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1.

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУПЛЛЯ» та його д1яльнють

Вщкрите акцюнерне товариство "Державна холдингова компания «Павлоградвуплля" створене згщно з наказом
MiHicTpa вупльно'Т лромисловост УкраТни вщ 18.09.96 № 473 на 6a3i державного вщкритого акцюнерного товариства
«Павлоградвуплля», в яке було перетворене Виробниче об'еднання «Павлоградвуплля» вщповщно до наказу MiHicTpa
вупльно'Т пром исловосп Украши вщ 16.09.96 № 463, та реоргажзоване вщповщно до сптьного наказу Фонду державного
майна УкраТни та Мшютерства палива та енергетики Украши вщ 01.08.2003 № 403/1356. Ршенням загальних 36opiB
акцюнер1в, як1 вщбулися 15 жовтня 2004 року, Вщкрите акцюнерне товариство «Державна холдингова компажя
«Павлоградвуплля» було перейменоване у Вщкрите акцюнерне товариство «Павлоградвуплля».
ВЩКРИТЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАВЛОГРАДВУПЛЛЯ» перейменовано у ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУПЛЛЯ» (дал1 «Компажя») вщповщно до вимог та положень Закону Украши «Про
акцюнерж товариства» № 514-VI вщ 17 вересня 2008 року.
Основний вид д1яльност1 Компанм-добування кам'яного вуплля. Продукц1я Компанм реал1зуеться переважно на
внутршньому ринку УкраТни. Основж виробнич1 потужност1 Компанм складаються з десяти шахт, як1 знаходяться в
Днтропетровсьюй област1 (Украша).
Компажя е частиною вертикально штегрованоТ енергетичноТ компанм ДТЕК i, вщповщно, значна частина IT
продукцм продаеться пщприемствам, пов'язаним з ДТЕК. В результат! цього, Компажя проводить значж операцм i мае
cyrreBi залишки за операц1ями з 1ншими компашями Групи «ДТЕК», як1 е пов'язаними сторонами за ознакою сптьного
контролю.
Юридична адреса Компанм: вул. Ленша 76, м. Павлоград, Днтропетровська область, УкраТна.

Безперервшсть д'мльностi
Станом на 31 грудня 2012 року чистий дефщит оборотного катталу Компанм становив 2 764 374 тисяч гривень (на
31 грудня 2011 року - 2 280 630 тисяч1 гривень). У 2012 poqi Компажя отримала збиток у cyMi 89 458 тисяч гривень та
мала чисте надходження грошових к о и т в за основною д1яльнютю у cyMi 1 893 039 тисяч.
Докладена фшансова з в т ю т ь за МСФЗ була пщготовлена на пщстав1 припущення про те, що Компажя буде
продовжувати свою д1яльжсть як безперервно д1юче пщприемство. Подальша д1яльн1сть Компанм, як безперервно
д1ючого пщприемства, залежить вщ залучення достатнього фшансування, а також вщ П здатност1 вщновити
прибутковють д1яльносл
На думку кер1вництва Компанм, пщготовка ц1еТ фшансовоТ зв1тност1 за МСФЗ згщно з принципом безперервноТ д1яльност1
е обг'рунтованою. Кер1вництво розглядае можливють перенесения виконання програми каттальних 1нвестиц1й на
подальш1 перюди за умови наявност1 фшансування. 3 огляду на це кер1вництво вважае, що Компажя зможе отримувати
B i f l своеТ основноТ д1яльност1 достатн1 rpomoei кошти для виконання зобов'язань у 2013 poui та у подальших перюдах.

2.

Умови, в яких працюс Компажя

В УкраТж спостер1гаються деяю явища, характерн1 для ринковоТ економ1ки, що зароджуеться, у тому числ1
вщносно висока шфляц1я та висою процентн1 ставки. Нещодавня св1това фшансова криза негативно вплинула на
укра'шську економжу. Фшансова ситуац1я у фшансовому та корпоративному секторах УкраТни значно попршилася з
середини 2008 року. Починаючи з 2010 року, в економМ УкраТни спостер1галося пом1рне вщновлення економ1чного
зростання. Це в1дновлення супроводжувалося поступовим зростанням доход1в населения, зниженням ставок
рефшансування, стаб1л1зац1ею обм1нного курсу укра'ТнськоТ гривн1 до основних шоземних валют, а також пщвищенням
р1вня л1квщност1 банк1вського сектору.
Подальший економ1чний розвиток УкраТни значною M i p o r a залежить вщ ефективност1 економ1чних, ф1нансових
та монетарних заход1в, яких вживае Уряд, а також вщ змш у податковш, юридичнш, регулятивн1й та пол1тичжй сферах.
Кер1вництво не може передбачити eci тенденцм', як1 можуть впливати на економжу УкраТни, а також те, який
вплив (за наявност1 такого) вони можуть мати на майбутжй фшансовий стан Компанм. Кер1вництво впевнене, що воно
вживае ycix необхщних заход1в для забезпечення стабтьноТ' д1яльност1 та розвитку Компанм.

3.

OcHOBHi

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГ1ЛЛЯ»
Прим/тки до ф 'шансово)' 3eimHocmi з МСФЗ за 2012 piK
принципи облтовоТ' пол^ики

3.1. Основа шдготовки жформаци. Ця фжансова звпгнють пщготовлена вщповщно до М1жнародних
стандарте фжансовоТ' 3BiTHOCTi ("МСФЗ").
Ця фжансова звтають е першою р1чною фжансовою зв1тжстю Компанм, пщготовленоТ' вщповщно до
М1жнародних стандарлв фжансовоТ зв1тносл (МСФЗ) за принципом первюноТ вартосл з коригуваннями на справедливу
варлсть позикових кошлв i вексел1в та справедливу варлсть б т ь ш о с л основних засоб1в. Датою переходу Компанм на
обл1к за МСФЗ е 1 ачня 2012 року. При пщготовц1 qiei фжансовоТ 3BiTHOCTi Компажя застосувала обов'язков1 винятки та
деяю звтьнення за вибором вщповщно до МСФЗ 1. Основж принципи облюовоТ пол1тики, яю застосовувалися при
пщготовц1 MieV фжансовоТ 3BiTHOCTi, onncaHi нижче. L|i принципи облюовоТ пол1тики послщовно застосовувалися протягом
ycix представлених зв1тних nepioflie, якщо не вказано iHuie.
3.2. Функцюнальна валюта та валюта
Валюта подання.

3BiTHOCTi

Якщо не зазначено жше, yci суми у цм фжансовж звггност подаж у нацюнальжй валюл УкраТни - гривж.
Статт1, показан! у фжансовж зв1тност1 Компанм за МСФЗ, оцжюються з використанням валюти первинноТ
економ1чного середовища, в яюй Компажя здшснюе свою д1яльнють. Фжансова зв1тнють за МСФЗ представлена в
rpnBHi, яка також е функцюнальною валютою Компанм.
Операцм та залишки
Операцм в жоземнш валюл облшовуються за обмжним курсом Нацюнального банку УкраТни (НБУ),
встановленим на дату операцм. Kypcoei р1зниц1, що виникають у результат проведения операцж в жоземнш валюл,
включаються до зв1ту про фжансов1 результати на пщстав1 обмжного курсу, д1ючого на дату здмснення операцм.
Монетарж активи i зобов'язання в жоземнш валюл перераховуються в гривж за офщшним курсом НБУ на зв1тну
дату. Прибуток та збитки вщ курсовоТ' р1зниц1, що виникають в результат! розрахунку по операц1ях i перерахунку
монетарних актив1в i зобов'язань, вщображаються у з в т про фжансов1 результати. В УкраТж д1ють певж обмеження i
контроль над обмжом гривж на iHiui валюти, i до 1 кв1тня 2005 року пщприемства зобов'язаж були конвертувати 50%
своТх валютних надходжень в гривж. 3 1 квпгня 2005 року це вимога скасована. В даний час украТ'нська гривня не е
в т ь н о конвертованою валютою за межами УкраТни. Хоча курс НБУ жод1 вщр1зняеться вщ ринкового курсу, з 1995 року
його можна вважати досить наближеним до нього.
3.3. Основн1 засоби
Компажя вперше застосувала МСФЗ 1 ачня 2012 року. Компажя прийняла ршення використовувати винятки,
передбачеж МСФЗ 1 для пщприемств, яю вперше впроваджують МСФЗ, i використовувала в своему перехщному
балана справедливу варлсть в якосл передбачуваноТ вартосл основних засоб1в. Справедлива варлсть основних
засоб1в Компанм була визначена незалежним оцжювачем за методом вщновноТ вартосл за вирахуванням резерву на
знецження i накопиченоТ' амортизацм.
Деяю основн1 засоби Компанм (Тх справедлива варлсть не визначалася), придбаж до 31 грудня 2000 року,
облжовуються за первюною варлстю, трансформованою до екв1валента кутвельноТ спроможносл украТнськоТ гривж
станом на 31 грудня 2000 року, за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецження, якщо необхщно.
Bci основж засоби, придбаж пюля 1 ачня 2004 року, облюовуються за юторичною варлстю, яка включав
витрати, що безпосередньо вщносяться до придбання актив1в/Лодальш1 витрати, в тому числ1 витрати на каттальний
ремонт, включаються до балансовоТ вартосл активу або визнаються окремим активом, залежно вщ обставин, якщо е
ймов1ржсть того, що Компажя отримае вщ дано! одиниц! основних засоб1в майбутж економ1чж вигоди, а вартють uieT
одиниц1 можна достов1рно оцжити . Bci iHiui витрати на ремонт i техжчне обслуговування основних засоб1в вщносяться
на фжансовий результат званого nepiofly, в якому вони були понесеж.
Лжвщацшна варлсть активу - це сума, яку, за оцжками Компанм, вона могла б отримати в даний час вщ
продажу такого активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж, якби актив був уже з термЫом використання i
в стаж, оч1куваному по заюнченж термжу корисноТ' експлуатацм. Шквщацшна вартють активу дор1внюе нулю, якщо
Компажя передбачае використовувати актив до заюнчення строку його експлуатацм. Лжвщацшна варлсть i термжи
експлуатацм актив1в переглядаються та, за необхщносл, коригуються на кожну зв1тну дату. Прибуток та збитки вщ
вибуття актив1в, яю визначаються шляхом пор1вняння вщповщних надходжень та балансовоТ вартосл актив1в,
в1дображаються в з в т про фтансов1 результати.
Витрати на незавершене буд1вництво являють собою вартють основних засоб1в, буд1вництво яких ще не
завершено. На таю активи амортизащя не нараховуеться до моменту 1'х введения в експлуатацм. Витрати на
незавершене буд1вництво включають авансов! платеж! у зв'язку з придбанням основних засоб1в.
Витрати на розробку родовищ, включаючи вщстрочеж витрати на винаймання перекриваючих порщ,
капп-ал1зуються. Витрати на геологорозв1дку та оцжку запас1в вщносяться на ф1нансовий результат по Mipi Тх
виникнення. При певних обставинах даж витрати каттал1зуються, якщо оч1куеться, що витрати покриються за рахунок
майбутньоТ експлуатацм або продажу, а в ход1 розвщки та оц1нки з достатньою точнютю були виявлен1 м1неральн1
ресурси, що дозволяють дати обфунтовану оцжку наявносл комерц1йно вщшкодовуваних 3anaciB.
Земля не амортизуеться. Амортизац1я вщноситься на фжансовий результат та розраховуеться лжжним
методом так, щоб варлсть актив1в зменшувалася до лтвщацжноТ вартосл протягом строку експлуатацм окремих актив1в.
Нарахування амортизацм починаеться з дати придбання або, в pasi актив1в, створених самою Компажею, з дати, коли
актив завершений i готовий до експлуатацм. Розрахунков1 терм1ни експлуатац1Т' е наступними:
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Прничодобувж активи
Byflieni та споруди
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iHiui основн1 засоби
Малоцжж необоротж активи

Термж експлуаташ не перевищуе (роюв)
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10
15
10
5

3.4. Податок на прибуток
У ц!й фжансовм 3BiTHOCTi податки на прибуток показан! вщповщно до вимог законодавства Укра'жи, яю введен! в
д1ю або практично були введен! в д1ю станом на зв1тну дату.
Податков1 витрати в 3BiTi про фжансов1 результати за р!к складаються з поточного податку та змж у cyMi вщстроченого
оподаткування. Поточний податок - це сума, що, як очжуеться, мае бути оплачена податковим органам або ними
вщшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитав за поточний та попередж перюди. IHiui податки, за
винятком податку на прибуток, обл1ковуються у скпад1 операцмних витрат. Поточний податок розраховуеться виходячи з
оподатковуваного прибутку за piK з використанням ставок податку, юнуючих на дату балансу (на 31 грудня 2012 року 21%).

Вщстрочений податок розраховуеться за методом балансових зобов'язань вщносно ecix тимчасових р1зниць, що
виникають м1ж податковою базою актив1в та зобов'язань та Тх балансовою вартютю для ц т е й фжансовоТ зв1тност1 за
МСФЗ. Вщповщно до винятку при первюному визнанж, вщстрочеж податки не визнаються у вщношенж тимчасових
р1зниць при початковому визнанж активу або зобов'язання в pa3i операцм, що не е об'еднанням компажй, коли така
операц1я при м первюному визнанж не впливае Hi на бухгалтерський, Hi на податковий прибуток. Вщстрочений податок
визначаеться на основ! ставок оподаткування (i закожв), як1 застосовувалися або повинж будуть застосовуватися на
зв!тну дату в тому nepiofli, в якому буде реал1зовано вщстрочений податковий актив або здмснено розрахунок за
вщстроченим податковим зобов'язанням.
Вщстрочен1 активи з податку на прибуток визнаються ттьки в тому випадку, якщо юнуе ймов1рнють того, що в
майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, вщносно якого можна буде використовувати тимчасов1 р1зницг
Вщстрочений податок на прибуток розраховуеться за тимчасовими р1зницями, що виникають м1ж податковою
базою актив1в та зобов'язань та Тх балансовою вартютю для ц т е й фжансовоТ зв1тност1, за винятком випадюв, коли
тимчасов1 р1зниц1 не будуть сторноваж в осяжному майбутньому.
3.5. Товарно-матер|'альж запаси
Товарно-матер1альж запаси показан! за первюною вартютю або за чистою вартютю реал1заци, залежно вщ того,
яка з них менша. Вартють товарно-матер1альних запаав визначаеться на основ! середньозваженоТ вартооп,
щентифжованоТ соб1вартост1 вщповщноТ одиниц1 3anaciB, соб1вартост1 перших за часом надходження запас1в (Ф1ФО).
Первюна вартють готовоТ продукцм включае вартють сировини, прям1 витрати на оплату npaqi, iHmi прям1 витрати i
B i f l n o B i f l H i виробнич1 накладж витрати (на пщстав1 звичайноТ' робочоТ' виробничоТ потужносл), але не включае витрат за
позиковими коштами. Чиста вартють реал1заци являе собою розрахункову цжу реал1зацм в ход1 звичайноТ господарськоТ
д1яльност1 за вирахуванням витрат на доведения запаав до завершеного стану та витрат на реал1зац1ю.

3.6. Кпасиф^ащя фшансових актив1в
Компажя класифкуе своТ фжансов1 активи за такими трупами: за справедливою вартютю через фжансовий
результат; утримуваж до погашения; кредити i деб1торська заборгованють та фжансов1 жструменти для подальшого
продажу.
Фжансов1 активи за справедливою вартютю через фжансовий результат - це торгов! фжансов1 активи та активи,
вщнесеж до категорм «за справедливою вартютю через фжансовий результат» у момент виникнення. ToproBi жвестицм
- це цжж папери або iHmi фжансов1 активи, придбаж для отримання прибутку вщ короткотермжових коливань цжи або
марж1 дилера, або фжансов1 активи, включеж в портфель, де е тенденц1я отримання короткострокового прибутку.
Компажя вщносить фжансов1 активи до категорм торгових жвестицм, якщо вона мае HaMip продати Тх незабаром пюля
придбання. Toproei жвестицм не переводяться з щеТ категорм в iHmi категорм, нав1ть якщо нам1ри Компанн в подальшому
змжюються.
Кредити та деб1торська заборгованють - це кредити i деб1торська заборгованють, утвореж Компажею шляхом
надання грошових коигпв, товар1в або послуг безпосередньо боржниковь окр1м кредилв i дебггорськоТ заборгованосл,
створених з нам1ром продажу негайно або в короткий термж. Видаж кредити та дебторська заборгованють складаються
переважно з де&торськоТ заборгованосл з основноТ д1яльност1 та жшоТ деб1торськоТ заборгованоси KpiM придбаних
кредите, а також з вексел1в, придбаних в момент початкового випуску
1нвестицм,що утримуються до погашения, - це непохщж фжансов1 активи з певними або обумовленими
платежами та фтсованими термжами погашения, яю кер1вництво Компанм H a M i p i мае можливють утримувати до строку
Тх погашения. Кер1вництво класифкуе жвестицжж ц1нн1 папери як xi, що утримуються до погашения при Тх первюному
визнанж, а пот1м перев1ряе доречнють такоТ класиф1кацм на кожну зв1тну дату.
Bci жш1 фжансов1 активи включен! в категор1ю «наявних для продажу».
3.7. Первюне визнання фтансових шструмент1в
Ф1нансов1 активи, що облтовуються за справедливою вартютю з вщнесенням и зм1н на результат перюду,
спочатку обл1ковуються за справедливою вартютю. Bci iHiui ф1нансов1 активи та зобов'язання первюно визнаються за
справедливою вартютю плюс витрати на проведения операцм. Справедливу вартють при початковому визнанж
найкраще пщтверджуе цжа операцм. Прибуток або збиток при початковому визнанж враховуеться ттьки при виникненж
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рiзниЦ1 Mi>K справедливою вартютю та цшою операцм, яку можуть пщтвердити поточж ринков1 операцм' з такими ж
шструментами або методи оцшки, при застосуванж яких використовуються ттьки наявж доступж ринков1 даж. 1нвестицм
для подальшого продажу показан! за справедливою вартютю.
3.8. Подалыиа оцшка фжансових жструменлв
Пюля первюного визнання Bci кредити, деб1торська заборгованють i активи, що утримуються до погашения,
оцшюються за амортизованою вартютю за вирахуванням збитюв вщ знецшення. Амортизована вартють розраховуеться
з використанням методу ефективноТ процентноТ ставки. Премп та дисконта, включаючи початков! витрати на проведения
операцм, включаються до балансово'Т вартосп вщповщного шструмента та амортизуються на пщстав1 ефективноТ
процентноТ ставки цього шструменту.
Прибуток i збитки вщ зм1ни справедливо! вартост1 актив1в, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у
склад1 капталу. У pa3i продажу актив1в, наявних для продажу, надходження грошових к о и т в за qi активи чи шшого Тх
вибуття, в розрахунок чистого прибутку вщ такоТ операцм включаеться кумулятивний прибуток або збиток, що визнаний у
cwiafli катталу. У випадках, коли у склад1 катталу було визнано зменшення справедливо'! вартост1 актив1в, наявних для
продажу, та юнуе об'ективне свщчення знецшення цих актив1в, визнаний у склад1 катталу збиток переноситься з
катталу i включаеться в розрахунок чистого прибутку навггь у тих випадках, коли припинення визнання актив1в не
сталося.
Процентний дохщ в1д боргових цшних nanepiB, наявних для продажу, розраховуеться за методом ефективноТ
процентноТ ставки та визнаеться у склад1 результате перюду. Дивщенди в1д пайових шструмент1в, наявних для продажу,
визнаються у скпад1 фшансового результату, коли встановлено право Компанм на отримання виплати.
3.9. Припинення визнання фшансових актив1в
Компажя припиняе визнання фшансових актив1в, коли (а) активи вибули або права на rpoLuoBi потоки вщ них
закшчилися шшим чином, (б) Компажя передала, в основному, Bci ризики та вигоди володшня або (в) Компажя не
передавала i не збер1гала в значжй Mipi Bci ризики та вигоди володшня, але не зберегла контроль. Контроль
збер1гаеться, коли Компажя не мае практично!' можливост1 повнютю продати актив непов'язаноТ сторож, не накладаючи
при цьому додатков1 обмеження на продаж.
3.10.
Деб1торська заборгованють
Дебторська заборгованють за основною д1яльнютю та шша деб1торська заборгованють спочатку облжовуеться
за справедливою вартютю, а в подальшому оцшюеться за амортизованою вартютю i3 використанням методу ефективноТ
процентноТ ставки за мшусом резерв1в на знецшення. Резерв на знецшення деб1торськоТ' заборгованосл створюеться у
тому випадку, коли юнуе об'ективне свщчення того, що Компажя не зможе отримати всю суму заборгованосп вщповщно
до первинних умов. CyrreBi фшансов1 трудной^ дебггора, ймов1рнють того, що до деб1тора будуть застосоваж
процедури банкрутства або фшансовоТ реоргажзацм, а також непогашення або недотримання строюв погашения
деб1торсько'Т заборгованост1 свщчать про те, що дебторська заборгованють за основною д1яльнютю е знецшеною. Сума
резерву являе собою р1зницю м1ж балансовою вартютю активу та поточною вартютю оцшочних майбутжх грошових
потоюв, дисконтованих за первюною ефективною процентною ставкою. Балансова вартють активу зменшуеться за
рахунок вщповщного резерву, а сума збитку визнаеться у з в т про фшансов1 результати. Якщо деб1торська
заборгованють за основною д1яльнютю е такою, що не може бути повернута, вона списуеться за рахунок резерву пщ
дебпюрську заборгованють за основною д1яльнютю. Повернення ражше списаних сум кредитуемся у з в т про фшансов1
результати.
3.11.

Передоплати.

Передоплати облюовуються за первюною вартютю мшус резерв на знецшення. Передоплати вщносяться до
категорм довгострокових, якщо товари чи послуги, за як1 було здмснено передоплату, будуть отримаж через один
piK або тзжше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнанж буде вщнесений до
категорм необоротних актив1в. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток теля отримання послуг,
за яю вони були здшенеж, а передоплати за товари каттал|'зуються у склад1 соб1вартост1 отриманих товар1в. Якщо
i c H y e свщчення того, що товари або послуги, за яю видана передоплата, не будуть отримаж, вщповщне знецшення
визнаеться у з в т про фшансов1 результати.
3.12.

rpoiuoBi кошти та Тх екв1валенти
кошти та fx екв1валенти включають r p o u j i в Kaci та r p o u j o B i кошти на банювських рахунках до запитання.
Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмшяти Тх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями
протягом щонайменше дванадцяти мюяц1в, пюля зв1тноТ дати, включеж до складу шших необоротних актив1в.
3.13.
Акцюнерний каштал
Звичайж акцм, як1 не пщлягають погашению, враховуються у склад1 катталу за Тх номшальною вартютю.
3.14.
Дивщенди
Дивщенди визнаються як зобов'язання i вираховуються з катталу на зв1тну дату, ттьки якщо вони оголошеж до
звггноТ дати або на звпгну дату. 1нформац1я про дивщенди розкриваеться у примтсах до фшансовоТ 3BiTH0CTi, якщо вони
запропоноваж до зв1тноТ дати або запропоноваж або оголошен1 п1сля зв1тноТ дати, але до затвердження фшансовоТ
зв1тност1 до випуску.
3.15.
Податок на додану варткть
ПДВ стягуеться за двома ставками: 20% при продаж! на внутршньому ринку та i M n o p T i TOBapiB, po6iT чи послуг i
0% при експорт1 товар1в та виконанн1 p o 6 i T чи наданн1 послуг за меж1 Украши.
Зобов'язання платника податк1в з ПДВ дор1внюе загальн1й c y M i ПДВ, акумульованоТ за зв1тний перюд, i виникае
на дату вщвантаження товар1в кл1ентов1 або на дату отримання оплати вщ кл1ента, в залежност1 вщ того, що
вщбуваеться ражше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку мае право зменшити своТ зобов'язання з ПДВ за
званий перюд. Право на кредит з ПДВ виникае при отриманж податково'Т накладно!', що виписуеться в момент оплати
постачальнику або в момент отримання товар1в, в залежност1 вщ того, що вщбуваеться ражше.
rpoLuoBi
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ПДВ, що нараховуеться на операцм' продажу та закупки, визнаеться у баланс! розгорнуто та показуеться окремо як актив
та зобов'язання. У тих випадках, коли пщ знецження дебторсько'Т заборгованост1 був створений резерв, збиток вщ
знецшення облжовуеться за валовою сумою заборгованостг включаючи ПДВ.
3.16
Проценты кредити та позиков1 кошти
Процента кредити та позиков1 кошти облжовуються за амортизованою первюною вартютю з використанням
методу ефективноТ процентноТ ставки. Витрати за позиковими коштами вщносяться на витрати на пропорцжнотимчасовм основ1 з використанням методу ефективноТ процентноТ ставки. Компажя не каттал1зуе витрати за
позиковими коштами.
Позиков1 кошти, отримаж пщ процентж ставки, яю суттево вщр1зняються вщ ринкових процентних ставок,
перераховуються за справедливою вартютю таких позикових к о и т в у момент Тх отримання. При цьому справедлива
вартють являе собою майбутж процентж платеж! та погашения основно'Т суми позикових коигпв, дисконтоваж за
ринковими процентними ставками, що застосовуються до под1бних позикових засобах. Р1зниця м1ж справедливою та
номшальною вартетю позикових к о и т в на момент T'x видач1 вщображаеться у 3BiTi про фшансов1 результата як дохщ вщ
виникнення зобов'язань по ставках нижче ринкових або як збиток вщ виникнення зобов'язань за ставками вище
ринкових. Надал1 балансова вартють таких позикових к о и т в коригуеться на змжу Т'х справедливо'! B a p T o c T i , що
показуеться в з в т про фшансов1 результата у склад1 фшансових доход1в / (витрат).
3.17.

Аванси отримаж.

Аванси отримаж облжовуються у po3Mipi початково одержаних сум.
3.18.
Кредиторська заборговажсть
Кредиторська заборговажсть нараховуеться, якщо контрагент виконав своТ зобов'язання за договором, i
облтовуеться за амортизованою вартютю з використання методу ефективноТ процентноТ ставки.
3.19.
Резерви за зобов'язаннями та платежами
Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанм' е поточж юридичж або передбачуваж
зобов'язання в результат!' минулих под1й, коли юнуе ймов1рнють вщтоку pecypcie для того, щоб розрахуватися за
зобов'язаннями, i Т'х суму можна розрахувати з достатжм ступеней точности Коли юнують д е к т ь к а схожих зобов'язань,
ймов1рнють того, що буде потр|бен вщпк грошових коигпв для Т'х погашения, визначаеться для всього класу таких
зобов'язань. Резерв визнаеться, нав1ть коли ймов1рнють вщтоку грошей у вщношенж яко'Т позицм, включено!' в один i той
же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцЫюються за поточною вартютю витрат, необхщних, за розрахунками кер1вництва, для виконання
поточного зобов'язання на звггну дату. Резерви переоцшюються один раз на piK. ЗмЫа резерв1в, обумовлений nepe6iroM
часу, кожен piK в1дображаеться у з в т про ф1нансов1 результата у вщповщжй C T a r r i неоперац1йних доход1в i витрат. 1нш1
зм1ни резерв1в, що вщносяться до змЫи прогнозовано'Т схеми виконання зобов'язань, прогнозованоТ суми зобов'язання
або змжи обл1кових ставок, розглядаються як з м т а обл1кових оц1нок у nepiofli, коли в1дбулася зм1на i, за винятком
зобов'язань щодо виведення актив1в з експлуатацп, показуються у з в т про фтансов1 результата. Коли Компажя очкуе,
що резерв буде вщшкодований, наприклад, в1дповщно до договору страхування, сума вщшкодування визнаеться як
окремий актив, причому т т ь к и у випадках, коли вщшкодування у значжй Mipi гарантоване.
Компан1я вщображае зобов'язання з виведення актив1в з експлуатацп. Дане зобов'язання являе собою поточну
вартють попередньо оцЫених витрат по закриттю i демонтажу шахта i витрат на вщновлення вщповщнш територм.
Оч1куван1 витрати показан! в cwiafli основних 3aco6iB. Визнаний актив надал1 амортизуеться разом i3 залишковою
вартютю основних засоб1в шахта л1н1йним методом так, щоб Тх вартють зменшувалася до лжвщацшноТ' вартост1
протягом строку експлуатацп. Зобов'язання ж, якщо ефект буде суттевим, буде дисконтуватися, i балансова варт1сть
активу буде збтьшуватися в наступних зв1тних перюдах з тим, щоб врахувати змЫу вщповщних сум з плином часу. Таке
збтьшення враховуеться як витрати за позиковими коштами.
3.20.
Визнання доход1в
Виручка вщ продажу товар!в визнаеться в момент передач! ризиюв i вигод вщ волод1ння товарами, зазвичай це
вщбуваеться при в1двантаженн1 товару. Коли Компажя погоджуеться доставити вантаж до певного мюця, виручка
визнаеться в момент передач! вантажу покупцев! в обумовленому мюцг
Виручка вщ реал1зацм послуг визнаеться в тому званому nepiofli, в якому ц1 послуги були надаж, виходячи з
завершеност1 конкретно!' операцм. Ступ1нь завершеност1 оцЫюеться на основ1 фактично наданоТ' послуги як частка вщ
загального обсягу послуг, як1 мають бути надаж.
Доходи оцшюються за справедливою вартютю кошт1в, як1 отриман1 або повинж бути отриман1, за вирахуванням
вщповщного ПДВ i знижок.
3.21.
Визнання витрат
Витрати облжовуються за методом нарахувань.
3.22.
Фшансов1 доходи i витрати
Ф1нансов1 доходи i витрати складаються з процентних витрат за позиковими коштами, збитюв вщ дострокового
погашения ф1нансових 1нструмент1в, прибутку / (збитюв) вщ виникнення фшансових Ы с т р у м е н т та прибутку i збитюв вщ
курсових р1зниць.
Все процента! та iHuii витрати, понесен! за позиковими коштами, вщносяться на витрати з використанням
методу ефективноТ процентноТ ставки. Процентний дохщ визнаеться в момент нарахування з урахуванням ефективноТ
прибутковосп активу.
3.23.
Виплати прац1вникам
Компажя сплачуе передбачеж законодавством внески до Фонд1в соц1ального страхування УкраТни. Внески
розраховуються як вщсоток вщ поточноТ' валовоТ' суми зароб1тно'( плати i в1дносяться на витрати по Mipi Т'х понесення.
Компан1я бере участь у державному пенсшному nnaHi 3i встановленими виплатами, який передбачае
достроковий вихщ на пенаю c n i B p o 6 i T H H K i B , що працюють на певних робочих мюцях 3i шк1дливими та небезпечними для
здоров'я умовами. При певних умовах Компажя також надае одноразову виплату по виходу на пенаю. Зобов'язання з
пенайного плану 3i встановленими виплатами - це дисконтована вартють зобов'язання за встановленими виплатами на
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зв1тну дату з коригуваннями на актуарж прибутки / збитки i вартють минулих послуг. Зобов'язання за планом 3i
встановленими виплатами щор1чно розраховуеться незалежним актуар1ем з використанням методу прогнозованоТ
умовноТ одиницк Поточна сума зобов'язання по пенсмному планом 3i встановленими виплатами визначаеться шляхом
дисконтування розрахункового майбутнього вщпливу коигпв i3 застосуванням процентних ставок за високолжвщними
корпоративними обл1гац1ями, деномжованими в Tin же валюту в якм здмснюються виплати, а термж погашения яких
приблизно вщповщае термжу даного зобов'язання. Актуарж прибуток i збитки. що виникають в результат! минулих
коригувань та змж в актуарних припущеннях, вщносяться на фжансовий результат протягом оч^уваного середнього
строку, що залишився трудовоТ д1яльносп пращвниюв, якщо зазначеж прибуток i збитки перевищують бтьше з значень
10% вщ вартост1 актив1в плану або 10% вщ вартосл зобов'язань за планом 3i встановленими виплатами. Вартють
минулих послуг прац1вниюв негайно вщображаеться у з в т про фжансов1 результата, KpiM випадюв, коли змжи
пенсмного плану обумовлеж продовженням трудовоТ д1яльносл прац1вниюв протягом певного перюду часу (перюду,
протягом якого виплати стають гарантованими).
У 3BiTi про фжансов1 результати до складу витрат на оплату npaqi включено пеней', що виплачуються на розеуд
Компанм, та mini пенемж виплати.
3.24.
Сегменти. Компажя здмснюе д1яльнють у единому сегмент - добування кам'яного вуплля.
3.25.
Змжи у формат! фжансовоТ зв1тности За необхщносл, пор1вняльж даж були скориговаж вщповщно
до зм1н у формат! подання фжансовоТ зв1тност1 поточного року.

4.

OcHOBHi o6niKoei оцжки та судження, що використовувались при застосуванш
06niK0B0'i' пол1тики

Пщготовка фжансовоТ зв1тност1 вщповщно до МСФЗ вимагае вщ кер1вництва використовувати певж
бухгалтерсью оцжки та судження, що впливають на застосування принцижв облжовоТ полИжи, а також на зазначеж у
зв1тност1 суми актив1в i зобов'язань, доход1в i витрат. Оцжки та припущення грунтуються на минулому доевщ та жших
факторах, яю при юнуючих обставинах вважаються обгрунтованими i на пщстав1 результате яких робляться судження
про балансову вартють актив1в i зобов'язань, жформац1я про яку не доступна з жших джерел. Хоча qi оцжки засноваж
на веж наявжй у кер1вництва жформацм про поточж подм, фактичж результати можуть вщр1знятися вщ цих оцжок.
Судження, яю мають найбтьший вплив на суми, показан! у фжансовм зв1тносЛ, та оцжки, як1 можуть призвести до
значних коректувань балансовоТ вартосл актив1в та зобов'язань протягом наступного фжансового року, включають:
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство УкраТни дозволяе pi3Hi тлумачення.
Початкове визнання олерацж з пов'язаними сторонами. У ход1 звичайноТ д1яльносЛ Компажя здмснюе
операцм з пов'язаними сторонами. МСБО 39 вимагае облжовувати фжансов1 жструменти при початковому визнанж за
справедливою вартютю. За вщсутносЛ активного ринку таких операцм, для того щоб визначити, чи здмснювались таю
операцм за ринковими або неринковими ставками, використовуються профеемж судження. Пщставою для таких
суджень е цжоутворення щодо под1бних вид1в операцм з непов'язаними сторонами та анал1з ефективноТ' процентноТ
ставки.

Знецження основних засоб1в
Компажя зобов'язана проводи™ анал1з на предмет знецження по одиницям, генеруючим r p o L u o B i кошти. Одним
з виршальних фактор1в при визначенж одинищ яка генеруе r p o u j o e i кошти, е можпивють оцжки грошових потоюв такоТ
одиниц1 окремо. Значна частина результата виробництва багатьох щентифжованих одиниць Компанм, яю генерують
rpoLuoei кошти, являе собою витрати жших одиниць, яю генерують rpoiuoBi кошта. Компажя встановила, що наявна в
достатньому обсяз1 незалежна цжова жформац1я дозволяе визначити одиниц1, що генерують r p o i u o e i кошти, на p i B H i
шахт.
Пенсжж зобов'язання та iHiui зобов'язання за виплатами пращвникам
Кер1вництво розраховуе пенемж зобов'язання та iHiui зобов'язання по виплатах пращвникам з використанням
методу прогнозованоТ умовноТ одиниц1 на пщстав1 актуарних припущень, як! являють собою виконаж кер1вництвом
оцжочж розрахунки змжних, що визначають остаточну суму видатюв на пенемж та iHiui виплати пращвникам.
Чиста варЛсть реал1зацптоварно-матер1альних запаав
Кер1вництво оцжюе необхщнють зменшення балансовоТ вартосЛ товарно-матер1альних запаав до чистоТ
вартост1 реал1зацм з урахуванням цж, що встановилися пюля заюнчення званого перюду, i q i n i володжня товарноматер1альними запасами. Якщо вартють товарно-матер1альних запаЫв повнютю вщшкодувати не можливо, Компажя
повинна вщображати в зв1тносЛ витрати на коректування балансовоТ вартост1 товарно-матер1альних запаав до чистоТ
вартост1 реал1зацм.
Визнання вщетрочених лодаткових актив1в
Чистий вщстрочений податковий актив - це податок на прибуток, який буде вщшкодований через зниження
оподатковуваного прибутку в майбутньому. Вж показаний у балана. Вщстрочеж податков1 активи визнаються в тм M i p i ,
в якм i c H y e ймов1рн1сть, що в1дповщну податкову вигоду вдасться реал1зувати. При визначенж майбутн1х
оподатковуваних доход1в i суми податкових вигод, ймов1рних у майбутньому, кер1вництво застосовуе судження i
розрахунки на пщстав1 оподатковуваного прибутку за останж три роки, а також оч^уваного майбутнього доходу, який
представляеться обг'рунтованим в 1снуючих обставинах.

