсним
Рішення наглядової ради.

Ухвалою від
10.10.2016р. зупинено
провадження у справі.

№ 914 ! :

| :в И И і _ г . . : --,:й
явні Th.ii ш ьгої
шшаяг- судді

За позовом Управління ПФУ у

Ухвалою від
27.09.2017р. - закрите
провадження у справі.

№ 914/ІОЗвЖ!'

■:Г « ш
| іг у ! ■

и . її
і ішї

Ч е п п (L).

h i

№ 914/2441/15

Г-я т я х • й
І « у ЧЬіИСЬЖОТ

Сокальському районі про
стягнення боргу за виплату і
доставку пенсій - 30 048, 13 грн.

За позовом Управління ПФУ у
Сокальському районі про
стягнення боргу за виплату і
доставку пенсій - 5 821 741,2 9
грн.

Ухвалою від
09.08.2017р. зупинено
провадження у справі.

За позовом ПАТ "Альфа-Банк»
про визнання ПАТ "Львівська
вугільна компанія" банкрутом.

Постановою ВГСУ
від 18.10.2016р.
справу направлено на
новий розгляд.

"іяя-ят і,

Ухвалою від
24.05.2018р. відкрите
провадження у справі.
Ухвалою ГОЛО від
02.08.2018р. введено
стадію санації. ЗАГС
відкрте провадження
за апеляційними
скаргами на ухвали
ГСЛО від
24.05.2018р.;
02.08.2018р.
ІЇ9.

№ 813/1079/13-а

-т и і дзщ дрш ш Л
ДД— ' - .йТИВНИЙ
і о і .о и я
DCWI ТТ'і И П П Ій
І
1

За позовом ПАТ "Львівська
вугільна компанія" до
Червоноградської ОДПІ про
скасування ППР на суму
90 327 551.38 грн.

Ухвалою від
20.12.2016р. зупинено
до прийняття рішення
у справі №
2а-1346/12/1370
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20.

№ 813/4413/17

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя Лунь

За позовом ГУ Держпраці про
застосування до ПАТ "Львівська
вугільна компанія" заходів
реагування.

Рішення від
28.02.2018р.
застосовано заходи
реагування

3-І.).
21.

№ 813/4788/17

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Сакалош В.М.).

За позовом ПАТ "Львівська
вугільна компанія" до
Червоноградської ОДП1 про
скасування ППР.

Зупинено ухвалою від
15.03.2018р.

22.

№
2 а -10675/10/1370
(К/800/2202/17)

Львівський
окружний
адм ін істрати в н ий

За позовом ПАТ "Львівська
вугільна компанія" до Сокальської
ОДПІ про скасування ППР.

Ухвалою ВАСУ від
23.01.2017р. відкрите
касаційне
провадження; справу
витребувано з ЛОАС.

За позовом ПАТ "Львівська
вугільна компанія" до
Червоноградської ОДПІ про
скасування ППР на суму 1 174 128
грн.

Ухвалою від
17.11.2016р. зупинено
до прийняття рішення
у справі №
2а-1346/12/13 70

За позовом Пенсійного фонду до
ПАТ "Львівська вугільна
компанія" про стягнення боргу
(пенсії)--3 132 179, 64 грн.

Ухвалою від
08.02.2018р. позовну
заяву повернуто
позивачу.

Г осподарський
суд Львівської
області (судді
Пазичев В.М.;
Артимович В.М.;
Цікало А.І.)

За позовом ПП «Скрап плюс» про
витребування майна з чужого
незаконного володіння.

Розглядається в
межах справи про
банкрутство ПАТ
"Львівська вугільна
компанія” №
914/2441/15. Ухвало
ГСЛО від
13.11.2018р. —
зупинено до розгляду
апеляційних скарг.

Господарський
суд Львівської
області (суддя
Фартушок Т.Б.)

За позовом ГІрАТ «БЕРТ1» про
стягнення заборгованості: *

Ухвалою від
31.07.2018р.
затверджено мирову
угоду на суму
основного боргу.

суд.

23.

№
2а-8228 12 1370

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Брильовський
P.M.)

24.

№ 8 1 3 2 1 6 18

Львівський
окружний
адміністративний
суд.

25.

№9 -

18

26.

№ 4 - 50» 18

1 313 707, 06 грн - основний борг,
62 734, 19 грн - 3% річних,
264 248, 09 грн. - інфляційні,
260 413, 22 грн. - пеня.

27

V i : : '■ is

Львівський
окружний
адміністративний
суд.

За позовом Сокальського
управління ПФУ до ПАТ
"Львівська вугільна компанія" про
стягнення 3 132 179, 64 грн.
(виплата і доставка пільгових

Ухвалою від
08.02.2018р. позовну
заяву повернуто.

28

ї ї х ч св о м ГУ ГІФУ у Львівській
п а с і . до ГІДІ Львівська
вугільна компанія" про стягнення
6 4 “ 1072. 04 ф н . (виплата і
доставка пільгових пенсій).

Ухвалою від
05.11.2018р. позовну
заяву повернуто.

Л ь еесм к й
окружний
адміністративний
суд

За позовом ГУ ПФУ у Львівській
області до ПАТ "Львівська
вугільна компанія" про стягнення
343 471, 69 грн. (виплата і
доставка пільгових пенсій).

Ухвалою від
30.11.2018р. позовну
заяву повернуто.

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Гулкевич 1.3.).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Ухвалою ЛОАС від
05.09.2018р.
проведено заміну
стягувача на ГУ ПФУ
у Львівській області.

Львівський
окружний
адм іністратив ни й
суд (суддя Гавдик
З.В.)

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд(суддя Гавдик
З.В .).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Карп’як О .О .).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

№ 1340 4 ~
ІДИ
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№ 13-і. 5315

ЗО

.V 813 342 15

ЗІ
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33

*

№ 813/7974/14

№ 813/8464/13-а

№ 813/4415/14

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
28.09.2018р. заяву про
заміну сторони
виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
27.09.2018р. заяву ГУ
ПФУ у Львівській
області від
01.06.2018р. про
заміну сторони
виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.
і

34

35

№ 813/5018/15

№ 813/2162/15

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Мричко Н.І.).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Заява про заміну' сторони у

Ухвалою від
11.09.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.
Ухвалою від
12.09.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.
Ухвалою від
18.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській

і
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37

38

39

40

41

42

№ 813/4653/15

№ 813/6097/14

№ 813/6456/13-а

№ 813/2998/14

№ 813/509/14

№ 813/4082/15

№ 813/2135/15

суд. (суддя
Мартинюк В.Я.)

виконавчому провадженні.

області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Львівський
окружний
адміністративний
суд. (суддя
Мартинюк В.Я.)

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Ухвалою від
24.05.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Львівський
окружний
адміністративний
суд. (суддя
Сподарик Н.І.)

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд. (суддя
Сподарик Н.І.)

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд. (суддя
Сподарик Н.І.)

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Карп’як О.О.)

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Карп’як О.О).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
19.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
19.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
19.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.
А

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Заява про замін}' сторони у

Ухвалою від
06.07.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.
Ухвалою від
06.07.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
'задоволено.
Ухвалою від
21.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській

Сакалош В.М.).

сторони виконавчого
провадження
задоволено.

43

44

45

46

47

№ 813/3405/15

№ 813/6549/14

№ 813/302/15

№ 813/41/14

№ 914/1293/18

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Сакалош В.М.).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Ухвалою від
21.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Львівський
окружний
адм ін істрати в н и й
суд (суддя
Гулкевич І.З.).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя Грень
Н.М.).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Львівський
окружний
адміністративний
суд (суддя
Ланкевич А.З.).

За позовом УПФУ у
Сокальському районі.

Г осподарський
суд Львівської
області.

За позовом РВ ФДМУ по
Львівській області до ПАТ
"Львівська вугільна компанія" про
визнання недійсними рішень
Наглядової Ради від 12.07.2018р.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
21.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
19.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

Ухвалою від
21.06.2018р. заяву
ГУ ПФУ у Львівській
області про заміну
сторони виконавчого
провадження
задоволено.

Заява про заміну сторони у
виконавчому провадженні.

і
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№ 914/2118/18

Господарський
суд Львівської
області.

За позовом ПрАТ
«Львівобленерго» до ПАТ
"Львівська вугільна компанія" про
стягнення пені, інфляційних, 3%
річних за несвоєчасні платежі по
договору на постачання
ел ек тр о ен е р гії-236 146, 63 гри.

Ухвалою від
10.12.2018р. рішення
Наглядової Ради ПАТ
"Львівська вугільна
компанія" (протокол
від 12.07.2018р.)
визнано недійсними).
Рішенням від
11.12.2018р. позов
задоволено.

Товариство прогнозує позитивне вирішення наявних судових проваджень. Оскільки

керівництво Товариства вважає ризик програшу судових справ малоймовірним, то
забезпечення під судові справи не нараховується.

20. Інформація за сегментами
Товариство здійснює свою діяльність в одному сегменті - наданя послуги переробки
вугілля та продаж вугілля. Вся діяльність Товариства проводиться в Україні.

21. Умовні та інші зобов’язання
Судові позови. Час від часу та у процесі звичайної господарської діяльності до Товариства
висуваються певні претензії. У випадку, якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних
із такими претензіями вважається вірогідним, у складі резерву на судові позови визнається
відповідне зобов’язання. Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів,
пов'язаних із такими претензіями, є ймовірним, або суму витрат неможливо достовірно
оцінити, резерв не визнається. В процесі здійснення господарської діяльності Товариство
отримує претензії, які вирішуються в операційному порядку. Керівництво Товариства,
керуючись власною оцінкою і внутрішніми професійними консультаціями, вважає, що не
зазнає суттєвих збитків у результаті можливих судових позовів, а тому відповідний резерв у
фінансовій звітності не створювався.
Податкове законодавство. Для податкового середовища в Україні характерні складність
податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового
законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на
платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового
законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати
причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими.
На думку керівництва, Товариство виконало усі вимоги чинного податкового законодавства,
але неможливо гарантувати, що при перевірці податкові органи ще оскаржать нараховані суми
податків з метою збільшення податкових надходжень до бюджету.
Під час звичайної господарської діяльності Товариство здійснює операції, тлумачення
яких можуть бути різними у Товариства та податкових органів. У тих випадках, коли
вірогідність відтоку фінансових ресурсів, що пов’язані з такими операціями, є високою та
сума може бути достовірно визначена, Товариство нараховує резерв під такі зобов’язання.
Коли керівництво Товариства оцінює вірогідність відтоку фінансових ресурсів як ймовірну,
Товариство робить розкриття умовних зобов’язань.
Орендні зобов'язання. Станом на кінець звітного періоду земля, на якій здійснює свою

діяльність Товариство, використовувалась за договорами оренди з державою, строк дії яких
закінчився чи закінчуються по 2059 рік, плата за якими нараховується та виплачується.
Керівництво поновлює закінчені договори та очікує, що ці договори будуть продовжені.

22. Управління фінансовими ризиками
Основні

фінансові

інструменти

підприємства

включають

дебіторську

заборгованість,

кредиторську заборгованість і грошові кошти.
Основні ризики включають: ризик зміни відсоткових ставок, ризик концентрації, валютний
ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності. Товариство переглядає та узгоджує свою політику
управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові показники
діяльності Товариства.
Політика

управління

ризиками

полягає

у

забезпеченні

належного

функціонування

внутрішньої політики, спрямованої на мінімізацію ризиків.
Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:
На 31 грудня
2019 року

На З І
грудня 2018
року

На ЗІ
грудня 2017
року

Довгострокова дебіторська заборгованість та
інші необоротні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти

168 647

81 888

100 899

56 754
509

54 907
416

49 567
299

Інші оборотні активи
Всього фінансових активів

6219
232129

5 337
142548

4 3 14
155079

На 31 грудня
2019 року

НаЗІ
грудня 2018
року

На ЗІ
грудня 2017
року
-

65 690

57 835

62 035

32 336
98026

28 327
86162

24 765
86800

Інші довгострокові зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інші поточні зобов’язання
Всього фінансових зобов’язань

-

і

Ризик зміни відсоткових ставок. Цей ризик є незначним через т.е, що Товариство не
залучає позики під відсотки.
Валютний ризик. Товариство здійснює свою операційну діяльність на території України і її
залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання ТМЦ
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та основних засобів, ціна на які може залежати від зміни валютних курсів.
Кредитний ризик. Кредитний ризик виникає у зв’язку з грошовими коштами, розміщеними
в банках, та заборгованістю клієнтів. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє
собою ризик того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового
збитку для іншої сторони у результаті невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик
виникає у результаті продажу Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з
контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи. Політика Товариства полягає у
тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти
перевірку на платоспроможність. Істотні непогашені залишки також переглядаються на
постійній основі.
Ризик ліквідності.

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх

грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх
настання. Метою Підприємства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та
гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передплати
зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком.
Товариство здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх
зобов’язань і планує наявність ліквідності у залежності від їх очікуваного погашення. У разі
недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресерси для досягнення
оптимального фінансування своєї діяльності. Основним джерелом коштів Товариства були
кошти

отримані

від

операційної

діяльності,

а

також

запозичені

кошти.

Кошти

використовуються для фінансування інвестицій в основні засоби Товариства і його потреб в
оборотному капіталі.
23. Операції з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу,
знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при
прийнятті фінансових та операційних

рішень. При розгляді кожного можливого

випадку

відносин зі зв’язаними сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не лише юридична
форма. У звітному році операцій з пов’язаними сторонами ПАТ «Львівська вугільна компанія»
не проводило.
У

24. Управління капіталом
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на забезпечення його
подальшого функціонування як безперервно діючого підприємства. Метою Товариства є
зростання рентабельності капіталу за рахунок оптимізації структури заборгованості та

власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити прибуток власникам та безперервність
діяльності. Керівництво підприємства здійснює постійний огляд структури капіталу та аналізує
вартість капіталу і притаманні його складовим ризики. Товариство розглядає позики і власний
капітал як основне джерело фінансування. Головною метою управління капіталом Товариства є
підтримка достатньої кредитоспроможності та коефіцієнтів забезпеченості власними коштами
з метою збереження можливості Товариства продовжувати свою діяльність.
25. Події після дати звіту про фінансовий стан.
За результатами інвентаризації станом на 01.02.20 р. Товариство виявило розбіжності
в облікових даних та даних інвентаризації. Згідно протоколу від 20 лютого 2020 року
недоємку виявлено в статті «Тонкі відходи». Товариство згідно виконавчого провадження
№1202014031000069 має на меті встановити винних та розмір понесених збитків.
Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також
запровадження на всій території України карантину з метою запобігання поширенню
коронавірусу СОУШ-19 з 12.03.2020 року по 24.04.2020 року можуть негативно вплинути на
економіку України та операційну діяльність Товариства.
Після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансової звітності не
відбулося суттєвих подій, які б надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності
компанії, та які необхідно було б відображати у фінансовій звітності.

Керівник
Г оловний б)

Степаненко І.Є.
Потоцька І.М.

І

59

пронумеровано
74>сигг------------------ і
иватного
Аудиторської
-ФАГ»
Лук’янчук С.В.

