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Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал  2021 року 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента. 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У 

ФОРМI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма . Приватне пiдприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00191218 

4. Місцезнаходження.  
71674 Запорiзька область Василiвський район с. Мала 

Бiлозерка Веселiвське шосе, 7 км 

5. Міжміський код, телефон та факс.  (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 

6. Адреса електронної пошти. info@zgrk.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасника 

фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює 

подання звітності та/або адміністративних 

даних до Національної комісії з цінних 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

Додаток 29  
до Положення про розкриття  

інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 1 глави 3 розділу III) 



паперів та фондового ринку (у разі, якщо 

емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку безпосередньо). 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

  

http://zgrk.com.ua/; 

http://zgrk.com.ua/content/docs/holder/2

021/10/119/promizhna_informatsiya_em

itenta_tsinnykh_paperiv_03_kvartal_202

1.pdf  29.10.2021 

(URL-адреса сторінки)  (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X 

3. Інформація про посадових осіб емітента. X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

5. Відомості про цінні папери емітента: X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.  

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

8. Інформація про вчинення значних правочинів.  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість. 
 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.  

13. Інформація про заміну управителя.  

14. Інформація про керуючого іпотекою.  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом.  
 

17. Інформація про іпотечне покриття:  

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття. 
 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів. 
 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 



20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 
 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 
 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності. 
X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою). 
 

24. Проміжний звіт керівництва. X 

25. Твердження щодо проміжної інформації. X 

26. Примітки. X 

 

Примітки :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " не включена до складу промiжної  iнформацiї   - за звiтний 

перiод  емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом " не включена до складу промiжної  

iнформацiї   - за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента " не включена до складу промiжної  iнформацiї   - 

за звiтний перiод  емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах  " не включена до складу промiжної  

iнформацiї ,  оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 

вiдсоткiв. 

Cкладова змiсту "нформацiя щодо корпоративного секретаря " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки емiтент не має посади корпоративного секретаря. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод емiтент не мав вчинення значних правочинiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв 

немає. 

 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї 

немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за 

звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не 

включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " не включена до складу промiжної  

iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку " не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою)" не включена до складу промiжної  iнформацiї ,  оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 

2. Дата проведення державної реєстрації  05.12.1996 

3. Територія (область)  Запорiзька область 

4. Статутний капітал (грн.)  112236123.00 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

7. Середня кількість працівників (осіб) 4890 

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

07.10  ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД 

 46.72  [2010]Оптова торгівля металами та металевими рудами 

 42.99  [2010]Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 

9. Органи управління 

підприємства 

1) Загальні збори.  Структура Органу управління - Акціонери Товариства. 

Персональний склад згідно реєстру акціонерів - 98 акціонерів.  

2) Наглядова рада. Структура Органу управління - Голова Наглядової ради, 

Секретар Наглядової ради ,   2 члени Наглядової ради. Персональний склад: 

Голова Наглядової ради - Петер Плани,  Секретар Наглядової ради -    Горбенко 

Ірина Володимирівна, члени Наглядової ради Шкляревська Наталія Андріївна,   

Шиханов Олександр Юрійович 

3) Правління. Структура Органу управління - Голова Правління,  Заступник 

Голови Правління, 3 члени Правління. Персональний склад: Голова 

Правління - Колєсніков Дмитро Валерійович, Заступник Голови Правління - 

Альберт Косеґи,    члени Правління - Карнаух Андрій Вікторович, Варавка 

Василь Володимирович, Мірошниченко Павло Олександрович. 

 

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по 

батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 

особи, якщо засновник – юридична особа). 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість 

фізичних осіб : 

1. АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.), місцезнаходження : Словацька республіка, 81102,  м. Братислава, 

Наместіє Людовіта Штура, 2, ідентифікаційний код юридичної особи : 31401333 

2. ПАТ "Запоріжсталь", місцезнаходження : 69008 Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 

будинок 72, ідентифікаційний код юридичної особи : 00191230 

3. АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.), місцезнаходження : Чеська республіка, 16000, м. Прага-6, 

Градчани, вул. Мілади Горакове, 116/109, ідентифікаційний код юридичної особи : 25543041 

Загальна кількість фізичних осіб : 92 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  UA403348510000026001962492017 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" 

5) МФО банку  300584 

6) Поточний рахунок  UA48300584000002600320015011 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії  Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 

Дата закінчення 

дії ліцензії  (за 

наявності ) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберігання, перевезення, 

використання прекурсорів (список 2 таблиці 

IV) Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів                                                                                                            

638                  12.12.2016 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками                                                                                                                                                                                       
12.12.2021                                                                                           

Опис д/н 

Виготовлення вибухових матеріалів 

промислового призначення                                                                                                                                                                                                     
131                  25.10.2016 Державна служба України з питань праці                                                                                                                                                                                                                         д/н                                                                                                  

Опис Ліцензія №131 (на виготовлення вибухових матеріалів) безстрокова 

Надання освітніх послуг навчальними 

закладами, пов'язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог до професійно-технічного навчання, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації                                                            

Серія АЕ №458962     05.08.2014 Міністерство Освіти і Науки України                                                                                                                                                                                                                            д/н                                                                                                  

Опис 
Ліцензія Серія АЕ №458962 (на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації) безстрокова 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                                                                                                                                                         08030311202003196    21.10.2020 Головне управління ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                   09.11.2021                                                                                           

Опис д/н 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                                                                                                                                                         08030311202003195    21.10.2020 Головне управління ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                   09.11.2021                                                                                           

Опис д/н 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                                                                                                                                                        08030308202003524    21.10.2020 Головне управління ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                   09.11.2021                                                                                           

Опис д/н 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями                                                                                                                                                                                                                        08210308202102494    16.07.2021 Головне управління  ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                  09.07.2022                                                                                           

Опис д/н 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами                                                                                                                                                                                                                         08210311202102208    16.07.2021 Головне управління  ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                  09.07.2022                                                                                           

Опис д/н 



На право провадження з використання 

джерел іонізуючого випромінювання                                                                                                                                                                                          
Серія АА №003727 Ліц 23.07.2008 

Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної 

безпеки державного комітету ядерного регулювання України                                                                                                                                           
03.08.2024                                                                                           

Опис д/н 

Будівництво об'єктів                                                                                                                                                                                                                                           29-Л                 09.08.2016 Державна архітектурно-будівельна інспекція України                                                                                                                                                                                                               .  .                                                                                               

Опис Ліцензія №29-Л (на будівництво об'єктів) безстрокова 

Зберігання пального Автозаправка АТЦ                                                                                                                                                                                                                           08030414202001473    27.07.2020 Головне управління ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                   27.07.2025                                                                                           

Опис д/н 

Зберігання пального Мазутосховище ЕЦ                                                                                                                                                                                                                           08030414202001472    27.07.2020 Головне управління ДПС у Запорізькій області                                                                                                                                                                                                                   27.07.2025                                                                                           

Опис д/н 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
 

№ 

з/п 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові  

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

  Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Голова Наглядової ради, 

представник АТ 

"МІНЕРФІН" (MINERFIN, 

a.s.)                                   

Петер Плани                                                                                                                                                                                                                                                    1974 вища                                                                                                                                                                                                                                                           25 

АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) 

31401333 

член Правління, Комерційний 

директор 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

2 

Секретар Наглядової ради, 

представник ПАТ 

"Запоріжсталь"                                             

Горбенко Ірина Володимирівна                                                                                                                                                                                                                                   1972 вища                                                                                                                                                                                                                                                           30 

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 

34093721 

Керівник напрямку 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

3 

Член Наглядової ради, 

представник АТ 

"МІНЕРФІН" (MINERFIN. 

a.s.)                                     

Шкляревська Наталія Андріївна                                                                                                                                                                                                                                  1974 вища 26 

ТОВ "МІНЕРФІН-ТРАНС" 

38218128 

член Наглядовоъ ради 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

4 

Член Наглядової ради, 

представник АТ "КСК 

Консалтинг" (KSK Consulting 

a.s.)                          

Шиханов Олександр Юрiйович                                                                                                                                                                                                                                     1960 вища 44 

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ "ЕССЕТС 

ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" 

32983807 

Генеральний директор 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

5 
Голова Правління - 

Генеральний директор                                                              
Колєсніков Дмитро Валерійович                                                                                                                                                                                                                                  1972 вища 30 

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" 

34093721 

Радник операційного директора 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 



6 
Заступник Голови Правління 

- Фiнансовий директор                                                     
Альберт Косеґи                                                                                                                                                                                                                                                 1962 вища 32 

АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN a.s.), 

Братислава, Словаччина. 

31401333 

Радник Директора по стратегії для 

країн Центральної і Східної Європи. 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

7 
Член Правління-Технічний 

директор                                                                    
Карнаух Андрій Вікторович                                                                                                                                                                                                                                      1978 вища 25 

Підприємство з іноземними 

інвестиціями у формі приватного 

акціонерного товариства 

"Запорізький залізорудний комбінат" 

00191218 

начальник шахти "Експлуатаційна" 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

8 
Член Правління- 

Комерційний директор                                                                 
Варавка Василь Володимирович                                                                                                                                                                                                                                   1983 вища 15 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РІВНЕАЗОТ" 

05607824 

Директор з економіки та фінансів 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

9 
Член Правління - Директор з 

будiвництва та реконструкцiї                                             
Мірошниченко Павло Олександрович                                                                                                                                                                                                                               1980 вища  18 

Публічне акціонерне товариство 

"Запорізький металургійний 

комбінат "Запоріжсталь" 

00191230 

начальник управління капітального 

будівництва 

Опис Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

10 Головний бухгалтер                                                                                   Музичук Наталія Леонідівна                                                                                                                                                                                                                                     1980 вища 20 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РІВНЕАЗОТ" 

05607824 

Головний бухгалтер 

Опис 
Музичук Наталію Леонідівну на посаду Головного бухгалтера призначено з 17.08.2021 (Протокол засідання Наглядової ради №191 від 03.08.2021).Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

д/н 01.01.1900 0.00 0.000 01.01.1900 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

д/н 01.01.1900 0.00 0.000 01.01.1900 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

д/н 01.01.1900 0.00 0.000 01.01.1900 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

д/н 01.01.1900 0.00 0.000 01.01.1900 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

д/н 01.01.1900 0.00 0.000 01.01.1900 

Податкові зобов'язання Х 1063180.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 3546186.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 4609366.00 Х Х 

Опис Вiдстроченi податковi зобов'язання - 7 142,00 тис. грн. Пенсiйнi зобов'язання - 703 811.00 тис. грн.  

Забезпечення на вiдновлення земельних дiлянок - 654 737.00 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги - 462 553,00 тис. грн. Розрахунки зi страхування - 12 606,00 тис. грн. 

Розрахунки з оплати працi - 50 393,00 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними 

авансами - 888,00 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 1 543 

349, 00 тис. грн. Забезпечення виплат вiдпусток - 97 791, 00 тис. грн. Забезпечення матерiального 

заохочення - 5 076,00 тис. грн. Доходи майбутнiх перiодiв - 299, 00 тис. грн. Розрахунки з iншими 

кредиторами - 7 541, 00 тис. грн. 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Руда залізна 1257100  тон       4280482.20 99.9 1155501 тон       3892946.50 99.9 

 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матеріальні затрати  24.70 

2 Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи  26.50 

3 Амортизація   8.70 

4 Інші операційні витрати  40.10 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.04.2011 62/08/1/11 

Запорізьке 

територіальне 

Управління 

Державної комісі з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

UA4000118509 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
1.00 112236123 112236123.00 

100.000000000

000 

Опис 

Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення 

цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у 

звітному періоді. 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

/ Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано іншій особі 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 

емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

Дата випуску 
Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 
Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 

наклав обмеження 

Характеристика 

обмеження 
Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

29.04.2011 

Запорізьке територіальне 

Управління Державної 

комісі з цінних паперів та 

фондового ринку                                                                                                                                                                       

Акція проста 

бездокументарна іменна                                                                                                                                                                      
UA4000118509 д/н                                                                                                                                                                                                                                                            обмеження відсутні д/н 

Опис д/н 

 



2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.04.2011 62/08/1/11 UA4000118509 112236123 112236123.00 112201940 0 0 

Опис Права голосу за голосуючими акціями не обмежено. 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У 

ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 

за ЄДРПОУ 00191218 

Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2320983301 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 

за КОПФГ 120 

Вид економічної діяльності  ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД за КВЕД 07.10 

Середня кількість працівників  4890   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 71674 с. Мала Бiлозерка Веселiвське шосе, 7 км, т.(06175) 6-28-30 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "30" вересня 2021 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 30305 29151 

первісна вартість 1001 60235 61891 

накопичена амортизація 1002 29930 32740 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1503846 1703364 

Основні засоби 1010 4848100 4864802 

первісна вартість 1011 5878411 6338814 

знос 1012 1030311 1474012 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 129 114 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- 100524 

Усього за розділом I 1095 6382380 6697955 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 559256 837150 

Виробничі запаси 1101 490154 586197 

Незавершене виробництво 1102 -- 487 

Готова продукція 1103 68009 249358 

Товари 1104 1093 1108 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2370536 4177685 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 30483 33137 

з бюджетом 1135 8 91 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8613 10931 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1323021 3160210 

Готівка 1166 64 15 

Рахунки в банках 1167 1322957 3160195 

Витрати майбутніх періодів 1170 1163 995 

Інші оборотні активи 1190 32226 27088 

Усього за розділом II 1195 4325306 8247287 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 

Баланс 1300 10707686 14945242 

  



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 112236 112236 

Капітал у дооцінках 1405 1086829 1083617 

Додатковий капітал 1410 3316 3316 

Резервний капітал 1415 48066 48066 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6794490 9088641 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 8044937 10335876 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 18434 7142 

Пенсійні зобов'язання 1505 703811 703811 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 192570 192570 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 914815 903523 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 481002 462553 

розрахунками з бюджетом 1620 496571 1063180 

у тому числі з податку на прибуток 1621 183954 414619 

розрахунками зі страхування 1625 13367 12606 

розрахунками з оплати праці 1630 46549 50393 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 108 888 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 104738 1543349 

Поточні забезпечення 1660 597898 565034 

Доходи майбутніх періодів 1665 383 299 

Інші поточні зобов'язання 1690 7318 7541 

Усього за розділом IІІ 1695 1747934 3705843 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 10707686 14945242 

 

 
д/н 

 

 

Заступник Голови Правління 

- Фінансовий директор 
________________ 

Альберт Косеги 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Музичук Наталія Леонідівна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 

за ЄДРПОУ 00191218 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 3 квартал 2021 року  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 11038684 4286542 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (3633660) (2751214) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 7405024 1535328 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 11296 282474 

Адміністративні витрати  2130 (186147) (163746) 

Витрати на збут 2150 (58613) (55686) 

Інші операційні витрати  2180 (563349) (170674) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 6608211 1427696 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 16295 7141 

Інші доходи  2240 85 111 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (--) (6) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 6624591 1434942 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1193389 -269624 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 5431202 1165318 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5431202 1165318 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1068817 1103501 

Витрати на оплату праці 2505 1016972 966719 

Відрахування на соціальні заходи 2510 171231 169820 

Амортизація 2515 416574 397346 

Інші операційні витрати 2520 1768175 503934 

Разом 2550 4441769 3141320 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/н 

 

 

Заступник Голови Правління 

- Фінансовий директор 
________________ 

Альберт Косеги 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Музичук Наталія Леонідівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 

за ЄДРПОУ 00191218 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за непрямим методом ) 

за 3 квартал 2021 року  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

                                                  1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 

оподаткування 

3500 6624591 -- 1434942 -- 

Коригування на: 

    амортизацію необоротних активів 
3505 416574 X 397346 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 -- 32864 -- 40703 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 

різниць 
3515 403406 -- -- 276780 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 

та інших негрошових операцій 
3520 -- 16380 -- 7246 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 -- 2260366 -- 527939 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 -- 277894 -- 46956 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 -- 1999573 -- 474734 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 

дебіторської заборгованості 
3554 14532 -- 2055 -- 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 

періодів 
3556 168 -- -- 251 

Зменшення (збільшення) інших оборотних 

активів 
3557 5138 -- -- 5330 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 336293 -- 460563 -- 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги 

3561 -- 3653 252351 -- 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за розрахунками 

з бюджетом 

3562 335944 -- 186297 -- 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за розрахунками 

зі страхування 

3563 -- 761 840 -- 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за розрахунками 

з оплати праці 

3564 3844 -- 2666 -- 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 

періодів 
3566 696 -- -- 60 

Збільшення (зменшення) інших поточних 

зобов'язань 
3567 223 -- 18469 -- 

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 5471254 -- 1440183 -- 

Сплачений податок на прибуток 3580 X -- X -- 

Сплачені відсотки 3585 X 974015 X 136628 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4497239 -- 1303555 -- 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 

діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  

 

3200 -- X -- X 

необоротних активів 3205 -- X -- X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- X -- X 



дивідендів 3220 -- X -- X 

Надходження від деривативів 3225 -- X -- X 

Надходження від погашення позик 3230 15 X 31 X 

Інші надходження 3250 -- X -- X 

Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X -- X -- 

необоротних активів 3260 X 732405 X 856644 

Виплати за деривативами 3270 X -- X -- 

Витрачання на надання позик 3275 X 470 X 377 

Інші платежі 3290 X -- X -- 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- 732860 -- 856990 

III. Рух коштів у результаті фінансової 

діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- X -- X 

Отримання позик 3305 25000 X -- X 

Інші надходження 3340 -- X -- X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X -- X -- 

Погашення позик 3350 X 25000 X -- 

Сплату дивідендів 3355 X 1701653 X -- 

Інші платежі 3390 X -- X -- 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- 1701653 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2062726 -- 446565 -- 

Залишок коштів на початок року 3405 1323021 X 420540 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 -- 225537 114987 -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 3160210 -- 982092 -- 

 
  

 

 

Заступник Голови Правління - 

Фінансовий директор 
________________ 

Альберт Косеги 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Музичук Наталiя Леонiдiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 10 01 

Підприємство   ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" 

за ЄДРПОУ 00191218 

 

Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2021 року  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 112236 1086829 3316 48066 6794490 -- -- 8044937 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 112236 1086829 3316 48066 6794490 -- -- 8044937 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 5431202 -- -- 5431202 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -3140264 -- -- -3140264 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -3212 -- -- 3213 -- -- 1 

Разом змін у капіталі 4295 -- -3212 -- -- 2294151 -- -- 2290939 

Залишок на кінець року 4300 112236 1083617 3316 48066 9088641 -- -- 10335876 

 
д/н 

 

 

Заступник Голови Правління - 

Фінансовий директор 
________________ 

Альберт Косеги 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Музичук Наталiя Леонiдiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Пiдкласифiкацiї активiв, зобов'язань та капiталу 

Основнi засоби 

Земля та будiвлi 

Земля 250 250 

Будiвлi 3 017 261 2 974 538 

Машини 1 541 996 1 550 732 

Транспортнi засоби 279 250 296 720 

Пристосування та приладдя 25 802 25 570 

Комунiкацiйне та мережеве обладнання   

Плодоноснi рослини   

Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки   

Видобувнi активи   

Нафтовi i газовi активи   

Активи, що генерують енергiю   

Основнi засоби за операцiйною орендою   

Незавершене будiвництво 1 612 247 1 448 692 

Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби 91 117 55 154 

Iншi основнi засоби 243 290 

Загальна сума основних засобiв 6 568 166 6 351 946 

Нематерiальнi активи та гудвiл 

Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

Назви брендiв   

Нематерiальна активи розвiдки та оцiнки   

Титульнi данi та видавнича iнформацiя   

Комп'ютерне програмне забезпечення 2 424 1 587 

Лiцензiї та франшизи   

Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права на 

обслуговування та експлуатацiю 26 727 28 717 

Нематерiальнi активи на етапi розробки   

Незавершенi капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи   

Iншi нематерiальнi активи  1 

Загальна сума нематерiальних активiв за винятком гудвiлу 29 151 30 305 

Гудвiл   

Загальна сума нематерiальних активiв та гудвiлу 29 151 30 305 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть, завершена   

Iнвестицiйна нерухомiсть на етапi будiвництва або проектування   

Загальна сума iнвестицiйної нерухомостi   

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi 

пiдприємства 

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства   

Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства   

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства   

Загальна сума iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства, спiльнi пiдприємства та 

асоцiйованi пiдприємства   

Iнвестицiї, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi 

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства, облiк яких ведеться за методом участi у 

капiталi   

Iнвестицiї у спiльнi пiдприємства, облiк яких ведеться за методом участi у 

капiталi   

Загальна сума iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi 

  

Торговельна та iнша непоточна дебiторська заборгованiсть 

Непоточна торговельна дебiторська заборгованiсть   

Непоточна дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн   

Непоточна дебiторська заборгованiсть асоцiйованих пiдприємств   

Непоточна дебiторська заборгованiсть спiльних пiдприємств   

Непоточнi попереднi платежi та непоточний нарахований дохiд 

Непоточнi попереднi платежi   

Непоточнi попереднi платежi за орендою   

Непоточний нарахований дохiд   

Загальна сума непоточних попереднiх платежiв та непоточного нарахованого доходу

   

Непоточна дебiторська заборгованiсть за податками за винятком податку на прибуток

   



Непоточна дебiторська заборгованiсть за податком на додану вартiсть   

Непоточна дебiторська заборгованiсть вiд реалiзацiї нерухомостi   

Непоточна дебiторська заборгованiсть вiд оренди нерухомостi   

Iнша непоточна дебiторська заборгованiсть 114 129 

Загальна сума торговельної та iншої непоточної дебiторської заборгованостi 114

 129 

Рiзнi непоточнi активи 

Непоточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою   

Непоточнi обмеженi до використання грошових кошти та їх еквiвалентiв   

Непоточнi похiднi фiнансовi активи   

Непоточна дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою   

Непоточнi проценти до отримання   

Непоточнi активи програмування   

Непоточнi iнвестицiї за винятком iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi 

в капiталi   

Довгостроковi депозити   

Iншi непоточнi активи   

Торговельна та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Поточна торговельна дебiторська заборгованiсть 1 224 575 

Поточна дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн 4 176 461 2 369 961 

Поточна дебiторська заборгованiсть асоцiйованих пiдприємств 2 310 658 1 204 327 

Поточна дебiторська заборгованiсть спiльних пiдприємств 5 524 27 

Поточнi попереднi платежi та поточний нарахований дохiд 

Поточнi попереднi платежi 

Поточнi аванси постачальникам 33 137 30 483 

Поточнi попередньо сплаченi витрати   

Загальна сума попереднiх платежiв 33 137 30 483 

Поточний нарахований дохiд   

Загальна сума поточних попереднiх платежiв та поточного нарахованого доходу 33 

137 30 483 

Поточна дебiторська заборгованiсть за податками за винятком податку на прибуток

 91 8 

Поточна дебiторська заборгованiсть за податком на додану вартiсть   

Поточна дебiторська заборгованiсть вiд продажу нерухомостi   

Поточна дебiторська заборгованiсть за орендою нерухомостi   

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 931 8 613 

Загальна сума торговельної та iншої поточної дебiторської заборгованостi 4 

221 844 2 409 640 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Торговельна дебiторська заборгованiсть   

Дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн   

Дебiторська заборгованiсть асоцiйованих пiдприємств   

Дебiторська заборгованiсть спiльних пiдприємств   

Попереднi платежi та нарахований дохiд 

Попереднi платежi   

Нарахований дохiд   

Загальна сума попереднiх платежiв та нарахований дохiд   

Дебiторська заборгованiсть за податками за винятком податку на прибуток   

Дебiторська заборгованiсть за податком на додану вартiсть   

Дебiторська заборгованiсть вiд продажу нерухомостi   

Дебiторська заборгованiсть вiд оренди нерухомостi   

Iнша дебiторська заборгованiсть   

Загальна сума торговельної та iншої дебiторської заборгованостi   

Категорiї непоточних фiнансових активiв 

Непоточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю, що вiдображаються через 

прибуток або збиток 

Непоточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

призначенi при первiсному визнаннi або пiзнiше   

Непоточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

класифiкованi як утримуванi для торгiвлi   

Непоточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

обов'язково оцiненi за справедливою вартiстю   

Загальна сума непоточних фiнансових активiв за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток   

Непоточнi фiнансовi активи, доступнi для продажу   

Непоточнi iнвестицiї, утримуванi до погашення   

Непоточнi кредити та дебiторська заборгованiсть   

Непоточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

Непоточнi фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд   



Непоточнi iнвестицiї в iнструменти капiталу, призначенi за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд   

Загальна сума непоточних фiнансових активiв за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд   

Непоточнi фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю   

Загальна сума непоточних фiнансових активiв   

Категорiї поточних фiнансових активiв 

Поточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Поточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

призначенi при первiсному визнаннi або пiзнiше   

Поточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

класифiкованi як утримуванi для торгiвлi   

Поточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

обов'язково оцiненi за справедливою вартiстю   

Загальна сума поточних фiнансових активiв за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток   

Поточнi фiнансовi активи доступнi для продажу   

Поточнi iнвестицiї, утримуванi до погашення   

Поточнi кредити та дебiторська заборгованiсть   

Поточнi фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

Поточнi фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд   

Поточнi iнвестицiї в iнструменти капiталу, призначенi за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд   

Загальна сума поточних фiнансових активiв за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд   

Поточнi фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю   

Загальна сума поточних фiнансових активiв   

Категорiї фiнансових активiв 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, призначенi 

при первiсному визнаннi або пiзнiше   

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, класифiкованi 

як утримуванi для торгiвлi   

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, обов'язково 

оцiненi за справедливою вартiстю   

Загальна сума фiнансових активiв за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток   

Фiнансовi активи, доступнi для продажу   

Iнвестицiї, утримуванi до погашення   

Кредити та дебiторська заборгованiсть   

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

  

Iнвестицiї в iнструменти капiталу, призначенi за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд   

Загальна сума фiнансових активiв за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд   

Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю   

Загальна сума фiнансових активiв   

Класи поточних запасiв 

Поточна сировина i поточнi виробничi допомiжнi матерiали 

Поточна сировина 323 190 255 139 

Поточнi виробничi допомiжнi матерiали 18 163 11 583 

Загальна сума поточної сировини i поточних допомiжних виробничих запасiв 341 

353 266 722 

Поточнi товари   

Поточнi продукти харчування та напої 1 108 1 093 

Поточна сiльськогосподарська продукцiя   

Поточне незавершене виробництво   

Поточна готова продукцiя 249 358 68 009 

Поточнi матерiали для пакування та зберiгання   

Поточнi запаснi частини 190 061 191 517 

Поточне паливо 15 471 8 214 

Нерухомiсть, призначена для продажу в ходi звичайного ведення бiзнесу   

Поточнi запаси у дорозi 9 271 519 

Iншi поточнi запаси 30 528 23 182 

Загальна сума поточних запасiв 837 150 559 256 

Класи поточних запасiв, альтернатива 

Поточнi запаси, утримуванi для продажу   

Поточне незавершене виробництво   



Поточнi основнi та допомiжнi матерiали, для споживання у виробничому процесi або 

при наданнi послуг   

Загальна сума поточних запасiв   

Непоточнi запаси, що пов'язанi з видобувною дiяльнiстю 

Непоточнi запаси руди   

Поточнi запаси, пов'язанi з видобувною дiяльнiстю 

Поточнi запаси руди 249 358 68 009 

Поточна сира нафта   

Поточнi нафтопродукти та нафтохiмiчнi продукти   

Поточний природний газ   

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти 

Готiвка 15 64 

Залишки на рахунках в банках 3 160 195 1 322 957 

Загальна сума грошових коштiв 3 160 210 1 323 021 

Грошовi еквiваленти 

Короткостроковi депозити, класифiкованi як грошовi еквiваленти   

Короткостроковi iнвестицiї, класифiкованi як грошовi еквiваленти   

Iншi банкiвськi угоди, класифiкованi як грошовi еквiваленти   

Загальна сума грошових еквiвалентiв   

Iншi грошовi кошти та їх еквiваленти   

Загальна сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 160 210 1 323 021 

Непоточнi активи або групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу або як 

утримуванi для виплати власникам 

Непоточнi активи або групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу 

  

Непоточнi активи або групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для виплати 

власникам   

Загальна сума непоточних активiв або груп вибуття, класифiкованих як утримуванi 

для продажу або як утримуванi для виплат власникам   

Рiзнi поточнi активи 

Поточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою   

Поточнi обмеженi до використання грошовi кошти та їх еквiваленти   

Поточнi похiднi фiнансовi активи   

Поточна дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою   

Поточнi проценти до отримання   

Поточнi активи програмування   

Поточнi iнвестицiї   

Короткостроковi депозити, не класифiкованi як грошовi еквiваленти   

Поточнi попереднi платежi та iншi поточнi активи   

Iншi поточнi активи 28 083 33 389 

Рiзнi активи 

Чистий актив за програмою з визначеною виплатою   

Обмеженi до використання грошовi кошти та їх еквiваленти   

Похiднi фiнансовi активи   

Похiднi фiнансовi активи, утримуванi для торгiвлi   

Похiднi фiнансовi активи, утримуванi для хеджування   

Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою   

Проценти до отримання   

Активи програмування   

Iнвестицiї за винятком iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в 

капiталi   

Iнструменти капiталу утримуванi   

Борговi iнструменти утримуванi 

Банкiвськi борговi iнструменти утримуванi   

Корпоративнi борговi iнструменти утримуванi   

Державнi борговi iнструменти утримуванi   

Утримуванi борговi iнструменти, забезпеченi активами   

Iншi борговi iнструменти утримуванi   

Загальна сума боргових iнструментiв утримуваних   

Кредити та аванси банкам   

Кредити та аванси клiєнтам   

Кредити корпоративним суб'єктам господарювання   

Кредити покупцям   

Кредити уряду   

Грошовi кошти та банкiвськi залишки в центральних банках   

Обов'язковi резервнi депозити в центральних банках   

Банкiвськi залишки в центральних банках за винятком обов'язкових резервних 

депозитiв   

Банкiвськi акцепти як активи   



Договори купiвлi iз зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в 

кредит цiнними паперами   

Iнвестицiї за ризиком власникiв полiсiв   

Статтi, що знаходяться в процесi стягнення вiд iнших банкiв   

Iншi активи   

Класи iнших забезпечень 

Забезпечення за гарантiєю якостi 

Непоточне забезпечення за гарантiєю якостi   

Поточне забезпечення за гарантiєю якостi   

Загальна сума забезпечення за гарантiєю якостi   

Забезпечення на реструктуризацiю 

Непоточне забезпечення на реструктуризацiю   

Поточне забезпечення на реструктуризацiю   

Загальна сума забезпечення на реструктуризацiю   

Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням 

Непоточне забезпечення на судове провадження   

Поточне забезпечення на судовi справи   

Загальна сума забезпечень на судовий процес   

Забезпечення на вiдшкодування   

Непоточне забезпечення на вiдшкодування   

Поточне забезпечення на вiдшкодування   

Загальна сума забезпечення на вiдшкодування   

Забезпечення за обтяжливими договорами 

Непоточне забезпечення за обтяжливими договорами   

Поточне забезпечення за обтяжливими контрактами   

Загальна сума забезпечень на обтяжливi договори   

Забезпечення на виведення з експлуатацiї, вiдновлення та реабiлiтацiю 

Непоточне забезпечення на виведення з експлуатацiї, вiдновлення та реабiлiтацiю

   

Поточне забезпечнення на виведення з експлуатацiї, вiдновлення та реабiлiтацiю

   

Загальна сума забезпечення на виведення з експлуатацiї, вiдновлення та 

реабiлiтацiю   

Рiзнi iншi забезпечення 

Непоточнi рiзнi iншi забезпечення   

Iншi статтi поточних забезпечень   

Загальна сума рiзних iнших забезпечень   

Iнше забезпечення 

Iнше непоточне забезпечення 192 570 192 570 

Iншi поточнi забезпечення 565 034 597 898 

Загальна сума iнших забезпечень 757 604 790 468 

Позики 

Непоточна частина непоточних запозичень   

Поточнi позики та поточна частина непоточних запозичень 

Поточнi позики   

Поточна частина непоточних запозичень   

Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень 

  

Загальна сума запозичень   

Непоточна частина непоточних запозичень, за типом 

Непоточна частина непоточних кредитiв отриманих   

Непоточна частина непоточних забезпечених банкiвських кредитiв отриманих 

  

Непоточна частина непоточних незабезпечених банкiвських кредитiв отриманих 

  

Непоточна частина випущених непоточних облiгацiй   

Непоточна частина непоточних випущених векселiв та боргових зобов'язань   

Непоточна частина непоточних випущених комерцiйних паперiв   

Непоточна частина iнших непоточних запозичень   

Загальна сума непоточної частини непоточних запозичень   

Поточнi позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом 

Поточнi кредити отриманi та поточна частина непоточних позик отриманих   

Поточнi забезпеченi банкiвськi кредити отриманi та поточна частина непоточних 

забезпечених банкiвських кредитiв отриманих   

Поточнi незабезпеченi банкiвськi кредити отриманi та поточна частина непоточних 

незабезпечених банкiвських позик отриманих   

Поточнi облiгацiї випущенi та поточна частина непоточних облiгацiй випущених 

  

Поточнi векселi та борговi зобов'язання випущенi та поточна частина непоточних 

векселiв та боргових зобов'язань випущених   



Поточнi комерцiйнi папери випущенi та поточна частина непоточних комерцiйних 

паперiв випущених   

Iншi поточнi позики та поточна частина iнших непоточних запозичень   

Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень 

  

Позики, за типами 

Кредити отриманi   

Забезпеченi банкiвськi кредити отриманi   

Незабезпеченi банкiвськi кредити отриманi   

Облiгацiї випущенi   

Векселi та борговi зобов'язання випущенi   

Комерцiйнi папери випущенi   

Iншi позики   

Загальна сума запозичень   

Торговельна та iнша непоточна кредиторська заборгованiсть 

Непоточна торговельна кредиторська заборгованiсть   

Непоточна кредиторська заборгованiсть за придбання енергiї   

Непоточна кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами   

Непоточна кредиторська заборгованiсть за придбання непоточних активiв   

Нарахування та вiдстрочений дохiд, класифiкованi як непоточнi 

Вiдстрочений дохiд, класифiкований як непоточний   

Вiдстрочений орендний дохiд, класифiкований як непоточний   

Нарахування, класифiкованi як непоточнi   

Загальна сума нарахувань i вiдстрочений дохiд, класифiкований як непоточний 

  

Непоточна кредиторська заборгованiсть за соцiальним забезпеченням та податками за 

винятком податку на прибуток   

Непоточна кредиторська заборгованiсть за податком на додану вартiсть   

Непоточна кредиторська заборгованiсть за акцизом   

Непоточна утримувана кредиторська заборгованiсть   

Iнша непоточна кредиторська заборгованiсть   

Загальна сума торговельної та iншої непоточної кредиторської заборгованостi 

  

Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть 

Поточна торговельна кредиторська заборгованiсть 1 789 040 379 523 

Поточна кредиторська заборгованiсть для придбання енергiї 4 488 54 752 

Поточна кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами 280 749 266 

241 

Поточна кредиторська заборгованiсть для придбання непоточних активiв   

Нарахування та вiдстрочений дохiд класифiкованi як поточнi 

Вiдстрочений дохiд, класифiкований як поточний   

Вiдстрочений орендний дохiд, класифiкований як поточний   

Нарахування, класифiкованi як поточнi   

Короткостроковi нарахування за виплатами працiвникам   

Загальна сума нарахувань i вiдстрочений дохiд, класифiкований як поточний 

  

Поточна кредиторська заборгованiсть за соцiальним забезпеченням та податками за 

винятком податку на прибуток   

Поточна кредиторська заборгованiсть за податком на додану вартiсть   

Поточна кредиторська заборгованiсть за акцизом   

Поточна дебiторська заборгованiсть за сумами гарантiйного утримання   

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть   

Загальна сума торговельної та iншої поточної кредиторської заборгованостi 2 

069 789 645 764 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торговельна кредиторська заборгованiсть   

Кредиторська заборгованiсть за придбання енергiї   

Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами   

Кредиторська заборгованiсть за придбання непоточних активiв   

Нарахування та вiдстрочений дохiд 

Вiдстрочений дохiд   

Вiдстрочений орендний дохiд   

Нарахування   

Загальна сума нарахувань i вiдстрочений дохiд   

Кредиторська заборгованiсть за соцiальним забезпеченням та податками за винятком 

податку на прибуток 664 172 312 617 

Кредиторська заборгованiсть за податком на додану вартiсть   

Кредиторська заборгованiсть за акцизом   

Кредиторська заборгованiсть за утриманими коштами   

Iнша кредиторська заборгованiсть 7 866 7 840 



Загальна сума торговельної та iншої кредиторської заборгованостi 672 038 320 

457 

Категорiї непоточних фiнансових зобов'язань 

Непоточнi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток 

Непоточнi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, класифiкованi як утримуванi для торгiвлi   

Непоточнi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, призначенi при первiсному визнаннi або пiзнiше   

Загальна сума непоточних фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток   

Непоточнi фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю   

Загальна сума непоточних фiнансових зобов'язань   

Категорiї поточних фiнансових зобов'язань 

Поточнi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Поточнi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

класифiкованi як утримуванi для торгiвлi   

Поточнi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

призначенi при первiсному визнаннi або пiзнiше   

Загальна сума поточних фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток   

Поточнi фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю   

Загальна сума поточних фiнансових зобов'язань   

Категорiї фiнансових зобов'язань 

Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якi 

вiдповiдають визначенню утримуваних для торгiвлi   

Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

призначенi при первiсному визнаннi або пiзнiше   

Загальна сума фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток   

Фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю   

Загальна сума фiнансових зобов'язань   

Рiзнi непоточнi зобов'язання 

Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою 703 811 703 

811 

Непоточнi похiднi фiнансовi зобов'язання   

Непоточнi державнi гранти   

Непоточнi аванси отриманi   

Непоточнi дивiденди до сплати   

Непоточнi проценти до сплати   

Непоточнi депозити клiєнтiв   

Непоточнi борговi iнструменти, випущенi   

Iншi непоточнi зобов'язання   

Рiзнi поточнi зобов'язання 

Поточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою   

Поточнi похiднi фiнансовi зобов'язання   

Поточнi державнi гранти   

Поточнi аванси отриманi   

Поточнi дивiденди до сплати   

Поточнi проценти до сплати   

Поточнi депозити клiєнтiв   

Поточнi борговi iнструменти, випущенi   

Поточнi нарахованi витрати та iншi поточнi зобов'язання   

Iншi поточнi зобов'язання 102 867 135 731 

Рiзнi зобов'язання 

Чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою   

Похiднi фiнансовi зобов'язання   

Похiднi фiнансовi зобов'язання, утримуванi для торгiвлi   

Похiднi фiнансовi зобов'язання, утримуванi для хеджування   

Державнi гранти   

Аванси отриманi   

Дивiденди до сплати   

Проценти до сплати   

Депозити вiд банкiв   

Депозити вiд клiєнтiв 

Залишки на строкових депозитах вiд клiєнтiв   

Залишки на депозитах до запитання вiд клiєнтiв   

Залишки на поточних рахунках вiд клiєнтiв   

Залишки на iнших депозитах вiд клiєнтiв   

Загальна сума депозитiв вiд клiєнтiв   



Зобов'язання перед центральними банками   

Субординованi зобов'язання 

Строковi субординованi зобов'язання   

Субординованi зобов'язання без зазначеної дати   

Загальна сума субординованих зобов'язань   

Борговi iнструменти випущенi   

Банкiвськi акцепти як зобов'язання   

Договори продажу iз зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит 

цiнними паперами   

Зобов'язання за iнвестицiйними контрактами   

Статтi, що знаходяться в процесi переведення до iнших банкiв   

Iншi зобов'язання   

Рiзний власний капiтал 

Резерв капiталу   

Додатковий сплачений капiтал   

Накопичений iнший сукупний дохiд   

Дооцiнка 1 083 617 1 086 829 

Iншi резерви 

Резерв на курсовi змiни у результатi переведення   

Резерв пiд прибутки та збитки за фiнансовими активами, оцiнених за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд   

Резерв переоцiнок програм з визначеною виплатою   

Сума, визнана в iншому сукупному доходi та накопичена у капiталi, яка пов'язана з 

непоточними активами або групами вибуття, якi утримуються для продажу   

Резерв пiд прибутки та збитки вiд iнвестицiй в iнструменти капiталу   

Резерв на змiни у справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, що вiдноситься 

до змiни кредитного ризику зобов'язання   

Резервний капiтал   

Iншi резерви вiдповiдно до МСФЗ 4   

Iншi резерви 51 382 51 382 

Загальна сума iнших резервiв 51 382 51 382 

Чистi активи (зобов'язання) 

Активи 14 945 242 10 707 686 

Зобов'язання 4 609 366 2 662 749 

Чистi активи (зобов'язання) 10 335 876 8 044 937 

Чистi поточнi активи (зобов'язання) 

Поточнi активи 8 247 287 4 325 306 

Поточнi зобов'язання 3 705 843 1 747 934 

Чистi поточнi активи (зобов'язання) 4 541 444 2 577 372 

Активи за вирахуванням поточних зобов'язань 

Активи   

Поточнi зобов'язання   

Активи за вирахуванням поточних зобов'язань   

Чистий борг   

 

Примiтки - Аналiз доходiв та витрат 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  2 3 

4 Дохiд вiд продажу товарiв   

 Дохiд вiд продажу дорогоцiнних металiв 

6 Дохiд вiд продажу дорогоцiнних металiв   

7 Дохiд вiд продажу золота   

8 Дохiд вiд продажу срiбла   

9 Дохiд вiд продажу платини та iнших дорогоцiнних металiв   

10 Дохiд вiд продажу чорних металiв   

11 Дохiд вiд продажу кольорових металiв   

12 Дохiд вiд переробної промисловостi   

13 Дохiд вiд агропромислової дiяльностi   

14 Дохiд вiд продажу нафтогазових продуктiв   

15 Дохiд вiд продажу сирої нафти   

16 Дохiд вiд продажу природного газу   

17 Дохiд вiд продажу нафтопродуктiв та нафтохiмiчних продуктiв   

18 Дохiд вiд продажу телекомунiкацiйного обладнання   

19 Дохiд вiд продажу електроенергiї   

20 Дохiд вiд продажу полiграфiчної продукцiї   

21 Дохiд вiд тиражу   

22 Дохiд вiд передплаченого тиражу   

23 Дохiд вiд тиражу без передплати   

24 Дохiд вiд продажу книжок   

25 Дохiд вiд продажу сiльскогосподарської продукцiї   

26 Дохiд вiд продажу цукру   



27 Дохiд вiд продажу алкоголю та алкогольних напоїв   

28 Дохiд вiд продажу продуктiв харчування та напоїв   

29 Дохiд вiд надання послуг   

 Дохiд вiд надання телекомунiкацiйних послуг 

31 Дохiд вiд надання послуг телефонного зв'язку   

32 Дохiд вiд надання послуг телефонного кабельного зв'язку   

33 Дохiд вiд надання послуг мобiльного телефонного зв'язку   

 Дохiд вiд надання iнтернет-послуг i послуг з обробки i передачi даних 

35 Дохiд вiд надання iнтернет-послуг   

36 Дохiд вiд надання послуг з обробки i передачi данних   

 

37 Загальна сума доходу, який виникає вiд надання iнтернет-послуг i послуг з 

обробки i передачi данних   

38 Дохiд вiд надання послуг з пiдключення   

39 Дохiд вiд надання iнших послуг телекомунiкацiї   

40 Загальна сума доходу, який виникає вiд надання телекомунiкацiйних послуг

   

41 Дохiд вiд надання транспортних послуг   

42 Дохiд вiд надання послуг пасажирських перевезень   

43 Дохiд вiд надання послуг з вантажних та поштових перевезень   

44 Дохiд вiд надання послуг з реклами   

45 Дохiд вiд надання полiграфiчних послуг   

46 Дохiд вiд надання послуг у сферi iнформацiйних технологiй   

47 Дохiд вiд надання послуг з пiдтримки i експлуатацiї iнформацiйних технологiй

   

48 Дохiд вiд надання послуг з консалтингу у сферi iнформацiйних технологiй 

  

49 Дохiд вiд операцiй готелю   

50 Дохiд вiд надання кiмнат для розмiщення   

51 Дохiд вiд надання iгрових послуг   

52 Дохiд вiд будiвельних договорiв   

53 Дохiд вiд роялтi   

54 Дохiд вiд лiцензiйних платежiв   

55 Дохiд вiд плати за франшизу   

56 Дохiд вiд iнших послуг   

57 Процентнi доходи   

58 Процентнi доходи вiд доступних для продажу фiнансових активiв   

59 Процентнi доходи вiд грошових коштiв та банкiвських залишкiв в центральних 

банках   

60 Процентнi доходи вiд грошових коштiв та їх еквiвалентiв   

61 Процентнi доходи вiд боргових iнструментiв утримуваних   

62 Процентнi доходи вiд депозитiв   

 

63 Процентнi доходи вiд фiнансових активiв, призначенi за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток   

64 Процентнi доходи вiд фiнансових активiв, утримуваних для торгiвлi   

65 Процентнi доходи вiд iнвестицiй, утримуваних до погашення   

66 Процентнi доходи вiд кредитiв та авансiв банкам   

67 Процентнi доходи вiд кредитiв та авансiв клiєнтам   

68 Процентнi доходи вiд кредитiв та дебiторської заборгованостi   

69 Процентнi доходи вiд iнших фiнансових активiв   

 

70 Процентнi доходи вiд договорiв купiвлi iз зворотним продажем та грошове 

забезпечення за отриманими в кредит цiнними паперами   

71 Доходи вiд дивiдендiв   

72 Iнший дохiд вiд продажу 11 038 684 4 286 542 

73 Загальна сума доходу вiд продажу 11 038 684 4 286 542 

Суттєвi доходи та витрати 

 Часткове списання (сторнування часткового списання) запасiв 

85 Часткове списання запасiв   

86 Сторнування часткового списання запасiв   

87 Чистi частковi списання (сторнування часткових списань) запасiв   

 Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобiв 

89 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi 

засоби   

 

90 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби   

91 Чистi частковi списання (сторнування часткових списань) основних засобiв

   



 Збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), торгiвельна дебiторська заборгованiсть 

 

93 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, торгiвельна 

дебiторська заборгованiсть   

 

94 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

торговельна дебiторська заборгованiсть   

 

95 Чистий збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаний у прибутку чи збитку, торгiвельна дебiторська заборгованiсть

   

 Збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаний у складi прибутку або збитку, кредити та аванси 

97 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку або збитку, кредити та 

аванси   

 

98 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у складi прибутку або 

збитку, кредити та аванси   

 

99 Збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаний у складi прибутку або збитку, кредити та аванси   

100 Прибуток вiд вiдшкодування кредитiв та авансiв, списаних ранiше   

101 Витрати на реструктуризацiю   

102 Сторнування забезпечень на реструктуризацiю   

 Прибутки (збитки) вiд вибуття непоточних активiв 

104 Прибутки вiд вибуття непоточних активiв   

105 Збитки вiд вибуття непоточних активiв   

106 Чистi прибутки (збитки) вiд вибуття непоточних активiв   

 Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв 

108 Прибутки вiд вибуття основних засобiв 791 1 623 

109 Збитки вiд вибуття основних засобiв   

110 Чистi прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв 791 1 623 

 Прибутки (збитки) вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 

112 Прибутки вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi   

113 Збитки вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi   

114 Чистi прибутки (збитки) вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi   

 Прибутки (збитки) вiд вибуття iнвестицiї   

116 Прибутки вiд вибуття iнвестицiй   

117 Збитки вiд вибуття iнвестицiй   

118 Чистi прибутки (збитки) вiд вибуття iнвестицiї   

119 Прибутки (збитки) вiд вибуття iнших непоточних активiв   

 

120 Прибуток (збиток), що виникає вiд рiзницi мiж балансовою вартiстю погашеного 

фiнансового зобов'язання та сплаченої компенсацiї   

 Прибутки (збитки) вiд врегулювання судових позовiв 

123 Прибутки вiд врегулювання судових позовiв   

124 Збитки у зв'язку з врегулюванням судових позовiв   

125 Чистi прибутки (збитки) вiд урегулювання судових позовiв   

126 Iншi сторнування забезпечень   

127 Доходи вiд дiяльностi, що триває, який вiдноситься до власникiв материнської 

компанiї   

128 Доходи вiд припиненої дiяльностi, що вiдноситься до власникiв материнської 

компанiї   

 

129 Прибуток (збиток) вiд дiяльностi, що триває, який вiдноситься до часток 

участi, що не забезпечують контролю   

 

130 Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi, який вiдноситься до часток 

участi, що не забезпечують контролю   

131 Дивiденди, класифiкованi як витрати   

132 Витрати на роялтi   

133 Витрати на дослiдження та розробку   

134 Iнвестицiйний дохiд   

135 Фiнансовi доходи (витрати) 16 295 7 141 

136 Iншi фiнансовi доходи (витрати)   

137 Iншi фiнансовi доходи   

138 Iншi фiнансовi витрати   

139 Процентнi витрати   

140 Процентнi витрати за банкiвськими кредитами та овердрафтами   

141 Процентнi витрати за облiгацiями   



142 Процентнi витрати за позиками   

143 Процентнi витрати за випущеними борговими iнструментами   

144 Процентнi витрати за депозитами вiд банкiв   

145 Процентнi витрати за депозитами вiд клiєнтiв   

146 Процентнi витрати за зобов'язаннями перед центральними банками   

 

148 Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, визначеними за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток   

149 Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, утримуваними для торгiвлi

   

150 Процентнi витрати за iншими фiнансовими зобов'язаннями   

 

151 Процентнi витрати за договорами продажу iз зворотним викупом та грошове 

забезпечення за наданими в кредит цiнними паперами   

152 Процентнi доходи (витрати)   

153 Витрати через скасування дисконту на забезпечення   

154 Витрати на ремонт i обслуговування   

 Витрати на паливо та енергiю 

155 Витрати на паливо   

156 Витрати на енергiю   

157 Загальна сума витрат на паливо i енергiю   

158 Iншi операцiйнi доходи (витрати)   

159 Рiзний iнший операцiйний дохiд   

160 Рiзнi iншi операцiйнi витрати   

 Витрати з продажу, загальнi та адмiнiстративнi витрати 

162 Витрати з продажу   

163 Загальнi та адмiнiстративнi витрати   

164 Загальна сума витрат з продажу, загальних та адмiнiстративних витрат 

  

165 Витрати на продаж 58 613 55 686 

166 Загальнi витрати   

167 Адмiнiстративнi витрати 186 147 163 746 

168 Витрати на збут та адмiнiстративнi витрати   

169 Витрати на благодiйнi внески та субсидiї   

170 Витрати на винагороду директорiв   

171 Витрати на розмiщення   

172 Орендний дохiд   

173 Оренднi витрати   

 Доходи (витрати) вiд оплати обслуговування нерухомостi 

175 Доходи вiд оплати обслуговування нерухомостi   

176 Витрати на оплату обслуговування нерухомостi   

177 Чистий дохiд (витрати) вiд сплати за обслуговування нерухомостi   

178 Доходи вiд будiвництва об'єктiв нерухомостi та на управлiння проектом 

  

179 Витрати на будiвництво об'єктiв нерухомостi та на управлiння проектом 

  

180 Витрати на управлiння нерухомiстю   

181 Доходи вiд вiдшкодування за страховими полiсами   

182 Доходи вiд штрафiв та пенi   

183 Операцiйнi витрати   

184 Операцiйнi витрати за винятком собiвартостi реалiзацiї 563 349 170 

674 

185 Собiвартiсть реалiзацiї, операцiї готелю   

186 Собiвартiсть реалiзацiї, операцiї з надання кiмнат для розмiщення   

187 Собiвартiсть реалiзацiї, продукти харчування та напої   

188 Витрати на продаж та маркетинг   

189 Витрати засобiв масової iнформацiї на виробництво   

 Прибутки (збитки) вiд змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв 

191 Прибутки вiд змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв   

192 Збитки вiд змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв   

193 Чистi прибутки (збитки) вiд змiни справедливої вартостi похiдних 

iнструментiв   

 Комiсiйнi доходи (витрати) 

 Комiсiйнi доходи 

196 Доходи вiд брокерської плати   

197 Доходи вiд управлiння портфелем та iнша плата за управлiнськi послуги 

  

198 Пов'язана з кредитом плата та комiсiйнi доходи   

199 Iншi комiсiйнi доходи   

200 Загальна сума гонорарiв за послуги та комiсiйних доходiв   

 Комiсiйнi витрати 



202 Витрати на брокерську плату   

203 Iншi комiсiйнi витрати   

204 Загальна сума комiсiйних витрат   

205 Чистий комiсiйний дохiд (витрати)   

 Доходи (витрати) вiд продажу 

207 Доходи (витрати) вiд продажу боргових iнструментiв   

208 Доходи (витрати) вiд продажу iнструментiв власного капiталу   

209 Доходи (витрати) вiд продажу похiдних фiнансових iнструментiв   

210 Доходи (витрати) вiд продажу за валютними контрактами   

211 Iншi доходи (витрати) вiд продажу 10 505 280 851 

212 Загальна сума доходiв (витрат) вiд продажу 10 505 280 851 

213 Чиста зароблена премiя   

 

214 Вимоги про вiдшкодування збиткiв та сплаченi виплати без урахування 

вiдшкодування за перестрахуванням   

215 Збiльшення (зменшення) в забезпеченнi незаробленої премiї   

216 Премiї виписанi, за вирахуванням перестрахування   

217 Збiльшення (зменшення) страхового зобов'язання, за вирахуванням 

перестрахування   

218 Аквiзицiйнi та адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з страховими контрактами

   

Витрати за характером 

220 Сировина та витратнi матерiали використанi 690 190 1 103 501 

221 Собiвартiсть реалiзованих товарiв   

222 Собiвартiсть придбаної енергiї, що була реалiзована   

223 Витрати на послуги 378 627  

224 Витрати на страхування   

225 Витрати на оплату професiйних послуг   

226 Транспортнi витрати   

227 Банкiвськi та подiбнi нарахування   

228 Нарахування на передачу енергiї   

229 Витрати на вiдрядження   

230 Витрати на комунiкацiю   

231 Комунальнi витрати 378 627 169 820 

232 Витрати на рекламу   

 Класи витрат на виплати працiвникам 

 Короткостроковi витрати на виплати працiвникам 

235 Заробiтна плата 1 016 972 966 719 

236 Внески на соцiальне забезпечення 171 231 169 820 

237 Iншi короткостроковi виплати працiвникам   

238 Загальна сума короткострокових витрат на виплати працiвникам 1 188 203

 1 136 539 

239 Витрати на виплати пiсля закiнчення трудової дiяльностi, програми з 

визначеним внеском   

240 Витрати на виплати пiсля закiнчення трудової дiяльностi, програми з 

визначеною виплатою   

241 Витрати на виплати при звiльненнi   

242 Iншi довгостроковi виплати працiвникам   

243 Iншi витрати на працiвникiв   

244 Загальна сума витрат на виплати працiвникам 1 188 203 1 136 539 

 Амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв та збитки вiд зменшення 

корисностi (сторнування збиткiв вiд зменшення корисностi), якi визнаються у 

прибутку або збитку 

 Амортизацiйнi витрати 

247 Амортизацiйнi витрати (для матерiальних активiв) 413 765 394 981 

248 Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв 2 809 2 365 

249 Загальна сума амортизацiйних витрат 416 574 397 346 

 

250 Збиток вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаний у прибутку чи збитку   

 

251 Загальна сума амортизацiї i збиткiв вiд зменшення корисностi (сторнування 

збиткiв вiд зменшення корисностi), визнаних у прибутку або збитку 416 574 397 

346 

252 Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток 1 

203 491 398 951 

253 Витрати за податком на нерухомiсть 1 598 1 111 

254 Iншi витрати 564 684 104 983 

255 Загальна сума витрат, за характером 4 441 769 3 141 320 

Прибуток на акцiю 

 Базовий та розбавлений прибуток на акцiю (грн.) 



258 Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває

   

259 Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi

   

260 Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на акцiю   

Рiзний iнший сукупний дохiд 

 

262 Збiльшення (зменшення) накопиченого вiдстроченого податку, визнаного в 

iншому сукупному доходi через змiну ставки оподаткування   

263 Iнший сукупний дохiд, що вiдноситься до власникiв материнського пiдприємства

   

264 Iнший сукупний дохiд, що вiдноситься до часток участi, що не забезпечують 

контролю   

265 Iншi iндивiдуально несуттєвi компоненти iншого сукупного доходу, пiсля 

оподаткування   

266 Iншi iндивiдуально несуттєвi компоненти iншого сукупного доходу, до 

оподаткування   

 

267 Податок на прибуток, що вiдноситься до iнших iндивiдуально несуттєвих 

компонентiв iншого сукупного доходу   

Частка прибутку (збитку) асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств, облiк 

яких ведеться за методом участi в капiталi 

 

269 Частка прибутку (збитку) асоцiйованих пiдприємств, облiк яких ведеться за 

методом участi в капiталi   

270 Частка прибутку (збитку) спiльних пiдприємств, облiк яких ведеться за 

методом участi в капiталi   

 

271 Загальна частка прибутку (збитку) асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi   

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств, 

облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, пiсля оподаткування 

 

 

273 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, яка не буде 

перекласифiкована у прибуток або збиток, пiсля оподаткування   

 

 

274 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, яка буде 

перекласифiкована у прибуток або збиток, пiсля оподаткування   

 

275 Загальна частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, пiсля оподаткування

   

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств, 

облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, до оподаткування 

 

 

277 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, яка не буде 

перекласифiкована у прибуток або збиток, до оподаткування   

 

 

278 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, яка буде 

перекласифiкована у прибуток або збиток, до оподаткування   

 

279 Загальна частка iншого сукупного доходу асоцiйованих пiдприємств та спiльних 

пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в капiталi, до оподаткування

   

Податок на прибуток, що вiдноситься до частки iншого сукупного доходу асоцiйованих 

пiдприємств та спiльних пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в 

капiталi 

 

 

281 Податок на прибуток, що вiдноситься до частки iншого сукупного доходу 

асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств, облiк яких ведеться за методом 

участi в капiталi, що не буде перекласифiковано у прибуток або збиток   

 



 

282 Податок на прибуток, що вiдноситься до частки iншого сукупного доходу 

асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств, облiк яких ведеться за методом 

участi в капiталi, що буде перекласифiковано у прибуток або збиток   

 

 

283 Сумарний податок на прибуток, що вiдноситься до частки в iншому сукупному 

доходi асоцiйованих пiдприємств та спiльних пiдприємств, що облiковуються за 

методом участi в капiталi   

Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу 

 

285 Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу, 

якi не будуть перекласифiкованi у прибуток або збиток   

 

286 Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу, 

якi будуть перекласифiкованi у прибуток або збиток   

287 Сумарний податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного 

доходу   

Iнший сукупний дохiд 

289 Загальна сума iншого сукупного доходу, до оподаткування   

 

Примiтки - Звiт про рух грошових коштiв, розкриття додаткової iнформацiї 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 1 2 

Звiт про рух грошових коштiв 

Грошовi потоки вiд (для) операцiйної дiяльностi 

Класи виплат грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 

Виплати постачальникам за товари та послуги   

Виплати працiвникам   

Виплати за дорученням працiвникiв   

Виплати за витратами на розвiдку та оцiнку   

Коригування процентних витрат   

Коригування процентних доходiв   

Коригування дивiдендного доходу   

Коригування фiнансових доходiв   

Коригування фiнансових доходiв (витрат)   

Коригування вiдстрочених витрат на сплату податку   

Коригування для узгодження прибутку (збитку) за винятком змiни в робочому капiталi

   

Грошовi потоки вiд (для) дiяльностi до змiн в робочому капiталi   

Збiльшення (зменшення) робочого капiталу   

Коригування зменшення (збiльшення) торговельної та iншої дебiторської 

заборгованостi -2 265 504 -522 609 

Коригування збiльшення (зменшення) торговельної та iншої кредиторської 

заборгованостi 336 293 460 563 

Коригування зменшення (збiльшення) iнших активiв   

Коригування збiльшення (зменшення) iнших зобов'язань   

Коригування зменшення (збiльшення) iнших поточних активiв 5 138 -5 330 

Коригування збiльшення (зменшення) iнших поточних зобов'язань   

Коригування збiльшення (зменшення) зобов'язань за виплатами працiвникам -32 864

 -40 703 

Коригування зменшення (збiльшення) кредитiв та авансiв клiєнтам   

Коригування зменшення (збiльшення) кредитiв та авансiв банкам   

Коригування збiльшення (зменшення) депозитiв вiд клiєнтiв   

Коригування збiльшення (зменшення) депозитiв вiд банкiв   

Коригування збiльшення (зменшення) зобов'язань за страховими контрактами, 

контрактами перестрахування та iнвестування   

Коригування збiльшення (зменшення) за договорами продажу iз зворотним викупом та 

грошове забезпечення за наданими в кредит цiнними паперами   

Коригування на зменшення (збiльшення) за договорами продажу iз зворотним викупом 

та грошового забезпечення за позиченими цiнними паперами   

Коригування на зменшення (збiльшення) за активами, утримуваними для торгiвлi 

  

Коригування збiльшення (зменшення) фiнансових зобов'язань, утримуваних для 

торгiвлi   

Коригування на зменшення (збiльшення) за похiдними фiнансовими активами   

Коригування збiльшення (зменшення) похiдних фiнансових зобов'язань   

Коригування на зменшення (збiльшення) бiологiчних активiв   

Коригування збiльшення iнших забезпечень, пов'язаних з перебiгом часу   

Коригування амортизацiйних витрат i збитку вiд зменшення корисностi (сторнування 

збитку вiд зменшення корисностi), визнанi у прибутку або збитку   



Коригування витрат на амортизацiю 416 574 397 346 

Коригування амортизацiйних витрат   

Коригування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку або збитку, 

гудвiл   

Коригування збитку вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаного у прибутку чи збитку, торговельна та iнша дебiторська 

заборгованiсть   

Коригування збитку вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаного у прибутку або збитку, запаси   

Коригування збитку вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаного у прибутку або збитку, основнi засоби   

Коригування збитку вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаного у прибутку або збитку, активи на розвiдку та оцiнку 

  

Коригування збитку вiд зменшення корисностi (сторнування збитку вiд зменшення 

корисностi), визнаного у прибутку або збитку, кредити та аванси   

Коригування через прибуток (збиток) вiд коригування справедливої вартостi, 

iнвестицiйна нерухомiсть   

Коригування на прибутки (збитки) вiд змiни справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж, бiологiчнi активи   

Коригування прибутку (збитку) вiд змiни справедливої вартостi похiдних 

iнструментiв   

Коригування прибутку (збитку) вiд вибуття, основнi засоби   

Коригування прибутку (збитку) вiд вибуття iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, 

спiльнi пiдприємства та асоцiйованi пiдприємства   

Коригування нерозподiленого прибутку вiд iнвестицiй, облiк яких ведеться за 

методом участi у капiталi   

Коригування збiльшення (зменшення) вiдстроченого доходу   

Податки на прибуток сплаченi, класифiкованi як операцiйна дiяльнiсть 974 015

 136 628 

Повернення податкiв на прибуток, класифiковане як операцiйна дiяльнiсть   

Фiнансовi витрати сплаченi, класифiкованi як операцiйна дiяльнiсть   

Фiнансовi доходи отриманi, класифiкованi як операцiйна дiяльнiсть   

Грошовi потоки вiд (для) iнвестицiйної дiяльностi 

Грошовi потоки вiд (для) зменшення (збiльшення) обмеження грошових коштах та їх 

еквiвалентах   

Дивiденди, отриманi вiд iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в 

капiталi, класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть   

Дивiденди, отриманi вiд асоцiйованих пiдприємств, класифiкованi як iнвестицiйна 

дiяльнiсть   

Дивiденди, отриманi вiд спiльних пiдприємств, класифiкованi як iнвестицiйна 

дiяльнiсть   

Придбання часток участi в асоцiйованих пiдприємствах   

Надходження вiд продажу часток участi в асоцiйованих пiдприємствах   

Придбання часток участi в iнвестицiях, облiк яких ведеться за методом участi в 

капiталi   

Надходження вiд продажу iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi в 

капiталi   

Грошовi аванси та кредити, наданi пов'язаним сторонам   

Надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та кредитiв, наданих пов'язаним 

сторонам   

Придбання iнвестицiйної нерухомостi   

Надходження вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi   

Придбання бiологiчних активiв   

Надходження вiд продажу бiологiчних активiв   

Придбання активiв розвiдки та оцiнки   

Надходження вiд вибуття активiв розвiдки та оцiнки   

Придбання видобувних активiв   

Надходження вiд вибуття видобувних активiв   

Придбання нафтових i газових активiв   

Надходження вiд вибуття нафтогазових активiв   

Надходження вiд вибуття непоточних активiв або груп вибуття, класифiкованi як 

утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть   

Придбання основних засобiв, нематерiальних активiв за винятком гудвiлу, 

iнвестицiйної нерухомостi та iнших непоточних активiв 732 405 856 644 

Надходження вiд вибуття основних засобiв, нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу, iнвестицiйної нерухомостi та iнших непоточних активiв   

Виплати за витратами на пiдготовку проекта   

Грошовi потоки, що використовувались у дiяльностi з розвiдки та розробки 

  



Придбання iнвестицiй за винятком iнвестицiй, облiк яких ведеться за методом участi 

в капiталi   

Надходження вiд продажу iнвестицiй за винятком iнвестицiй, облiк яких ведеться за 

методом участi в капiталi   

Придбання фiнансових iнструментiв, яке класифiковане як iнвестицiйна дiяльнiсть

   

Надходження вiд продажу або погашення фiнансових iнструментiв, класифiкованi як 

iнвестицiйна дiяльнiсть   

Придбання доступних для продажу фiнансових активiв   

Надходження вiд вибуття або погашення доступних для продажу фiнансових активiв

   

Грошовi потоки вiд (для) зменшення (збiльшення) короткострокових депозитiв та 

iнвестицiй   

Надходження грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi   

Вибуття грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 455 346 

Грошовi потоки вiд (для) фiнансової дiяльностi 

Дивiденди, сплаченi акцiонерам материнського пiдприємства, класифiкованi як 

фiнансова дiяльнiсть   

Дивiденди сплаченi на частки участi, що не забезпечують контролю, класифiкованi як 

фiнансова дiяльнiсть   

Надходження вiд продажу або випуску в обiг власних викуплених акцiй   

Надходження вiд виконання опцiонiв   

Надходження вiд випуску звичайних акцiй   

Надходження вiд випуску привiлейованих акцiй   

Надходження вiд непоточних запозичень   

Погашення непоточних запозичень   

Надходження вiд поточних запозичень   

Погашення поточних запозичень   

Грошовi потоки вiд (для) збiльшення (зменшення) поточних запозичень   

Грошовi аванси та кредити вiд пов'язаних сторiн   

Грошовi виплати авансiв та кредитiв вiд пов'язаних сторiн   

Надходження вiд випуску облiгацiй, векселiв та боргових зобов'язань   

Погашення облiгацiй, векселiв та боргових зобов'язань   

Виплати за витратами на випуск акцiй   

Виплати за витратами на випуск боргових iнструментiв   

Надходження вiд внескiв часток участi, що не забезпечують контролю   

Надходження вiд випуску субординованих зобов'язань   

Погашення субординованих зобов'язань   

 

 

 

Примiтки - Корпоративна iнформацiя та Звiт про вiдповiднiсть вимогам МСФЗ 

Розкриття iнформацiї про примiтки та iншої пояснювальної iнформацiї Назва суб'єкта 

господарювання, що звiтує, або iншi засоби iдентифiкацiї 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ" 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191218 

Мiжнародний код iдентифiкацiї юридичної особи Походження суб'єкта господарювання 

Компанiя - це українське пiдприємство, створене шляхом змiни органiзацiйно-

правової форми з орендованого пiдприємства на закрите акцiонерне товариство у 

груднi 1996 року. Спочатку пiдприємство було створене у 1956 роцi як державне 

пiдприємство. 

Правова форма суб'єкта господарювання 

Приватне акцiонерне товариство 

Країна реєстрацiї 

Україна 

Адреса зареєстрованого офiсу суб'єкта господарювання 

ВЕСЕЛIВСЬКЕ ШОСЕ 7 КМ, с. МАЛА БIЛОЗЕРКА, ВАСИЛIВСЬКИЙ РАЙОН, ЗАПОРIЗЬКА обл., 

71674 

Основне мiсце ведення господарської дiяльностi 

Компiнiя здiйснює свою господарську дiяльнiсть в України 

Фiлiали суб'єкта господарювання, що звiтує, адреси та телефони 

 

Опис характеру функцiонування та основних видiв дiяльностi суб'єкта господарювання 

Основною дiяльнiстю є видобування залiзної руди 

Назва материнського пiдприємства 

Материнською компанiєю та фактичною контролюючою стороною Компанiї є компанiя 

Minerfin a.s., Словацька Республiка. Фiнансова звiтнiсть материнської компанiї є 

публiчною. 

Iдентифiкацiйний код материнського пiдприємства 31401333 



Мiжнародний код iдентифiкацiї материнського пiдприємства Назва фактичного 

материнського пiдприємства групи 

 

Iдентифiкацiйний код фактичного материнського пiдприємства групи Мiжнародний код 

iдентифiкацiї фактичного материнського пiдприємства групи 

Тривалiсть строку iснування суб'єкта господарювання з обмеженим строком iснування 

 

Твердження про вiдповiднiсть до вимог МСФЗ 

Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), включаючи вимоги Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", та вимогами законодавства України щодо 

фiнансового звiтування. 

 

Висновок управлiнського персоналу щодо об'єктивного подання в результатi 

вiдхилення Пояснення вiдхилення вiд МСФЗ 

Пояснення фiнансового впливу вiдхилення вiд МСФЗ 

 

Пояснення характеру вимоги в МСФЗ та висновку, чому вимога суперечить цiлi 

фiнансової звiтностi, викладеної в Концептуальнiй основi 

 

Пояснення коригувань, необхiдних для досягнення об'єктивного подання 

 

Розкриття iнформацiї про невизначеностi щодо здатностi суб'єкта господарювання 

продовжувати дiяльнiсть безперервно 

Ця промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що 

Компанiя здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому. 

Пояснення факту та основи складання фiнансової звiтностi, коли вона складається не 

на основi безперервної дiяльностi Пояснення, чому суб'єкт господарювання не 

розглядається на основi принципу безперервної дiяльностi 

Опис причини використання бiльш довгого чи бiльш короткого звiтного перiоду Опис 

того факту, що суми, наведенi у фiнансовiй звiтностi не є повнiстю зiставними 

Розкриття iнформацiї про перекласифiкацiю статей або змiни у поданнi 

Наявнi лiцензiї: вид, перiоди 

1. Лiцензiя на придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв 

(список 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i 

прекурсорiв дiйсна до 12.12.2021. 

2. Лiцензiя на виготовлення вибухових матерiалiв безстрокова. 

3. Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з 

одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-

технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї безстрокова. 

4. Лiцензiя на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами - 3 шт. дiйснi до 

09.11.2021. 

5. Лiцензiя на роздрiбну торгiвлю алклгольними напоями - 2 шт. дiйснi до 

09.07.2022. 

6. Лiцензiя на право провадження з використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання дiйсна до 03.08.2021. 

7. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з будiвництва об'єктiв IV i 

V категорiй складностi безстрокова. 

8. Лiцензiя на право зберiгання пального (виключно для потреб власного 

споживання чи промислової потреби) - 5 шт. дiйснi до 27.07.2025. 

9. Спецiальний дозвiл на користування надрами дiйсний до 18.12.2027. 

10. Спецiальний дозвiл на користування надрами дiйсний до 08.04.2036. 

 

Перекласифiкованi статтi 

Розкриття iнформацiї про перекласифiкацiю статей або змiни у поданнi Опис 

характеру перекласифiкацiї або змiн у поданнi 

 

Сума перекласифiкацiй або змiн у поданнi 

Опис причини перекласифiкацiї або змiн у поданнi 

Опис причини, чому неможливо перекласифiкувати порiвняльнi суми 

Опис характеру необхiдних коригувань для надання порiвняльної iнформацiї 

 

Розкриття сум, що мають бути стягнутi або сплаченi через дванадцять мiсяцiв за 

класами активiв та зобов'язань, що мiстять суми, що мають бути стягнутi або 

сплаченi як не бiльше, так i бiльше, нiж через дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної 

дати 

 

Розкриття сум, що мають бути стягнутi або сплаченi через дванадцять мiсяцiв за 

класами активiв та зобов'язань, що мiстять суми, що мають бути стягнутi або 



сплаченi як не бiльше, так i бiльше, нiж через дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної 

дати 

 

 Усi часовi 

 Строк погашення не бiльше одного року Строк погашення бiльше одного року

 iнтервали 

Поточнi запаси 675 422 161 728 837 150 

Поточна торговельна дебiторська заборгованiсть 1 211 13 1 224 

Поточна торговельна кредиторська заборгованiсть 1 789 040  1 789 040 

 

Розкриття iнформацiї про суттєвi аспекти облiкової полiтики 

Ця промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної 

вартостi, за виключенням основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй, 

якi вiдображенi за справедливою вартiстю. 

Пояснення баз оцiнки, застосованих при складаннi фiнансової звiтностi 

Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила розкриття iнформацiї 

вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових 

активiв i зобов'язань. 

Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Компанiя використовує, 

наскiльки це можливо, ринковi вiдкритi данi. Справедлива вартiсть вiдноситься до 

рiзних рiвнiв iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi залежно вiд вхiдних 

даних, використаних у методах оцiнки, як представлено нижче: 

oРiвень 1: оцiнка 'рунтується на котирувальних (не скоригованих) цiнах на активних 

ринках для iдентичних активiв або зобов'язань; 

oРiвень 2: оцiнка 'рунтується на вхiдних даних, iнших, нiж котирувальнi цiни, 

включених до Рiвня 1, якi є доступними на ринку для активу або зобов'язання прямо 

чи опосередковано; 

oРiвень 3: оцiнка 'рунтується на вхiдних даних щодо активу чи зобов'язання, якi є 

недоступними на ринку. 

 

Опис iнших аспектiв облiкової полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової 

звiтностi 

 

Пояснення суджень управлiнського персоналу в ходi застосування облiкової полiтики 

суб'єкта господарювання iз значним впливом на визнанi суми 

Складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд управлiнського 

персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування 

принципiв облiкової полiтики, на суми активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, що 

вiдображаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi 

активи та зобов'язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 

Оцiнки та основнi припущення постiйно переглядаються. Змiни в облiкових оцiнках 

визнаються у тому перiодi, в якому вони були внесенi, та у майбутнiх перiодах, на 

якi впливають цi змiни. 

 

Пояснення джерел невизначеностi оцiнки iз значним ризиком спричинення суттєвого 

коригування 

 

Розкриття активiв та зобов'язань iз значним ризиком суттєвого коригування 

 

Активи та зобов'язання 

Розкриття активiв та зобов'язань iз значним ризиком суттєвого коригування 

Опис характеру активiв iз значним ризиком суттєвих коригувань протягом наступного 

фiнансового року Опис характеру зобов'язань iз значним ризиком суттєвих коригувань 

протягом наступного фiнансового року 

Активи зi значним ризиком здiйснення суттєвих коригувань протягом наступного 

фiнансового року Зобов'язання зi значним ризиком суттєвих коригувань протягом 

наступного фiнансового року 

 

Розкриття iнформацiї про цiлi, полiтику та процеси щодо управлiння капiталом 

 

Вимоги до капiталу 

Розкриття iнформацiї про цiлi, полiтику та процеси щодо управлiння капiталом 

Якiсна iнформацiї про цiлi, полiтику та процеси суб'єкта господарювання стосовно 

управлiння капiталом 

Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу для забезпечення 

довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для 

забезпечення сталого розвитку господарської дiяльностi в майбутньому. 

Управлiнський персонал контролює дохiднiсть капiталу, яку Компанiя визначає як 

вiдношення прибутку вiд операцiй до суми власного капiталу. 

Управлiнський персонал прагне зберiгати баланс мiж бiльш високою дохiднiстю, яку 

можна забезпечити при вищому рiвнi кредитiв i позик, i перевагами та стабiльнiстю, 



якi забезпечує стiйка позицiя капiталу. Протягом звiтного перiоду змiн у пiдходi 

до управлiння капiталом не було. 

Узагальненi кiлькiснi данi про те, чим суб'єкт господарювання управляє як 

капiталом 

На 30 вересня 2021 р. та на 31 грудня 2020 р. зареєстрований капiтал складається з 

112 236 123 зареєстрованих, випущених та повнiстю оплачених простих акцiй. Всi 

акцiї мають номiнальну вартiсть 1 гривня за акцiю. 

Опис змiн у цiлях, полiтицi, процесах щодо управлiння капiталом суб'єктом 

господарювання та що суб'єктом господарювання управляється як капiтал 

 

Iнформацiя про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-якi зовнiшнi вимоги 

стосовно капiталу Iнформацiя про наслiдки невиконання встановлених обов'язкових 

зовнiшнiх вимог стосовно капiталу 

Дивiденди, визнанi як розподiл мiж власниками на акцiю 

Дивiденди, запропонованi або оголошенi перед затвердженням фiнансової звiтностi до 

випуску, але не визнанi як розподiленi мiж власниками 

Дивiденди, запропонованi або оголошенi перед затвердженням фiнансової звiтностi до 

випуску, але не визнанi як розподiленi мiж власниками на акцiю 

Невизнанi накопиченi дивiденди за привiлейованими акцiями 

Опис характеру негрошових активiв, утримуваних для розподiлу мiж власниками та 

оголошених до затвердження фiнансової звiтностi до випуску 

 

Негрошовi активи, оголошенi для виплат власникам перед затвердженням фiнансової 

звiтностi до випуску 

 

Негрошовi активи, оголошенi для виплат власникам перед затвердженням фiнансової 

звiтностi до випуску, за справедливою вартiстю 

Опис методiв, застосованих для оцiнки справедливої вартостi негрошових активiв, 

оголошених для розподiлу мiж власниками до затвердження до випуску фiнансової 

звiтностi 

 

Дивiденди до сплати, розподiл негрошових активiв 

Збiльшення (зменшення) дивiдендiв до сплати через змiни у справедливiй вартостi 

негрошових активiв, утримуваних для виплат власникам 

Власний капiтал, перекласифiкований у фiнансовi зобов'язання Фiнансовi 

зобов'язання, перекласифiкованi у власний капiтал 

Опис часу та причини перекласифiкацiї мiж фiнансовими зобов'язаннями та власним 

капiталом 

 

Примiтки - Подiї пiсля звiтного перiоду 

Розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтного перiоду 

Пiсля 30 вересня 2021 року не вiдбулося жодних суттєвих подiй, що потребували б 

внесення змiн або додаткових вiдомостей до цiєї фiнансової звiтностi. 

Пояснення про орган затвердження 

Дата затвердження до випуску фiнансової звiтностi 

Пояснення того факту, що власники суб'єкта господарювання або iншi особи мають 

повноваження вносити змiни до фiнансової звiтностi пiсля її випуску 

 

Розкриття iнформацiї про подiї, що не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду 

Розкриття iнформацiї про подiї, що не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду 

Подiї, що не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Значне об'єднання бiзнесу 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Вибуття основного дочiрнього пiдприємства 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Оголошення плану про припинення дiяльностi господарської одиницi Опис характеру 

подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Значнi придбання активiв 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Класифiкацiя активiв, утримуваних для продажу 



Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Iншi вибуття активiв 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Експропрiацiя значних активiв урядом 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Знищення основної виробничої одиницi 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Оголошення або початок здiйснення значної реструктуризацiї 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Значнi операцiї зi звичайними акцiями 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Операцiї з потенцiйно звичайними акцiями 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Надзвичайно великi змiни цiн активiв або валютних курсiв 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Змiни ставок оподаткування або податкового законодавства, прийнятi або оголошенi 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Прийняття значних загальних зобов'язань або умовних зобов'язань 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Початок значного судового процесу 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Iншi подiї 

Опис характеру подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду 

Пояснення фiнансового впливу подiї, що не вимагає коригування пiсля звiтного 

перiоду 

Дивiденди, запропонованi або оголошенi перед затвердженням фiнансової звiтностi до 

випуску, але не визнанi як розподiленi мiж власниками 

 

Примiтки - Запаси 

 

Розкриття iнформацiї про запаси 

Опис облiкової полiтики щодо оцiнки запасiв 

Запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю чи за чистою 

вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу 

запасiв у ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат 

на завершення виробництва та реалiзацiю. 

 

Опис формул собiвартостi запасiв 

Собiвартiсть запасiв визначається за методом "перше надходження - перше вибуття" 

(ФIФО) i включає витрати на придбання запасiв, витрати на виробництво або 

переробку, а також iншi витрати на їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження i 

приведення їх у стан, придатний для використання. Вартiсть виготовлених запасiв та 

незавершеного виробництва включає вiдповiдну частку виробничих накладних витрат на 

основi звичайної виробничої потужностi пiдприємства. 

 

  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

  2 3 

4 Запаси, за чистою вартiстю реалiзацiї 837 150 559 256 

 



  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

  2 3 

5 Запаси, за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж   

Опис витрат на продаж 

 

 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  2 3 

7 Вартiсть запасiв, визнаних як витрати протягом перiоду   

 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  2 3 

8 Часткове списання запасiв   

9 Сторнування часткового списання запасiв   

Опис обставин, що спричиняють сторнування часткового списання запасiв 

 

 

  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

  2 3 

11 Запаси, переданi у заставу як забезпечення зобов'язання   

 

 

 

Примiтки - Основнi засоби 

Розкриття iнформацiї про основнi засоби 

Одиницi основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю, що являє собою 

справедливу вартiсть за вирахуванням подальшого зносу i накопичених у подальшому 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос незавершених капiтальних iнвестицiй не 

нараховується. 

Для визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал 

залучає незалежного професiйного оцiнювача. Методологiя, яка застосовується для 

визначення справедливої вартостi, включає метод чистої вартостi замiщення (для 

специфiчних одиниць основних засобiв), метод порiвняння з ринковою вартiстю 

аналогiчних основних засобiв (для тих одиниць основних засобiв, для яких iснує 

активний ринок), методи дисконтованих грошових потокiв, а також аналiз витрат на 

будiвництво нових одиниць основних засобiв. 

Переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб 

уникнути значних розбiжностей мiж їх балансовою вартiстю та справедливою вартiстю. 

Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного 

використання, вони облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних 

засобiв. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть 

матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв, вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат i капiталiзованих витрат на позики. 

Прибуток та збиток вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом 

порiвняння надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i 

визнаються на нетто-основi в прибутку або збитку. При продажу переоцiнених активiв 

будь-якi суми, включенi до резерву переоцiнки, що вiдносяться до цих активiв, 

переносяться до складу нерозподiленого прибутку. 

Збiльшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається 

безпосередньо в iншому сукупному доходi та вiдображається у власному капiталi у 

складi капiталу у дооцiнках, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення 

вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене в 

прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або збитку. 

Зменшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в 

прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення 

вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене 

безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у 

складi iншого сукупного доходу. 

Подальшi витрати, якi вiдносяться до об'єкту основних засобiв, капiталiзуються 

лише у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому 

економiчнi вигоди, пов'язанi iз зазначеними витратами. Витрати на повсякденне 

обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в 

якому вони були понесенi. 

Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та 

готовi до використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами 

суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий 

до використання. Знос нараховується на основi вартостi активу, зменшенiй на його 

лiквiдацiйну вартiсть. Компанiя проводить оцiнку значних компонентiв окремих 

активiв, i якщо будь-який компонент має строк корисного використання, вiдмiнний 

вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, знос на такий компонент 

нараховується окремо. 



Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 

розрахункових строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних 

засобiв з дати, коли вiн є готовим для використання, оскiльки така практика 

найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, 

притаманних цьому активу. Знос на землю та незавершене будiвництво (незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї) не нараховується. 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються. 

Станом на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року Компанiя провела аналiз 

потенцiйних змiн справедливої вартостi для тих категорiй основних засобiв, якi 

вiдображаються за переоцiненою вартiстю. Компанiя провела аналiз змiн основних 

макроекономiчних iндексiв, цiн на новi основнi засоби, змiн в структурi 

використання основних засобiв Компанiї за перiод. Крiм того, Компанiя 

проаналiзувала змiни основних вхiдних даних, використаних в попереднiх моделях 

оцiнки. На пiдставi проведеного аналiзу Компанiя дiйшла висновку про те, що станом 

на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року  балансова вартiсть основних 

засобiв Компанiї суттєво не вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi, i 

переоцiнка як така не потрiбна. 

Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби Компанiї були переоцiненi незалежним 

оцiнювачем з метою визначення їхньої справедливої вартостi. 

 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

  

 Земля Будiвлi Машини Транспортнi засоби 

 1 2 3 4 

Основи оцiнки, основнi засоби     

Метод амортизацiї, основнi засоби     

Норми амортизацiї, основнi засоби, %     

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби     

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби     

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби     

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

   

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

   

 

 

 

 

Балансова вартiсть  

 Земля Будiвлi Машини Транспортнi засоби 

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть

 Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя 

матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 32 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду 250 250     250 250

 3 270 545 3 076 432 -296 006 -142 316   2 974 539 2 



934 116 2 123 675 1 511 348 -572 943 -267 008   1 550 732

 1 244 340 428 974 382 456 -132 254 -69 224   296 

720 313 232 

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

      78 988 44 636    

 78 988 44 636 222 073 434 089     222 

073 434 089 15 372 15 495     15 372 15 

495 

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

             

     

Амортизацiя, основнi засоби         

  118 052 114 425   118 052 114 425  

 272 057 227 243   272 057 227 243   54 

555 47 743   54 555 47 743 

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

             

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

             

         

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

        

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

             

         

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

             

     

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

    79 457 45 481     79 457

 45 481 16 263 9 976     16 263 9 976 

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби         79 457 45 481

     79 457 45 481 16 263 9 976  

   16 263 9 976         

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

     2 474 3 946     2 474 3 946 26 

328 35 649     26 328 35 649 21 879 19 

416     21 879 19 416 

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

         81 931 49 427 

    81 931 49 427 42 591 45 625  

   42 591 45 625 21 879 19 416   

  21 879 19 416 

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби         205 13

 -60 -10   145 3       

          



Вибуття з використання, основнi засоби       

          8 723 9 504 -7 380

 -7 766   1 343 1 738 760 1 270 -594 -1 270  

 166  

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

      205 13 -60 -10   145 3

 8 723 9 504 -7 380 -7 766   1 343 1 738 760 1 270 -594

 -1 270   166  

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

             

     

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

             

      

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

    160 714 94 050 -117 992 -114 415  

 42 722 -20 365 255 941 470 210 -264 677 -219 477 

  -8 736 250 733 36 491 33 641 -53 961 -46 473

   -17 470 -12 832 

Основнi засоби на кiнець перiоду 250 250     250 250

 3 431 259 3 170 482 -413 998 -256 731   3 017 261 2 

913 751 2 379 616 1 981 558 -837 620 -486 485   1 541 996

 1 495 073 465 465 416 097 -186 215 -115 697   279 

250 300 400 

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

             

   

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

             

  

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

             

         

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

          

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

            

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

             

  

Основнi засоби, дооцiнка         

             

           

  

 Пристосування та приладдя Комунiкацiйне та мережеве обладнання

 Плодоноснi рослини Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки 

 5 6 7 8 

Основи оцiнки, основнi засоби     

Метод амортизацiї, основнi засоби     

Норми амортизацiї, основнi засоби, %     

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби     

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби     

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби     

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

   

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

   



 

 

 

Балансова вартiсть  

 Пристосування та приладдя Комунiкацiйне та мережеве обладнання

 Плодоноснi рослини Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки 

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть

 Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя 

матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 59 60 61 62 63 64 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду 54 553 48 207 -28 983 -15 510

   25 570 32 697       

             

     

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби 7 276 5 569 

    7 276 5 569        

             

    

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

             

     

Амортизацiя, основнi засоби   7 036 9 968   7 036 9 968 

             

           

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

             

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

             

         

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

        

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

             

         



Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

             

     

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

             

  

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби 2 14  

   2 14         

             

   

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

 2 14     2 14     

             

       

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

          

Вибуття з використання, основнi засоби 21 20 -11 -8   10

 12            

             

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 21 20 -11

 -8   10 12        

             

    

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

             

     

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

             

      

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв 7 257 5 563 -7 025 -9 

960   232 -4 397        

             

    

Основнi засоби на кiнець перiоду 61 810 53 770 -36 008 -25 470

   25 802 28 300       

             

     

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

             

   

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

             

  

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

             

         

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

          

Основнi засоби, переоцiнка 



Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

            

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

             

  

Основнi засоби, дооцiнка         

             

           

  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

 9 10 11 12 

Основи оцiнки, основнi засоби     

Метод амортизацiї, основнi засоби     

Норми амортизацiї, основнi засоби, %     

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби     

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби     

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби     

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

   

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

   

 

 

 

Балансова вартiсть  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть

 Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя 

матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

 91 92 93 94 95 96 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    1 161 865 989 007     1 161 865

 989 007 

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    



Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

             

     

Амортизацiя, основнi засоби         

             

           

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

             

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

             

         

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

        

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

             

         

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          234 029 56 710

     234 029 56 710 

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       -154 886 -29 530   

  -154 886 -29 530 

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

             

   

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            -154 886

 -29 530     -154 886 -29 530 

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

          

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

             

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

             

    

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

             

     

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

             

      



Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       79 143 27 180   

  79 143 27 180 

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    1 241 008 1 016 187     1 241 008

 1 016 187 

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

             

   

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

             

  

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

             

         

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

          

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

            

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

             

  

Основнi засоби, дооцiнка         

             

           

 Основнi засоби 

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби Iншi основнi засоби

  

 13 14 15 

Основи оцiнки, основнi засоби    

Метод амортизацiї, основнi засоби    

Норми амортизацiї, основнi засоби, %    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

   

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби    

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби    

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби    

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

  

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

  

 

 

 

Балансова вартiсть Основнi засоби 

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби Iншi основнi засоби

  

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 



звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду 341 981 74 536    

 341 981 74 536 414 414 -125 -62   289 352 7 

382 257 6 082 650 -1 030 311 -494 120   6 351 946 5 588 530 

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

 323 709 499 789     323 709 499 789 

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

  46 46   46 46   451 746 399 425

   451 746 399 425 

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення 685 037

 183 599     685 037 183 599   

      919 066 240 309    

 919 066 240 309 

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби -564 662 -115 693 

    -564 662 -115 693      

   -623 828 -89 766     -623 828 -89 

766 

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

     95 720 55 457     95 

720 55 457 

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             50 

683 59 025     50 683 59 025 

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

 -564 662 -115 693     -564 662 -115 693 

        -573 145 -30 741  

   -573 145 -30 741 

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

       205 13 -60 -10   145

 3 

Вибуття з використання, основнi засоби       

          9 504 10 794 -7 

985 -9 044   1 519 1 750 



Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

 9 709 10 807 -8 045 -9 054   1 664 1 753 

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв 120 375 67 906 

    120 375 67 906   -46 -46  

 -46 -46 659 921 698 550 -443 701 -390 371   216 

220 308 179 

Основнi засоби на кiнець перiоду 462 356 142 442    

 462 356 142 442 414 414 -171 -108   243 306 8 

042 178 6 781 200 -1 474 012 -884 491   6 568 166 5 896 709 

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Земля Будiвлi Машини Транспортнi засоби 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 



Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя [абстрактний тип] 



Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Пристосування та приладдя Комунiкацiйне та мережеве обладнання

 Плодоноснi рослини Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            



Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    



Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       



Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди Основнi засоби 

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби Iншi основнi засоби

  

    

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього 



 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 86 87 88 89 90 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

           

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

   

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

   

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

    

Амортизацiя, основнi засоби         

          

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

      

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

        

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

  

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

        

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

    

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

              

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

       

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

  

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

      

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

         

Вибуття з використання, основнi засоби       

            

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

   

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

    



Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

     

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

              

Основнi засоби на кiнець перiоду        

           

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

  

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

              

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

        

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

         

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

           

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

              

Основнi засоби, дооцiнка         

          

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Основнi засоби, обмеження на права власностi   

Опис наявностi обмежень права власностi, основнi засоби 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Основнi засоби, переданi у заставу   

Договiрнi зобов'язання щодо придбання основних засобiв   

Справедлива вартiсть основних засобiв, яка суттєво вiдрiзняється вiд балансової 

вартостi   

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

Компенсацiя вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких 

зменшилась, якi були втраченi або переданi   

Визначення нескоригованої порiвняльної iнформацiї 

Твердження про те, що нескоригована порiвняльна iнформацiя пiдготовлена на iншiй 

основi 

Пояснення основи для пiдготовки нескоригованої порiвняльної iнформацiї 
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Розкриття iнформацiї про основнi засоби 

Одиницi основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю, що являє собою 

справедливу вартiсть за вирахуванням подальшого зносу i накопичених у подальшому 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос незавершених капiтальних iнвестицiй не 

нараховується. 

Для визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал 

залучає незалежного професiйного оцiнювача. Методологiя, яка застосовується для 

визначення справедливої вартостi, включає метод чистої вартостi замiщення (для 

специфiчних одиниць основних засобiв), метод порiвняння з ринковою вартiстю 

аналогiчних основних засобiв (для тих одиниць основних засобiв, для яких iснує 

активний ринок), методи дисконтованих грошових потокiв, а також аналiз витрат на 

будiвництво нових одиниць основних засобiв. 

Переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб 

уникнути значних розбiжностей мiж їх балансовою вартiстю та справедливою вартiстю. 

Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного 

використання, вони облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних 

засобiв. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть 

матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв, вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат i капiталiзованих витрат на позики. 

Прибуток та збиток вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом 

порiвняння надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i 

визнаються на нетто-основi в прибутку або збитку. При продажу переоцiнених активiв 

будь-якi суми, включенi до резерву переоцiнки, що вiдносяться до цих активiв, 

переносяться до складу нерозподiленого прибутку. 

Збiльшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається 

безпосередньо в iншому сукупному доходi та вiдображається у власному капiталi у 

складi капiталу у дооцiнках, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення 

вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене в 

прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або збитку. 

Зменшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в 

прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення 

вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене 

безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у 

складi iншого сукупного доходу. 

Подальшi витрати, якi вiдносяться до об'єкту основних засобiв, капiталiзуються 

лише у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому 

економiчнi вигоди, пов'язанi iз зазначеними витратами. Витрати на повсякденне 



обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в 

якому вони були понесенi. 

Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та 

готовi до використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами 

суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий 

до використання. Знос нараховується на основi вартостi активу, зменшенiй на його 

лiквiдацiйну вартiсть. Компанiя проводить оцiнку значних компонентiв окремих 

активiв, i якщо будь-який компонент має строк корисного використання, вiдмiнний 

вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, знос на такий компонент 

нараховується окремо. 

Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 

розрахункових строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних 

засобiв з дати, коли вiн є готовим для використання, оскiльки така практика 

найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, 

притаманних цьому активу. Знос на землю та незавершене будiвництво (незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї) не нараховується. 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються. 

Станом на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року Компанiя провела аналiз 

потенцiйних змiн справедливої вартостi для тих категорiй основних засобiв, якi 

вiдображаються за переоцiненою вартiстю. Компанiя провела аналiз змiн основних 

макроекономiчних iндексiв, цiн на новi основнi засоби, змiн в структурi 

використання основних засобiв Компанiї за перiод. Крiм того, Компанiя 

проаналiзувала змiни основних вхiдних даних, використаних в попереднiх моделях 

оцiнки. На пiдставi проведеного аналiзу Компанiя дiйшла висновку про те, що станом 

на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року  балансова вартiсть основних 

засобiв Компанiї суттєво не вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi, i 

переоцiнка як така не потрiбна. 

Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби Компанiї були переоцiненi незалежним 

оцiнювачем з метою визначення їхньої справедливої вартостi. 
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Розкриття iнформацiї про основнi засоби 

Одиницi основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю, що являє собою 

справедливу вартiсть за вирахуванням подальшого зносу i накопичених у подальшому 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос незавершених капiтальних iнвестицiй не 

нараховується. 

Для визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал 

залучає незалежного професiйного оцiнювача. Методологiя, яка застосовується для 

визначення справедливої вартостi, включає метод чистої вартостi замiщення (для 

специфiчних одиниць основних засобiв), метод порiвняння з ринковою вартiстю 

аналогiчних основних засобiв (для тих одиниць основних засобiв, для яких iснує 

активний ринок), методи дисконтованих грошових потокiв, а також аналiз витрат на 

будiвництво нових одиниць основних засобiв. 

Переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб 

уникнути значних розбiжностей мiж їх балансовою вартiстю та справедливою вартiстю. 

Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного 

використання, вони облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних 

засобiв. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть 

матерiалiв, заробiтну плату основних робiтникiв, вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат i капiталiзованих витрат на позики. 

Прибуток та збиток вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом 

порiвняння надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i 

визнаються на нетто-основi в прибутку або збитку. При продажу переоцiнених активiв 

будь-якi суми, включенi до резерву переоцiнки, що вiдносяться до цих активiв, 

переносяться до складу нерозподiленого прибутку. 

Збiльшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається 

безпосередньо в iншому сукупному доходi та вiдображається у власному капiталi у 

складi капiталу у дооцiнках, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення 

вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене в 

прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або збитку. 

Зменшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в 

прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення 

вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене 

безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у 

складi iншого сукупного доходу. 

Подальшi витрати, якi вiдносяться до об'єкту основних засобiв, капiталiзуються 

лише у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому 

економiчнi вигоди, пов'язанi iз зазначеними витратами. Витрати на повсякденне 

обслуговування основних засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в 

якому вони були понесенi. 

Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та 

готовi до використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами 

суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий 

до використання. Знос нараховується на основi вартостi активу, зменшенiй на його 



лiквiдацiйну вартiсть. Компанiя проводить оцiнку значних компонентiв окремих 

активiв, i якщо будь-який компонент має строк корисного використання, вiдмiнний 

вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, знос на такий компонент 

нараховується окремо. 

Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом 

розрахункових строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних 

засобiв з дати, коли вiн є готовим для використання, оскiльки така практика 

найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, 

притаманних цьому активу. Знос на землю та незавершене будiвництво (незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї) не нараховується. 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть 

переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються. 

Станом на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року Компанiя провела аналiз 

потенцiйних змiн справедливої вартостi для тих категорiй основних засобiв, якi 

вiдображаються за переоцiненою вартiстю. Компанiя провела аналiз змiн основних 

макроекономiчних iндексiв, цiн на новi основнi засоби, змiн в структурi 

використання основних засобiв Компанiї за перiод. Крiм того, Компанiя 

проаналiзувала змiни основних вхiдних даних, використаних в попереднiх моделях 

оцiнки. На пiдставi проведеного аналiзу Компанiя дiйшла висновку про те, що станом 

на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року  балансова вартiсть основних 

засобiв Компанiї суттєво не вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi, i 

переоцiнка як така не потрiбна. 

Станом на 31 грудня 2018 року основнi засоби Компанiї були переоцiненi незалежним 

оцiнювачем з метою визначення їхньої справедливої вартостi. 

 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

  

 Земля Будiвлi Машини Транспортнi засоби 

 1 2 3 4 

Основи оцiнки, основнi засоби     

Метод амортизацiї, основнi засоби     

Норми амортизацiї, основнi засоби, %     

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби     

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби     

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби     

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

   

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

   

 

 

 

Балансова вартiсть  

 Земля Будiвлi Машини Транспортнi засоби 

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть

 Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя 

матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 32 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 



Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду 250 250     250 250

 3 270 545 3 076 432 -296 006 -142 316   2 974 539 2 

934 116 2 123 675 1 511 348 -572 943 -267 008   1 550 732

 1 244 340 428 974 382 456 -132 254 -69 224   296 

720 313 232 

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

      78 988 44 636    

 78 988 44 636 222 073 434 089     222 

073 434 089 15 372 15 495     15 372 15 

495 

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

             

     

Амортизацiя, основнi засоби         

  118 052 114 425   118 052 114 425  

 272 057 227 243   272 057 227 243   54 

555 47 743   54 555 47 743 

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

             

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

             

         

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

        

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

             

         

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

             

     

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

    79 457 45 481     79 457

 45 481 16 263 9 976     16 263 9 976 

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби         79 457 45 481

     79 457 45 481 16 263 9 976  

   16 263 9 976         

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

     2 474 3 946     2 474 3 946 26 

328 35 649     26 328 35 649 21 879 19 

416     21 879 19 416 

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

         81 931 49 427 

    81 931 49 427 42 591 45 625  

   42 591 45 625 21 879 19 416   

  21 879 19 416 

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 



Вибуття, основнi засоби         205 13

 -60 -10   145 3       

          

Вибуття з використання, основнi засоби       

          8 723 9 504 -7 380

 -7 766   1 343 1 738 760 1 270 -594 -1 270  

 166  

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

      205 13 -60 -10   145 3

 8 723 9 504 -7 380 -7 766   1 343 1 738 760 1 270 -594

 -1 270   166  

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

             

     

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

             

      

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

    160 714 94 050 -117 992 -114 415  

 42 722 -20 365 255 941 470 210 -264 677 -219 477 

  -8 736 250 733 36 491 33 641 -53 961 -46 473

   -17 470 -12 832 

Основнi засоби на кiнець перiоду 250 250     250 250

 3 431 259 3 170 482 -413 998 -256 731   3 017 261 2 

913 751 2 379 616 1 981 558 -837 620 -486 485   1 541 996

 1 495 073 465 465 416 097 -186 215 -115 697   279 

250 300 400 

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

             

   

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

             

  

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

             

         

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

          

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

            

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

             

  

Основнi засоби, дооцiнка         

             

           

  

 Пристосування та приладдя Комунiкацiйне та мережеве обладнання

 Плодоноснi рослини Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки 

 5 6 7 8 

Основи оцiнки, основнi засоби     

Метод амортизацiї, основнi засоби     

Норми амортизацiї, основнi засоби, %     

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби     

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби     

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби     



Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

   

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

   

 

 

 

Балансова вартiсть  

 Пристосування та приладдя Комунiкацiйне та мережеве обладнання

 Плодоноснi рослини Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки 

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть

 Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя 

матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 59 60 61 62 63 64 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду 54 553 48 207 -28 983 -15 510

   25 570 32 697       

             

     

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби 7 276 5 569 

    7 276 5 569        

             

    

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

             

     

Амортизацiя, основнi засоби   7 036 9 968   7 036 9 968 

             

           

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

             

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

             

         

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

        



Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

             

         

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

             

     

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

             

  

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби 2 14  

   2 14         

             

   

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

 2 14     2 14     

             

       

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

          

Вибуття з використання, основнi засоби 21 20 -11 -8   10

 12            

             

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 21 20 -11

 -8   10 12        

             

    

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

             

     

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

             

      

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв 7 257 5 563 -7 025 -9 

960   232 -4 397        

             

    

Основнi засоби на кiнець перiоду 61 810 53 770 -36 008 -25 470

   25 802 28 300       

             

     

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

             

   

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

             

  

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

             

         

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          



             

          

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

            

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

             

  

Основнi засоби, дооцiнка         

             

           

  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

 9 10 11 12 

Основи оцiнки, основнi засоби     

Метод амортизацiї, основнi засоби     

Норми амортизацiї, основнi засоби, %     

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби     

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби     

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби     

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

   

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

   

 

 

 

Балансова вартiсть  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть

 Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя 

матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

 91 92 93 94 95 96 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    1 161 865 989 007     1 161 865

 989 007 

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    



Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

             

    

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

             

     

Амортизацiя, основнi засоби         

             

           

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

             

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

             

         

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

        

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

             

         

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          234 029 56 710

     234 029 56 710 

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       -154 886 -29 530   

  -154 886 -29 530 

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

        

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

             

   

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            -154 886

 -29 530     -154 886 -29 530 

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

          

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

             

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

             

    

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

             

     



Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

             

      

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       79 143 27 180   

  79 143 27 180 

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    1 241 008 1 016 187     1 241 008

 1 016 187 

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

             

   

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

             

  

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

             

         

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

          

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

            

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

             

  

Основнi засоби, дооцiнка         

             

           

 Основнi засоби 

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби Iншi основнi засоби

  

 13 14 15 

Основи оцiнки, основнi засоби    

Метод амортизацiї, основнi засоби    

Норми амортизацiї, основнi засоби, %    

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, основнi засоби 

   

Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, основнi засоби    

Опис строку корисної експлуатацiї, основнi засоби    

Дати проведення переоцiнки, основнi засоби    

Пояснення участi незалежного оцiнювача у переоцiнцi, основнi засоби  

  

Опис обмежень щодо розподiлу дооцiнки мiж акцiонерами, основнi засоби  

  

 

 

 

Балансова вартiсть Основнi засоби 

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби Iншi основнi засоби

  

 Балансова вартiсть Балансова вартiсть Балансова вартiсть 

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова 

вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв

 Накопичене зменшення корисностi  Валова балансова вартiсть

 Накопичена амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв Накопичене 

зменшення корисностi  



 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду 341 981 74 536    

 341 981 74 536 414 414 -125 -62   289 352 7 

382 257 6 082 650 -1 030 311 -494 120   6 351 946 5 588 530 

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

 323 709 499 789     323 709 499 789 

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

  46 46   46 46   451 746 399 425

   451 746 399 425 

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення 685 037

 183 599     685 037 183 599   

      919 066 240 309    

 919 066 240 309 

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби -564 662 -115 693 

    -564 662 -115 693      

   -623 828 -89 766     -623 828 -89 

766 

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

     95 720 55 457     95 

720 55 457 

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             50 

683 59 025     50 683 59 025 

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

 -564 662 -115 693     -564 662 -115 693 

        -573 145 -30 741  

   -573 145 -30 741 

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

       205 13 -60 -10   145

 3 



Вибуття з використання, основнi засоби       

          9 504 10 794 -7 

985 -9 044   1 519 1 750 

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

 9 709 10 807 -8 045 -9 054   1 664 1 753 

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв 120 375 67 906 

    120 375 67 906   -46 -46  

 -46 -46 659 921 698 550 -443 701 -390 371   216 

220 308 179 

Основнi засоби на кiнець перiоду 462 356 142 442    

 462 356 142 442 414 414 -171 -108   243 306 8 

042 178 6 781 200 -1 474 012 -884 491   6 568 166 5 896 709 

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Земля Будiвлi Машини Транспортнi засоби 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 



Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       



Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя [абстрактний тип] 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Пристосування та приладдя Комунiкацiйне та мережеве обладнання

 Плодоноснi рослини Матерiальнi активи розвiдки та оцiнки 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   



Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 



Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 



Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  

Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди  

 Видобувнi активи Нафтовi i газовi активи Активи, що генерують енергiю

 Незавершене будiвництво 

     

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди



 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є 

предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби  

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

             

    

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

         

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

          

Амортизацiя, основнi засоби         

             

   

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

            

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

              

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

        

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

             

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

              

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

          

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

             

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

             

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

        

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

            

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

             

  



Вибуття з використання, основнi засоби       

             

     

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

         

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

          

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

           

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

             

       

Основнi засоби на кiнець перiоду        

             

    

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

        

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

             

       

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

              

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

             

  

Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

             

    

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

             

       

Основнi засоби, дооцiнка         

             

   

 

 

 

Основнi засоби за статусом операцiйної оренди Основнi засоби 

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби Iншi основнi засоби

  

    

 Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi засоби, що не 

є предметом операцiйної оренди Усього Основнi засоби, що є предметом 

операцiйної оренди Основнi засоби, що не є предметом операцiйної оренди

 Усього Основнi засоби, що є предметом операцiйної оренди Основнi 

засоби, що не є предметом операцiйної оренди Усього 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 86 87 88 89 90 

Розкриття детальної iнформацiї про основнi засоби 

Узгодження змiн в основних засобах 

Основнi засоби на початок перiоду        

           

Змiни в основних засобах 

Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, основнi засоби   

             

   



Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, основнi засоби   

             

   

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, основнi засоби  

             

    

Амортизацiя, основнi засоби         

          

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, основнi засоби

             

      

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

основнi засоби           

        

Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, основнi засоби    

             

  

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, основнi 

засоби            

       

Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному доходi, 

основнi засоби           

        

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення  

             

    

Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, основнi засоби 

Збiльшення (зменшення) через передачу, основнi засоби     

              

Збiльшення (зменшення) через переведення з (до) iнвестицiйної нерухомостi, основнi 

засоби            

       

Збiльшення (зменшення) через переведення з незавершеного будiвництва, основнi 

засоби            

       

Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, основнi засоби    

             

  

Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, основнi засоби

             

      

Вибуття та вибуття з використання, основнi засоби 

Вибуття, основнi засоби          

         

Вибуття з використання, основнi засоби       

            

Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основнi засоби   

             

   

Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, основнi засоби  

             

    

Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, основнi засоби 

             

     

Загальна сума збiльшення (зменшення) основних засобiв     

              

Основнi засоби на кiнець перiоду        

           

Додаткова iнформацiя 

Основнi засоби, видатки, визнанi в ходi їх будiвництва    

             

  

Основнi засоби, що тимчасово не використовуються     

              

Основнi засоби, валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих активiв, якi ще 

використовуються           

        

Основнi засоби, активи, що вибули з активного використання та не класифiкованi як 

утримуванi для продажу          

         



Основнi засоби, переоцiнка 

Основнi засоби, переоцiненi активи        

           

Основнi засоби, переоцiненi активи, за собiвартiстю     

              

Основнi засоби, дооцiнка         

          

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Основнi засоби, обмеження на права власностi   

Опис наявностi обмежень права власностi, основнi засоби 

 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Основнi засоби, переданi у заставу   

Договiрнi зобов'язання щодо придбання основних засобiв   

Справедлива вартiсть основних засобiв, яка суттєво вiдрiзняється вiд балансової 

вартостi   

 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

Компенсацiя вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких 

зменшилась, якi були втраченi або переданi   

Визначення нескоригованої порiвняльної iнформацiї 

 

 

Твердження про те, що нескоригована порiвняльна iнформацiя пiдготовлена на iншiй 

основi 

 

 

Пояснення основи для пiдготовки нескоригованої порiвняльної iнформацiї 

 

Примiтки - Нематерiальнi активи 

 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, якi були придбанi Компанiєю i якi мають обмеженi строки 

корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, капiталiзуються тiльки тодi, 

коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi може принести даний актив у 

майбутньому, та можуть бути достовiрно оцiненi. Всi iншi витрати, включаючи 

витрати на гудвiл та бренди, створенi всерединi Компанiї, визнаються у прибутку 

або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу або iншу суму, яка 

використовується замiсть собiвартостi, за вирахуванням його лiквiдацiйної 

вартостi. 

Амортизацiя визнається в прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу 

протягом розрахункових строкiв корисного використання нематерiальних активiв, 

починаючи з дати, коли цi активи готовi до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш 

точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, властивих 

активу. 

Строки корисного використання нематерiальних активiв (за основними групами) такi: 

Лiцензiї20 рокiв 

Комп'ютерне програмне забезпечення        1-5 рокiв 

Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання i залишкова вартiсть 

переглядаються на кожну звiтну дату. 

 

 

 

Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

  Назви брендiв Нематерiальнi активи розвiдки та оцiнки Титульнi 

данi та видавнича iнформацiя Комп'ютерне програмне забезпечення Лiцензiї та 

франшизи Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права 

на обслуговування та експлуатацiю 

  1 2 3 4 5 6 

 Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

1 Опис статтi(ей) у звiтi про сукупний дохiд, до якої(их) включено амортизацiю 

нематерiальних активiв       

2 Метод амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   

    

3 Ставка амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, 

%       

4 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу 



 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D))       

5 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

   

6 Опис строку корисної експлуатацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

       

7 Дати проведення переоцiнки, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

      

   

  Назви брендiв Нематерiальнi активи розвiдки та оцiнки Титульнi 

данi та видавнича iнформацiя Комп'ютерне програмне забезпечення Лiцензiї та 

франшизи Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права 

на обслуговування та експлуатацiю 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

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

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

8 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на початок перiоду   

             

         9 906 8 355 -8 319 -7 

732   1 587 623         47 

838 47 838 -19 121 -16 468   28 717 31 370 

 Змiни у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

9 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

 1 655 1 551     1 655 1 551     

            

10 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

11 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            



12 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

          818 587  

 818 587           1 

990 2 653   1 990 2 653 

13 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

14 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

15 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

16 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

17 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

18 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу 

19 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

20 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

22 Вибуття, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

23 Вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

             

             

             

        

24 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             



             

            

25 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi 

активiв за винятком гудвiлу         

             

             

              

26 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу         

             

             

              

27 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу            

             1 

655 1 551 -818 -587   837 964      

     -1 990 -2 653   -1 990 -2 

653 

28 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на кiнець перiоду   

             

         11 561 9 906 -9 137

 -8 319   2 424 1 587       

  47 838 47 838 -21 111 -19 121   26 727

 28 717 

 Переоцiнка нематерiальних активiв 

29 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи на кiнець 

звiтного перiоду           

             

             

            

30 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи, за 

собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду       

             

             

             

   

31 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, дооцiнка на кiнець звiтного 

перiоду            

             

             

           

  Нематерiальнi активи, що пов'язанi з клiєнтом Вартiсть придбаного 

бiзнесу Капiталiзованi витрати на розробку Нематерiальнi активи на етапi 

розробки Нематерiальнi активи, якi базуються на технологiях Незавершенi 

капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи 

  7 8 9 10 11 12 

 Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

1 Опис статтi(ей) у звiтi про сукупний дохiд, до якої(их) включено амортизацiю 

нематерiальних активiв       

2 Метод амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   

    

3 Ставка амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, 

%       

4 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу 

 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D))       

5 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

   

6 Опис строку корисної експлуатацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

       

7 Дати проведення переоцiнки, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

      

   

  Нематерiальнi активи, що пов'язанi з клiєнтом Вартiсть придбаного 

бiзнесу Капiталiзованi витрати на розробку Нематерiальнi активи на етапi 

розробки Нематерiальнi активи, якi базуються на технологiях Незавершенi 

капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи 

        



  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 74 75 76 77 78 79 80 81 80 83 84 85 86

 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

8 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на початок перiоду   

             

             

             

       

 Змiни у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

9 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

10 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

11 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

12 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

13 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

14 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             



             

   

15 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

16 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

17 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

18 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальний активи 

за винятком гудвiлу 

19 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

20 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

22 Вибуття, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

23 Вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

             

             

             

        

24 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активiв за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

25 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

за винятком гудвiлу          

             

             

             

26 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу         

             

             

              

27 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу            

             



             

           

28 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на кiнець перiоду   

             

             

             

       

 Переоцiнка нематерiальних активiв 

29 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи на кiнець 

звiтного перiоду           

             

             

            

30 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи, за 

собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду       

             

             

             

   

31 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, дооцiнка на кiнець звiтного 

перiоду            

             

             

           

  Iншi нематерiальнi активи 

  13 

 Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

1 Опис статтi(ей) у звiтi про сукупний дохiд, до якої(их) включено амортизацiю 

нематерiальних активiв  

2 Метод амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

3 Ставка амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, 

%  

4 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу 

 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D))  

5 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

6 Опис строку корисної експлуатацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

  

7 Дати проведення переоцiнки, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

   

  Iншi нематерiальнi активи Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

    

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

 109 110 111 112 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

8 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на початок перiоду 2 491 2 491 -2 

490 -2 455   1 36 60 235 58 684 -29 930 -26 

655   30 305 32 029 

 Змiни у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

9 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу         1 655 1 551 

    1 655 1 551 

10 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

11 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      



12 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   1 35

   1 35   2 809 3 275   2 809 3 275 

13 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

14 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

15 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

16 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

17 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

            

18 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

  

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальний активи 

за винятком гудвiлу 

19 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

     

20 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

     

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

22 Вибуття, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

23 Вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

             

  

24 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

25 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

за винятком гудвiлу          

       

26 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу         

        

27 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу   -1 -35   -1 -35 1 655 1 551 -2 809

 -3 275   -1 154 -1 724 

28 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на кiнець перiоду 2 491 2 491 -2 

491 -2 490    1 61 890 60 235 -32 739 -29 

930   29 151 30 305 

 Переоцiнка нематерiальних активiв 

29 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи на кiнець 

звiтного перiоду           

      

30 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи, за 

собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду       

          

31 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, дооцiнка на кiнець звiтного 

перiоду            

     

 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного 

використання 

 

 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї 

Опис нематерiальних активiв з невизначеним строком корисного використання на 

пiдтвердження оцiнки строку корисного використання як невизначеного 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 



Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного 

використання 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї   

 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта 

господарювання 

 

 

Нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта господарювання Опис 

нематерiальних активiв, суттєвих для суб'єкта господарювання 

 

Перiод амортизацiї, що залишився для нематерiальних активiв, суттєвих для суб'єкта 

господарювання* 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D)) 

Таблиця C 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта 

господарювання 

Нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта господарювання   

Таблиця D 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Нематерiальнi активи, придбанi шляхом державного гранту, первiсно визнана 

справедлива вартiсть   

Нематерiальнi активи, придбанi шляхом державного гранту   

 

Пояснення активiв, придбаних за рахунок державного гранту та первiсно визнаних за 

справедливою вартiстю 

 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Нематерiальнi активи з обмеженим правом власностi   

Нематерiальнi активи, переданi у заставу, як забезпечення зобов'язань   

Договiрнi зобов'язання щодо придбання нематерiальних активiв   

 

 

Опис повнiстю амортизованих нематерiальних активiв 

 

 

Опис значних нематерiальних активiв, контрольованих суб'єктом господарювання, але 

не визнаних 

 

 

Пояснення обмежень розподiлу дооцiнки нематерiальних активiв 

 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

Витрати на дослiдження та розробку   

 

Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

   

   

  Назви брендiв Нематерiальнi активи розвiдки та оцiнки Титульнi 

данi та видавнича iнформацiя Комп'ютерне програмне забезпечення Лiцензiї та 

франшизи Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права 

на обслуговування та експлуатацiю 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 



звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

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

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах та гудвiлi 

1 Нематерiальнi активи та гудвiл на початок перiоду    

             

        9 906 8 355 -8 319 -7 732

   1 587 623         47 

838 47 838 -19 121 -16 468   28 717 31 370 

 Змiни у нематерiальних активах та гудвiлi 

2 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

 1 655 1 551     1 655 1 551     

            

3 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

4 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

5 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

          818 587  

 818 587           1 

990 2 653   1 990 2 653 

6 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

7 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

8 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

9 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

10 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             



             

             

     

11 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи та 

гудвiл 

12 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

13 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

14 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл 

15 Вибуття, нематерiальнi активи та гудвiл      

             

             

             

    

16 Вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл   

             

             

             

       

17 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

18 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

та гудвiл            

             

             

           

19 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи та гудвiл           

             

             

            

20 Подальше визнання вiдстрочених податкових активiв, гудвiл   

             

             

             

       

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв та гудвiлу 

             

           1 655 1 551 -818

 -587   837 964        

   -1 990 -2 653   -1 990 -2 653 

22 Нематерiальнi активи та гудвiл на кiнець перiоду    

             

        11 561 9 906 -9 137 -8 

319   2 424 1 587         47 

838 47 838 -21 111 -19 121   26 727 28 717 

   

   

  Нематерiальнi активи, що пов'язанi з клiєнтом Вартiсть придбаного 

бiзнесу Капiталiзованi витрати на розробку Нематерiальнi активи на етапi 



розробки Нематерiальнi активи, якi базуються на технологiях Незавершенi 

капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах та гудвiлi 

1 Нематерiальнi активи та гудвiл на початок перiоду    

             

             

             

      

 Змiни у нематерiальних активах та гудвiлi 

2 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

3 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

4 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

5 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

6 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  



7 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

8 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

9 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

10 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

11 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи та 

гудвiл 

12 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

13 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

14 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл 

15 Вибуття, нематерiальнi активи та гудвiл      

             

             

             

    

16 Вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл   

             

             

             

       

17 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

18 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

та гудвiл            

             

             

           

19 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи та гудвiл           

             



             

            

20 Подальше визнання вiдстрочених податкових активiв, гудвiл   

             

             

             

       

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв та гудвiлу 

             

             

             

         

22 Нематерiальнi активи та гудвiл на кiнець перiоду    

             

             

             

      

  Нематерiальнi активи та гудвiл 

    

Гудвiл  

  Iншi нематерiальнi активи Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

   

      

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

 122 123 124 125 126 127 128 

 Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах та гудвiлi 

1 Нематерiальнi активи та гудвiл на початок перiоду 2 491 2 491 -2 490

 -2 455   1 36 60 235 58 684 -29 930 -26 

655   30 305 32 029       

  60 235 58 684 -29 930 -26 655   30 305

 32 029 

 Змiни у нематерiальних активах та гудвiлi 

2 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу         1 655 1 551 

    1 655 1 551        

 1 655 1 551     1 655 1 551 

3 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

        

4 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

        

5 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   1 35

   1 35   2 809 3 275   2 809 3 275 

          2 809 3 275  

 2 809 3 275 

6 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи та гудвiл        



             

            

7 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

8 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

         

9 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

10 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

  

11 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

     

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи та 

гудвiл 

12 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

      

13 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

      

14 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

            

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл 

15 Вибуття, нематерiальнi активи та гудвiл      

             

              

16 Вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл   

             

             

    

17 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

        

18 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

та гудвiл            

             

        

19 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи та гудвiл           

             

         

20 Подальше визнання вiдстрочених податкових активiв, гудвiл   

             

             

    

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв та гудвiлу 

  -1 -35   -1 -35 1 655 1 551 -2 809 -3 275

   -1 154 -1 724       

  1 655 1 551 -2 809 -3 275   -1 154 -1 724 

22 Нематерiальнi активи та гудвiл на кiнець перiоду 2 491 2 491 -2 491

 -2 490    1 61 890 60 235 -32 739 -29 

930   29 151 30 305       

  61 890 60 235 -32 739 -29 930   29 151

 30 305 

Визначення нескоригованої порiвняльної iнформацiї 



 

 

Твердження про те, що нескоригована порiвняльна iнформацiя пiдготовлена на iншiй 

основi 

 

 

Пояснення основи для пiдготовки нескоригованої порiвняльної iнформацiї 

 

 

 

 

Примiтки - Нематерiальнi активи 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи, якi були придбанi Компанiєю i якi мають обмеженi строки 

корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, капiталiзуються тiльки тодi, 

коли вони збiльшують економiчнi вигоди, якi може принести даний актив у 

майбутньому, та можуть бути достовiрно оцiненi. Всi iншi витрати, включаючи 

витрати на гудвiл та бренди, створенi всерединi Компанiї, визнаються у прибутку 

або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу або iншу суму, яка 

використовується замiсть собiвартостi, за вирахуванням його лiквiдацiйної 

вартостi. 

Амортизацiя визнається в прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу 

протягом розрахункових строкiв корисного використання нематерiальних активiв, 

починаючи з дати, коли цi активи готовi до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш 

точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, властивих 

активу. 

Строки корисного використання нематерiальних активiв (за основними групами) такi: 

Лiцензiї20 рокiв 

Комп'ютерне програмне забезпечення        1-5 рокiв 

Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання i залишкова вартiсть 

переглядаються на кожну звiтну дату. 

Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

  Назви брендiв Нематерiальнi активи розвiдки та оцiнки Титульнi 

данi та видавнича iнформацiя Комп'ютерне програмне забезпечення Лiцензiї та 

франшизи Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права 

на обслуговування та експлуатацiю 

  1 2 3 4 5 6 

 Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

1 Опис статтi(ей) у звiтi про сукупний дохiд, до якої(их) включено амортизацiю 

нематерiальних активiв       

2 Метод амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   

    

3 Ставка амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, 

%       

4 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу 

 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D))       

5 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

   

6 Опис строку корисної експлуатацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

       

7 Дати проведення переоцiнки, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

      

   

  Назви брендiв Нематерiальнi активи розвiдки та оцiнки Титульнi 

данi та видавнича iнформацiя Комп'ютерне програмне забезпечення Лiцензiї та 

франшизи Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права 

на обслуговування та експлуатацiю 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть



 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

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

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

8 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на початок перiоду   

             

         9 906 8 355 -8 319 -7 

732   1 587 623         47 

838 47 838 -19 121 -16 468   28 717 31 370 

 Змiни у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

9 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

 1 655 1 551     1 655 1 551     

            

10 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

11 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

12 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

          818 587  

 818 587           1 

990 2 653   1 990 2 653 

13 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

14 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

15 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            



16 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

17 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

18 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу 

19 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

20 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

22 Вибуття, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

23 Вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

             

             

             

        

24 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

25 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi 

активiв за винятком гудвiлу         

             

             

              

26 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу         

             

             

              

27 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу            

             1 

655 1 551 -818 -587   837 964      

     -1 990 -2 653   -1 990 -2 

653 

28 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на кiнець перiоду   

             

         11 561 9 906 -9 137

 -8 319   2 424 1 587       



  47 838 47 838 -21 111 -19 121   26 727

 28 717 

 Переоцiнка нематерiальних активiв 

29 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи на кiнець 

звiтного перiоду           

             

             

            

30 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи, за 

собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду       

             

             

             

   

31 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, дооцiнка на кiнець звiтного 

перiоду            

             

             

           

  Нематерiальнi активи, що пов'язанi з клiєнтом Вартiсть придбаного 

бiзнесу Капiталiзованi витрати на розробку Нематерiальнi активи на етапi 

розробки Нематерiальнi активи, якi базуються на технологiях Незавершенi 

капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи 

  7 8 9 10 11 12 

 Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

1 Опис статтi(ей) у звiтi про сукупний дохiд, до якої(их) включено амортизацiю 

нематерiальних активiв       

2 Метод амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   

    

3 Ставка амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, 

%       

4 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу 

 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D))       

5 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

   

6 Опис строку корисної експлуатацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

       

7 Дати проведення переоцiнки, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

      

   

  Нематерiальнi активи, що пов'язанi з клiєнтом Вартiсть придбаного 

бiзнесу Капiталiзованi витрати на розробку Нематерiальнi активи на етапi 

розробки Нематерiальнi активи, якi базуються на технологiях Незавершенi 

капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 



звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 74 75 76 77 78 79 80 81 80 83 84 85 86

 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

8 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на початок перiоду   

             

             

             

       

 Змiни у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

9 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

10 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

11 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

12 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

13 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

14 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

15 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

16 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

17 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

18 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             



             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальний активи 

за винятком гудвiлу 

19 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

20 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

22 Вибуття, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

23 Вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

             

             

             

        

24 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активiв за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

25 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

за винятком гудвiлу          

             

             

             

26 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу         

             

             

              

27 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу            

             

             

           

28 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на кiнець перiоду   

             

             

             

       

 Переоцiнка нематерiальних активiв 

29 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи на кiнець 

звiтного перiоду           

             

             

            

30 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи, за 

собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду       

             

             

             

   

31 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, дооцiнка на кiнець звiтного 

перiоду            

             



             

           

  Iншi нематерiальнi активи 

  13 

 Розкриття детальної iнформацiї про нематерiальнi активи 

1 Опис статтi(ей) у звiтi про сукупний дохiд, до якої(их) включено амортизацiю 

нематерiальних активiв  

2 Метод амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

3 Ставка амортизацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, 

%  

4 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється як перiод часу, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу 

 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D))  

5 Строк корисної експлуатацiї, що вимiрюється в одиницях продукцiї або iнших 

подiбних одиницях, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

6 Опис строку корисної експлуатацiї, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

  

7 Дати проведення переоцiнки, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

   

  Iншi нематерiальнi активи Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

    

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

 109 110 111 112 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

8 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на початок перiоду 2 491 2 491 -2 

490 -2 455   1 36 60 235 58 684 -29 930 -26 

655   30 305 32 029 

 Змiни у нематерiальних активах за винятком гудвiлу 

9 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу         1 655 1 551 

    1 655 1 551 

10 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

11 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

12 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   1 35

   1 35   2 809 3 275   2 809 3 275 

13 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

14 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

15 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

16 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

17 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

            

18 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

  

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальний активи 

за винятком гудвiлу 



19 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

     

20 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи за винятком 

гудвiлу            

     

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

          

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу 

22 Вибуття, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

23 Вибуття з використання, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу  

             

  

24 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

      

25 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

за винятком гудвiлу          

       

26 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи за винятком гудвiлу         

        

27 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв за винятком 

гудвiлу   -1 -35   -1 -35 1 655 1 551 -2 809

 -3 275   -1 154 -1 724 

28 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу на кiнець перiоду 2 491 2 491 -2 

491 -2 490    1 61 890 60 235 -32 739 -29 

930   29 151 30 305 

 Переоцiнка нематерiальних активiв 

29 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи на кiнець 

звiтного перiоду           

      

30 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, переоцiненi активи, за 

собiвартiстю на кiнець звiтного перiоду       

          

31 Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу, дооцiнка на кiнець звiтного 

перiоду            

     

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного 

використання 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї 

Опис нематерiальних активiв з невизначеним строком корисного використання на 

пiдтвердження оцiнки строку корисного використання як невизначеного 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного 

використання 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї   

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта 

господарювання 

Нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта господарювання  

Опис нематерiальних активiв, суттєвих для суб'єкта господарювання 

Перiод амортизацiї, що залишився для нематерiальних активiв, суттєвих для суб'єкта 

господарювання* 

(Перiод - перiод часу у форматi P(роки)Y(мiсяцi)M(днi)D (наприклад: P5Y11M7D, 

P3Y5M, P5Y0D, P8M3D, P36Y, P60M, P125D 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта 

господарювання 

Нематерiальнi активи, якi є суттєвими для суб'єкта господарювання   

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Нематерiальнi активи, придбанi шляхом державного гранту, первiсно визнана 

справедлива вартiсть   

Нематерiальнi активи, придбанi шляхом державного гранту   

Пояснення активiв, придбаних за рахунок державного гранту та первiсно визнаних за 

справедливою вартiстю 

 На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

Нематерiальнi активи з обмеженим правом власностi   

Нематерiальнi активи, переданi у заставу, як забезпечення зобов'язань   

Договiрнi зобов'язання щодо придбання нематерiальних активiв   



Опис повнiстю амортизованих нематерiальних активiв 

Опис значних нематерiальних активiв, контрольованих суб'єктом господарювання, але 

не визнаних 

Пояснення обмежень розподiлу дооцiнки нематерiальних активiв 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

Витрати на дослiдження та розробку   

Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

   

   

  Назви брендiв Нематерiальнi активи розвiдки та оцiнки Титульнi 

данi та видавнича iнформацiя Комп'ютерне програмне забезпечення Лiцензiї та 

франшизи Авторськi права, патенти та iншi права на промислову власнiсть, права 

на обслуговування та експлуатацiю 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

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

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах та гудвiлi 

1 Нематерiальнi активи та гудвiл на початок перiоду    

             

        9 906 8 355 -8 319 -7 732

   1 587 623         47 

838 47 838 -19 121 -16 468   28 717 31 370 

 Змiни у нематерiальних активах та гудвiлi 

2 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

 1 655 1 551     1 655 1 551     

            

3 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

4 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           



5 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

          818 587  

 818 587           1 

990 2 653   1 990 2 653 

6 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

7 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

8 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

9 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

10 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

11 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи та 

гудвiл 

12 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

13 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

14 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл 

15 Вибуття, нематерiальнi активи та гудвiл      

             

             

             

    

16 Вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл   

             

             

             

       

17 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             



             

           

18 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

та гудвiл            

             

             

           

19 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи та гудвiл           

             

             

            

20 Подальше визнання вiдстрочених податкових активiв, гудвiл   

             

             

             

       

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв та гудвiлу 

             

           1 655 1 551 -818

 -587   837 964        

   -1 990 -2 653   -1 990 -2 653 

22 Нематерiальнi активи та гудвiл на кiнець перiоду    

             

        11 561 9 906 -9 137 -8 

319   2 424 1 587         47 

838 47 838 -21 111 -19 121   26 727 28 717 

   

   

  Нематерiальнi активи, що пов'язанi з клiєнтом Вартiсть придбаного 

бiзнесу Капiталiзованi витрати на розробку Нематерiальнi активи на етапi 

розробки Нематерiальнi активи, якi базуються на технологiях Незавершенi 

капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи 

        

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод 

  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах та гудвiлi 

1 Нематерiальнi активи та гудвiл на початок перiоду    

             



             

             

      

 Змiни у нематерiальних активах та гудвiлi 

2 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

3 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

4 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

5 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу    

             

             

             

      

6 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

7 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

8 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

             

            

9 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

             

   

10 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

             

     

11 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

             

        

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи та 

гудвiл 

12 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         

13 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

             

         



14 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

             

             

  

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл 

15 Вибуття, нематерiальнi активи та гудвiл      

             

             

             

    

16 Вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл   

             

             

             

       

17 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

             

           

18 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

та гудвiл            

             

             

           

19 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи та гудвiл           

             

             

            

20 Подальше визнання вiдстрочених податкових активiв, гудвiл   

             

             

             

       

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв та гудвiлу 

             

             

             

         

22 Нематерiальнi активи та гудвiл на кiнець перiоду    

             

             

             

      

  Нематерiальнi активи та гудвiл 

    

Гудвiл  

  Iншi нематерiальнi активи Нематерiальнi активи за винятком гудвiлу

   

      

  Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть

 Валова балансова вартiсть Накопичена амортизацiя матерiальних та 

нематерiальних активiв Накопичене зменшення корисностi Балансова вартiсть 

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 



звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

 122 123 124 125 126 127 128 

 Розкриття iнформацiї про узгодження змiн нематерiальних активiв та гудвiлу 

 Узгодження змiн у нематерiальних активах та гудвiлi 

1 Нематерiальнi активи та гудвiл на початок перiоду 2 491 2 491 -2 490

 -2 455   1 36 60 235 58 684 -29 930 -26 

655   30 305 32 029       

  60 235 58 684 -29 930 -26 655   30 305

 32 029 

 Змiни у нематерiальних активах та гудвiлi 

2 Прирiст крiм як у результатi об'єднання бiзнесу, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу         1 655 1 551 

    1 655 1 551        

 1 655 1 551     1 655 1 551 

3 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

        

4 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

        

5 Амортизацiя, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу   1 35

   1 35   2 809 3 275   2 809 3 275 

          2 809 3 275  

 2 809 3 275 

6 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

            

7 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного у прибутку чи збитку, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

8 Збiльшення (зменшення) внаслiдок переоцiнки, нематерiальнi активи за 

винятком гудвiлу           

             

         

9 Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний в iншому сукупному доходi, 

нематерiальнi активи за винятком гудвiлу       

             

             

10 Сторнування збитку вiд зменшення корисностi, визнаного в iншому сукупному 

доходi, нематерiальнi активи за винятком гудвiлу     

             

             

  

11 Капiтальнi iнвестицiї на вдосконалення нематерiальних активiв  

             

             

     

 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, нематерiальнi активи та 

гудвiл 

12 Збiльшення (зменшення) через передачу, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

      

13 Збiльшення (зменшення) через iншi змiни, нематерiальнi активи та гудвiл 

             

             

      

14 Загальна сума збiльшення (зменшення) через передачi та iншi змiни, 

нематерiальнi активи та гудвiл        

             

            

 Вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл 



15 Вибуття, нематерiальнi активи та гудвiл      

             

              

16 Вибуття з використання, нематерiальнi активи та гудвiл   

             

             

    

17 Загальна сума вибуття та вибуття з використання, нематерiальнi активи та 

гудвiл            

             

        

18 Зменшення через класифiкацiю як утримуванi для продажу, нематерiальнi активи 

та гудвiл            

             

        

19 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, нематерiальнi 

активи та гудвiл           

             

         

20 Подальше визнання вiдстрочених податкових активiв, гудвiл   

             

             

    

21 Загальна сума збiльшення (зменшення) нематерiальних активiв та гудвiлу 

  -1 -35   -1 -35 1 655 1 551 -2 809 -3 275

   -1 154 -1 724       

  1 655 1 551 -2 809 -3 275   -1 154 -1 724 

22 Нематерiальнi активи та гудвiл на кiнець перiоду 2 491 2 491 -2 491

 -2 490    1 61 890 60 235 -32 739 -29 

930   29 151 30 305       

  61 890 60 235 -32 739 -29 930   29 151

 30 305 

Визначення нескоригованої порiвняльної iнформацiї 

Твердження про те, що нескоригована порiвняльна iнформацiя пiдготовлена на iншiй 

основi 

Пояснення основи для пiдготовки нескоригованої порiвняльної iнформацiї 

 

Примiтки - Iншi забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи 

Розкриття iнформацiї про iншi забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи  

Розкриття iнформацiї про iншi забезпечення 

Це забезпечення являє собою дисконтовану вартiсть оцiнених затрат, що будуть 

понесенi у майбутньому на вiдновлення вiдпрацьованої частини шахти на дату 

балансу, iз застосуванням ставки дисконту у розмiрi 11.37% на 30 вересня 2021 р. 

(30 вересня 2020 р.: 13.30%). 

Основнi припущення, використанi при визначеннi забезпечення пiд вiдновлення шахти 

представленi таким чином: 

30 вересня 2021 р.30 вересня 2020 р. 

Оцiнена номiнальна вартiсть вiдновлення 1 м3, грн.,451517 

Ставка дисконту 11.37%13.30% 

Чутливiсть резерву на вiдновлення шахти до основних припущень представлена таким 

чином: 

oзбiльшення оцiненої номiнальної вартостi за вiдновлення на один процентний пункт 

призвело б до збiльшення забезпечення пiд вiдновлення на 30 вересня 2021 р. на 

6,547 тисяч гривень (30 вересня 2020 р.: 7,674 тисячi гривень); 

oзменшення ставки дисконту на один процентний пункт призвело б до збiльшення 

забезпечення пiд вiдновлення на 30 вересня 2021 р. на 4,342 тисячi гривень (30 

вересня 2020 р.: 658 тисяч гривень). 

  Iнше забезпечення 

  Забезпечення за гарантiєю якостi Забезпечення на реструктуризацiю

 Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням Забезпечення на 

вiдшкодування Забезпечення за обтяжливими договорами Забезпечення на 

виведення з експлуатацiї, вiдновлення та реабiлiтацiю Iнше забезпечення, що 

пов'язане з довкiллям Забезпечення щодо загальних кредитних зобов'язань

 Забезпечення на податки крiм податку на прибуток Рiзнi iншi 

забезпечення  

  Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний 

перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 

звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй 



звiтний перiод Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод Поточний 

звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 Розкриття iнформацiї про iншi забезпечення 

Узгодження змiн в iнших забезпеченнях 

3 Iнше забезпечення на початок перiоду      

       654 737 654 737   

  135 731 135 731 790 468 790 468 

 Змiни в iнших забезпеченнях 

Додатковi забезпечення, iншi забезпечення 

6 Новi забезпечення, iншi забезпечення      

             

    

7 Збiльшення iснуючих резервiв, iншi забезпечення     

             

 160 297  160 297  

8 Загальна сума додаткових забезпечень, iншi забезпечення   

             

   160 297  160 297  

9 Придбання, що пов'язанi з об'єднанням бiзнесу, iншi забезпечення  

             

        

10 Забезпечення використанi, iншi забезпечння     

             

 193 161  193 161  

11 Невикористане сторноване забезпечення, iншi забезпечення   

             

       

12 Збiльшення через коригування, що пов'язанi зi сплином часу, iншi 

забезпечення           

            

13 Збiльшення (зменшення) через змiну ставки дисконту, iншi забезпечення 

             

         

14 Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, iншi забезпечення 

             

         

15 Зменшення через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, iншi 

забезпечення           

            

16 Збiльшення (зменшення) через передачу та iншi змiни, iншi забезпечення 

             

         

17 Зменшення через перемiщення до зобов'язань, включених до груп вибуття, 

класифiкованих як утримуванi для продажу, iншi забезпечення    

             

      

18 Загальна сума збiльшення (зменшення) iнших забезпечень   

             

   -32 864  -32 864  

19 Iнше забезпечення на кiнець перiоду       

      654 737 654 737    

 102 867 135 731 757 604 790 468 

  Iнше забезпечення 

  Забезпечення за гарантiєю якостi Забезпечення на реструктуризацiю

 Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням Забезпечення на 

вiдшкодування Забезпечення за обтяжливими договорами Забезпечення на 

виведення з експлуатацiї, вiдновлення та реабiлiтацiю Iнше забезпечення, що 

пов'язане з довкiллям Забезпечення щодо загальних кредитних зобов'язань

 Забезпечення на податки крiм податку на прибуток Рiзнi iншi 

забезпечення  

  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На 

початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного 

перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На 

початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного 

перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На 

початок звiтного перiоду 



  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 Розкриття iнформацiї про iншi забезпечення 

20 Опис характеру зобов'язання, iншi забезпечення     

       

21 Опис очiкуваного строку вибуття грошових потокiв, iншi забезпечення 

           

22 Ознака iснування невизначеностi щодо суми або часу грошових потокiв, iншi 

забезпечення            

23 Опис основних припущень щодо майбутнiх подiй, iншi забезпечення  

          

24 Актив, визнаний для очiкуваного вiдшкодування, iншi забезпечення  

             

        

25 Очiкуване вiдшкодування, iншi забезпечення     

             

     

Розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання 

  Умовнi зобов'язання 

  Умовнi зобов'язання за гарантiєю якостi Умовне зобов'язання за 

реструктуризацiєю Умовне зобов'язання, пов'язане з судовим провадженням Умовнi 

зобов'язання за обтяжливими договорами Умовне зобов'язання на виведення з 

експлуатацiї, вiдновлення та реабiлiтацiю Iншi умовнi зобов'язання, що пов'язанi з 

довкiллям Умовнi податковi зобов'язання Умовне зобов'язання за гарантiями

 Умовнi зобов'язання, пов'язанi зi спiльними пiдприємствами Частка умовних 

зобов'язань асоцiйованих пiдприємств Умовне зобов'язання, пов'язане iз 

зобов'язаннями за виплатами при закiнченнi трудової дiяльностi Iншi умовнi 

зобов'язання  

  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На 

початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного 

перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На 

початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного 

перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На 

початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного 

перiоду На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 27 

 Розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання  

28 Розрахунковий фiнансовий вплив умовних зобов'язань    

             

          

26 Опис характеру зобов'язання, умовнi зобов'язання    

          

27 Пояснення про розрахункову оцiнку фiнансового впливу умовних зобов'язань

              

29 Пояснення можливостi вiдшкодування, умовнi зобов'язання   

           

30 Ознака iснування невизначеностi щодо суми чи часу вибуття грошових потокiв, 

умовнi зобов'язання          

    

Опис сутностi умовних активiв 

Пояснення про розрахункову оцiнку фiнансового впливу умовних активiв 

  На кiнець звiтного перiоду На початок звiтного перiоду 

33 Розрахунковий фiнансовий вплив умовних активiв   

Iнформацiя про умовнi активи, чому розкриття iнформацiї є неможливим 

Iнформацiя про умовнi зобов'язання, чому розкриття iнформацiї є неможливим 

Пояснення загального характеру суперечки та причини нерозкриття iнформацiї про 

забезпечення 

Пояснення загального характеру суперечки та причини нерозкриття iнформацiї про 

умовне зобов'язання 

Пояснення загального характеру суперечки та причини нерозкриття iнформацiї про 

умовний актив 

 

Примiтки - Податки на прибуток 

Розкриття iнформацiї про податок на прибуток 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

Значнi компоненти витрат на сплату податку (доходу вiд повернення податку) 



Поточнi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку) та коригування 

щодо поточного податку попереднiх перiодiв 

Поточнi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку) 1 193 389 269 

624 

Коригування поточного податку попереднiх перiодiв   

Загальна сума поточних витрат на сплату податку (доходiв вiд повернення податку) 

та коригувань поточного податку за попереднi перiоди 1 193 389 269 624 

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), що 

вiдносяться до виникнення та сторнування тимчасових рiзниць   

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), що 

вiдносяться до змiни ставки оподаткування або введення нових податкiв   

Податкова вигода, що виникає вiд ранiше не визнаного податкового збитку, 

податкової пiльги або тимчасової рiзницi у попередньому перiодi, яка 

використовується для зменшення поточних витрат на сплату податку   

Податкова вигода, що виникає вiд ранiше не визнаного податкового збитку, 

податкової пiльги або тимчасової рiзницi у попередньому перiодi, яка 

використовується для зменшення вiдстрочених витрат на сплату податку   

Вiдстроченi витрати на сплату податку, що виникають в результатi часткового 

списання або сторнування часткового списання вiдстроченого податкового активу 

  

Витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), що пов'язанi зi змiнами 

в облiковiй полiтицi та помилками i включенi до прибутку чи збитку   

Коригування вiдстроченого податку попереднiх перiодiв   

Iншi компоненти вiдстрочених витрат на сплату податку (доходiв вiд повернення 

податку)   

Загальна сума витрат на сплату податку (доходiв вiд повернення податку) 1 193 389

 269 624 

Поточний та вiдстрочений податок, пов'язаний iз статтями, що вiдображається 

безпосередньо на рахунках власного капiталу 

Поточний податок, що пов'язаний iз статтями, якi вiдображаються безпосередньо за 

кредитом (дебетом) власного капiталу   

Вiдстрочений податок, пов'язаний iз статтями, що вiдображаються безпосередньо за 

кредитом (дебетом) власного капiталу   

Сумарний поточний та вiдстрочений податок, пов'язаний iз статтями, що 

вiдображаються безпосередньо за кредитом (дебетом) власного капiталу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу 

Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу, якi 

будуть перекласифiкованi у прибуток або збиток 

Податок на прибуток, що вiдноситься до курсових рiзниць у результатi переведення у 

складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до доступних для продажу фiнансових активiв у 

складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до хеджування грошових потокiв у складi iншого 

сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до хеджування чистих iнвестицiй в закордонну 

господарську одиницю у складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до змiни вартостi у часовiй вартостi опцiонiв 

у складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до змiни вартостi форвардних елементiв 

форвардних контрактiв у складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до змiни вартостi базисних валютних спредiв у 

складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до фiнансових активiв, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у складi iншого сукупного доходу

   

Податок на прибуток, що вiдноситься до фiнансового доходу (фiнансових витрат), за 

утримуваними контрактами перестрахування у складi iншого сукупного доходу 

  

Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу, якi не 

будуть перекласифiкованi у прибуток або збиток 

Податок на прибуток, що вiдноситься до iнвестицiй в iнструменти капiталу у складi 

iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до змiн у дооцiнцi у складi iншого сукупного 

доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до переоцiнки пенсiйної програми з визначеною 

виплатою у складi iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до змiн у справедливiй вартостi фiнансового 

зобов'язання, що пов'язане зi змiною кредитного ризику зобов'язання у складi 

iншого сукупного доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до хеджування iнвестицiй в iнструменти 

капiталу у складi iншого сукупного доходу   



Сумарний податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного 

доходу   

Податок на прибуток, що вiдноситься до частки iншого сукупного доходу асоцiйованих 

пiдприємств та спiльних пiдприємств, облiк яких ведеться за методом участi в 

капiталi   

Витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку) щодо припиненої 

дiяльностi 

Витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), пов'язанi з прибутком 

(збитком) вiд припинення дiяльностi   

Витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), пов'язанi з прибутком 

(збитком) вiд звичайної дiяльностi, що припинена   

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, за якими вiдстрочений податковий 

актив не визнаний   

Невикористанi податковi збитки, за якими не визнано жодного вiдстроченого 

податкового активу   

Невикористанi податковi вигоди, за якими не визнано жодного вiдстроченого 

податкового активу   

Тимчасовi рiзницi, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi пiдприємства, фiлiї та 

асоцiйованi пiдприємства, а також частки у спiльнiй дiяльностi, щодо яких 

вiдстроченi податковi зобов'язання не були визнанi   

Пояснення змiн застосовуваних ставок оподаткування у порiвняннi з попереднiм 

облiковим перiодом 

Опис дати закiнчення термiну використання тимчасових рiзниць, невикористанi 

податковi збитки та невикористанi податковi пiльги  

Розкриття iнформацiї про тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi збитки та 

невикористанi податковi вигоди 

  

    Тимчасовi рiзницi, 

Поточний звiтний перiод Резерв пiд кредитнi збитки Нереалiзованi прибутки 

(збитки) вiд курсових рiзниць Iншi тимчасовi рiзницi Тимчасовi рiзницi

 Невикористанi податковi збитки Невикористанi податковi вигоди

 невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi вигоди 

Розкриття iнформацiї про тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi збитки та 

невикористанi податковi вигоди 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Вiдстроченi податковi активи        

Вiдстроченi податковi зобов'язання   7 142 7 142   7 142 

Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання (актив)   7 142 7 142 

  7 142 

Чистi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Чистi вiдстроченi податковi активи        

Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання        

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку) 

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку)  

      

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), визнанi у 

прибутку або збитку   -11 292 -11 292   -11 292 

Узгодження змiн у вiдстроченому податковому зобов'язаннi (активi) 

Вiдстрочене податкове зобов'язання (актив) на початок перiоду   18 

434 18 434   18 434 

Змiни у вiдстроченому податковому зобов'язаннi (активi) 

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), визнанi у 

прибутку або збитку   -11 292 -11 292   -11 292 

Вiдстрочений податок, пов'язаний iз статтями, що вiдображаються безпосередньо за 

кредитом (дебетом) власного капiталу        

Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу 

       

Збiльшення (зменшення) у результатi об'єднання бiзнесу, вiдстрочене податкове 

зобов'язання (актив)        

Збiльшення (зменшення) через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, 

вiдстрочене податкове зобов'язання (актив)      

  

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, вiдстрочене податкове 

зобов'язання (актив)        

Загальна сума збiльшення (зменшення) вiдстроченого податкового зобов'язання 

(активу)   -11 292 -11 292   -11 292 

Вiдстрочене податкове зобов'язання (актив) на кiнець перiоду   7 

142 7 142   7 142 

 

 

Попереднiй звiтний перiод  



   

Невикористанi податковi збитки  

Невикористанi податковi вигоди Тимчасовi рiзницi, 

невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi вигоди 

 Резерв пiд кредитнi збитки Нереалiзованi прибутки (збитки) вiд курсових 

рiзниць Iншi тимчасовi рiзницi Тимчасовi рiзницi    

Розкриття iнформацiї про тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi збитки та 

невикористанi податковi вигоди 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Вiдстроченi податковi активи        

Вiдстроченi податковi зобов'язання        

Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання (актив)     

   

Чистi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання 

Чистi вiдстроченi податковi активи        

Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання        

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку)  

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку)  

      

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), визнанi у 

прибутку або збитку        

Узгодження змiн у вiдстроченому податковому зобов'язаннi (активi) 

Вiдстрочене податкове зобов'язання (актив) на початок перiоду   

     

Змiни у вiдстроченому податковому зобов'язаннi (активi) 

Вiдстроченi витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку), визнанi у 

прибутку або збитку        

Вiдстрочений податок, пов'язаний iз статтями, що вiдображаються безпосередньо за 

кредитом (дебетом) власного капiталу        

Податок на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного доходу 

       

Збiльшення (зменшення) у результатi об'єднання бiзнесу, вiдстрочене податкове 

зобов'язання (актив)        

Збiльшення (зменшення) через втрату контролю над дочiрнiм пiдприємством, 

вiдстрочене податкове зобов'язання (актив)      

  

Збiльшення (зменшення) через чистi курсовi рiзницi, вiдстрочене податкове 

зобов'язання (актив)        

Загальна сума збiльшення (зменшення) вiдстроченого податкового зобов'язання 

(активу)        

Вiдстрочене податкове зобов'язання (актив) на кiнець перiоду   

     

Опис подiї або змiни в обставинах, що спричинили визнання вiдстрочених податкових 

пiльг, придбаних при об'єднаннi бiзнесу пiсля дати придбання 

Опис свiдчень, що пiдтверджують визнання вiдстроченого податкового активу, якщо 

його використання залежить вiд перевищення майбутнiх оподатковуваних прибуткiв над 

прибутками вiд сторнування оподатковуваних тимчасових рiзниць i суб'єкт 

господарювання зазнав збиток у юрисдикцiї, до якої вiдноситься вiдстрочений 

податковий актив 

Опис характеру потенцiйних наслiдкiв податку на прибуток, до яких призведе виплата 

дивiдендiв  

Опис сум потенцiйних наслiдкiв вiд податку на прибуток, якi можна визначити 

Опис того, чи iснують потенцiйнi наслiдки податку на прибуток, визначити якi 

практично неможливо 

 Поточний звiтний перiод Попереднiй звiтний перiод 

Наслiдки оподаткування податком на прибуток дивiдендiв, запропонованих чи 

оголошених до затвердження фiнансової звiтностi до випуску, не визнаних як 

зобов'язання   

Збiльшення (зменшення) суми, визнаної щодо вiдстроченого податкового активу до 

придбання   

Вiдстрочений податковий актив, використання якого залежить вiд перевищення 

майбутнiх оподатковуваних прибуткiв над сторнуванням оподатковуваних тимчасових 

рiзниць i суб'єкт господарювання зазнав збиток у юрисдикцiї, до якої вiдноситься 

вiдстрочений податковий актив   

Узгодження облiкового прибутку, помноженого на застосованi ставки оподаткування 

Облiковий прибуток 6 624 591 1 434 942 

Витрати на сплату податку (доходи вiд повернення податку) за застосованою ставкою 

оподаткування 1 193 389 269 624 

Податковий вплив доходiв, звiльненої вiд оподаткування   

Податковий вплив витрат, що не пiдлягають вирахуванню при визначеннi 

оподатковуваного прибутку (податкового збитку)   



Податковий вплив вiд зменшення корисностi гудвiлу   

Податковий вплив податкових збиткiв   

Податковий вплив iноземних ставок оподаткування   

Податковий вплив вiд змiни ставки оподаткування   

Iнший податковий вплив на узгодження облiкового прибутку з витратами на сплату 

податку (доходами вiд повернення податку)   

Загальна сума витрат на сплату податку (доходiв вiд повернення податку) 1 193 389

 269 624 

Узгодження середньої ефективної ставки оподаткування та застосованої ставки 

оподаткування 

Облiковий прибуток 6 624 591 1 434 942 

Застосовувана ставка оподаткування, % 18,00 18,00 

Вплив ставки оподаткування, пов'язаий з доходами, звiльненими вiд оподаткування, %

   

Вплив ставки оподаткування, пов'язаний з витратами, якi не вираховуються при 

визначеннi оподатковуваного прибутку (податкового збитку), %   

Вплив ставки оподаткування, пов'язаний зi зменшення корисностi гудвiлу, % 

  

Вплив ставки оподаткування, пов'язаний з податковими збитками, %   

Вплив ставки оподаткування, пов'язаний з iноземними ставок оподаткування, % 

  

Вплив ставки оподаткування, пов'язаний зi змiною ставки оподаткування, % 

  

Вплив ставки оподаткування, пов'язаний з коригуваннями у зв'язку з поточним 

податком за минулi перiоди, %   

Iнший вплив ставки оподаткування на узгодження облiкового прибутку з витратами на 

сплату податку (доходами вiд повернення податку), %   

Загальна середня ефективна ставка оподаткування, % 18,00 18,00 

 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

Протягом звiтного перiоду не зафiксовано важливих подiй, що суттєво вплинули на стан промiжної фiнансової 

звiтностi ПрАТ "ЗЗРК". 

Динаміка фінансових показників по ПрАТ "ЗЗРК" за 9 місяців 2020-2021 роки 

 

              Стаття                                                                      9 міс. 2020 р     9 міс. 2021 р        

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    4 286 542      11 038 684 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       (2 751 214)         (3 633 660) 

Валовий:   

прибуток                                                                                       1 535 328        7 405 024 

збиток                                                                                                      (   -   )                       ( - ) 

Інші операційні доходи                                                                  282 474           11 296 

Адміністративні витрати                                                                 (163 746)         (186 147) 

Витрати на збут                                                                             (55 686)          (58 613) 

Інші операційні витрати                                                                      (170 674 )           (563 349)  

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

прибуток                                                                                          1 427 696          6 608 211 

збиток                                                                                                      ( - )               ( - ) 

Дохід від участі в капіталі                                                                     (  - )                   ( - )    ) 

Інші фінансові доходи                                                                               7 141                16 295 

Інші доходи                                                                                                111                      85 

Фінансові витрати                                                                                        ( - )                  ( - ) 

Втрати від участі в капіталі                                                                            ( - )                 ( - ) 

Інші витрати                                                                                                    ( 6 )                 ( - ) 

Фінансовий результат до оподаткування:   

прибуток                                                                                             1 434 942       6 624 591  

збиток                                                                                                           ( - )         (   -  ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                         (269 624)          (1 193 389) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування     ( -  )              (  -  ) 

Чистий фінансовий результат:   

прибуток                                                                                            1 165 318        5 431 202 

збиток                                                                                                           ( - )                    ( -  ) 

 

 

3. Ліквідність та зобов'язання. 

За даними фінансової звітності, основними джерелами забезпечення ліквідності ПрАТ "ЗЗРК" станом на 

30.09.2021р. є: 

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках - в розмірі 3 160 195 тис. грн.; 

- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4 177 685 тис. грн.; 

- Дебіторська заборгованість за виданими авансами - 33 137 тис. грн.; 

- Інша поточна дебіторська заборгованість - 10 931 тис. грн.; 

- Готова продукція - 249 358 тис. грн.; 

- Запаси - 837 150 тис. грн. 

Це ліквідні активи, які забезпечують своєчасне виконання поточних зобов'язань ПрАТ "ЗЗРК". 

 

Станом на 30.09.2021р. ПрАТ "ЗЗРК" має наступні поточні зобов'язання: 

-Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботі та послуги - 462 553 тис. грн.; 

-Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 063 180 тис. грн.; 

-Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 12 606 тис. грн.; 

-Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 50 393 тис. грн.; 

-Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 888 тис. грн.; 

-Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 1 543 349 тис. грн.; 

- Поточні забезпечення - 565 034 тис. грн.; 

- Інші поточні зобов'язання - 7 541 тис. грн. 

 

Тобто оборотні активи значно, в 2,2 рази, перевищують поточні зобов'язання. З огляду на вищезазначене, можна 

зробити висновок, що ліквідність балансу ПрАТ "ЗЗРК" є абсолютною. Це свідчить про достатність у підприємства 

власних оборотних засобів, що забезпечує його фінансову стійкість.  

Аналіз ліквідності та платоспроможності дає підстави стверджувати, що підприємство не порушує правила 

фінансування, кредитоспроможне та привабливе як діловий партнер. І надалі його фінансова діяльність має бути 

спрямована на забезпечення систематизованого надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, 

зокрема визначення оптимальних обсягів виробничих запасів, координації планів виробництва та продажу, 

забезпечення безперебійності роботи підприємства. 

Для покращення ефективності діяльності та прогнозованого стабільного фінансового стану Комбінату керівництво 

ПрАТ "ЗЗРК" здійснює планування та бюджетування грошових потоків, оскільки від спроможності своєчасно та в 

необхідному обсязі генерувати надходження та ефективно планувати витрати залежать платоспроможність 

підприємства та ліквідність його активів. 

 



 

XVI. Твердження щодо проміжної інформації 

Керівні особи ПрАТ "ЗЗРК", які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну інформацію емітента, 

стверджують про те, що, наскільки це їм відомо проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 

фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне 

подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства. 

 

 




