Проміжна фінансова звітність
за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року
Суб'єкт господарювання: Державне підприємство "Волиньторф"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 00426302

Стандарт

Код

Фінансові звіти та примітки

IAS1

110000

Загальна інформація про фінансову звітність

IAS1

210000

Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

IAS1

310000

Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

IAS7

510000

Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

IAS1

610000

Звіт про зміни у власному капіталі

IAS1

800100

Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

IAS1

800200

Примітки - Аналіз доходів та витрат

IAS7

800300

Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації

IAS1

800600

Примітки - Перелік облікових політик

IAS1

810000

Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ

IAS34

813000

Примітки - Проміжна фінансова звітність

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність

Концептуальною основою фінансової звітності є МСФЗ, офіційно оприлюднені на сайті Міністрества фінансів України станом на звітну дату

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації

Державне підприємство "Волиньторф"

Ідентифікаційний код юридичної особи

00426302

Сайт компанії

www.volyntorf.org

Опис характеру фінансової звітності

Ця фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання

Дата кінця звітного періоду
Період, який охоплюється фінансовою звітністю
1 півріччя, що закінчується 30 червня 2021 року
Опис валюти подання
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

2021-06-30

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

Примітка

На кінець звітного
періоду

тис. грн.
На початок
звітного періоду

Активи
Непоточні активи
Основні засоби

800100; 813000; 800600; 810000

154,217

Нематеріальні активи за винятком гудвілу

800100; 800600

89

157,200
95

Загальна сума непоточних активів

800100; 800600

154,306

157,295

Поточні активи
Поточні запаси

800100; 813000; 800600

18,585

23,176

800100; 813000; 800600; 810000

4,902

2,486

Інші поточні фінансові активи

800100; 800600

976

771

Інші поточні нефінансові активи

800100; 800600

3,473

1,700

Грошові кошти та їх еквіваленти

800100; 800600

1,409

3,902

Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття,
класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам

800100; 800600

29,345

32,035

Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість

Загальна сума поточних активів

800100; 800600

29,345

32,035

800100; 800600; 813000;

183,651

189,330

Статутний капітал

800100; 800600

9,439

9,439

Нерозподілений прибуток

800100; 800600

(532)

5,054

Дооцінка

800100; 800600

145,550

145,550

Інша частка участі в капіталі

800100; 800600

1,099

1,099

Загальна сума активів
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал

Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського
підприємства
Загальна сума власного капіталу

0
800100; 800600

155,556

161,142

Поточні забезпечення на винагороди працівникам

800100; 800600

7,670

6,087

Загальна сума поточних забезпечень

800100; 800600

7,670

6,087

800100; 813000; 800600; 810000

9,252

9,507

Інші поточні нефінансові зобов'язання

800100; 800600

6,934

7,922

Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп
вибуття, класифікованих як утримувані для продажу

800100; 800600

23,856

23,516

Загальна сума поточних зобов'язань

800100; 800600

23,856

23,516

Відстрочений дохід

800100; 800600

4,239

4,672

800100; 800600

28,095

28,188

800100; 800600;

183,651

189,330

Зобов'язання
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення

Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість

Загальна сума зобов'язань
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
тис. грн.
Примітки

за звітний
квартал
поточного року

нарастаючим
підсумком з
початку поточного
року

нарастаючим
за звітний квартал
підсумком з початку
попереднього року
попереднього року

Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності

800200; 800600

16,777

37,864

12,482

27,952

Собівартість реалізації

800200; 800600

(14,015)

(36,502)

(7,519)

(20,113)

Валовий прибуток

800200; 800600

2,762

1,362

4,963

7,839

Інші доходи

800200; 800600

1,613

3,729

752

2,462

Витрати на збут

800200; 800600

(346)

(822)

(223)

(479)

Адміністративні витрати

800200; 800600

(1,782)

(3,696)

(1,180)

(2,643)

Інша витрата

800200; 800600

(3,572)

(6,491)

(3,174)

(7,132)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

800200; 800600

(1,325)

(5,918)

1,138

47

Фінансові доходи

800200; 800600

180

433

427

856

Фінансові витрати

800200; 800600

(51)

(101)

(44)

(124)

Прибуток (збиток) до оподаткування

800200; 800600

(1,196)

(5,586)

1,521

Податкові доходи (витрати)

800200; 800600

Прибуток (збиток) від діяльності, що триває

800200; 800600

Прибуток (збиток)

779
(119)

(1,196)

(5,586)

1,521

660

(1,196)

(5,586)

1,521

660

[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
тис. грн.
Порівняльний звітний
період

Примітки

Поточний звітний період

Надходження від продажу товарів та надання послуг

800300

47,101

32,258

Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі

800300

794

1,526

Виплати постачальникам за товари та послуги

800300

(22,555)

(10,224)

Виплати працівникам та виплати від їх імені

800300

(16,651)

(14,447)

Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю

800300

(11,073)

(11,362)

Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності

800300

(2,384)

(2,249)

Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)

800300

(2,384)

(2,249)

Придбання основних засобів

800300

(109)

(413)

Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)

800300

(109)

(413)

Грошові потоки від (для) операційної діяьності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності

Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності

Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності

Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Дивіденди сплачені

800300

(435)

Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)

800300

(435)

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу

800300

(2,493)

(3,097)

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

800300

(2,493)

(3,097)

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду

800300; 800100

3,902

3,868

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

800300; 800100

1,409

771

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал
Поточний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

9,439

9,439

9,439

9,439

Зміни у власному капіталі
Власний капітал на кінець періоду

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Дооцінка
Поточний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

145,790

(240)

145,550

145,790

(240)

145,550

Зміни у власному капіталі
Власний капітал на кінець періоду

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Інша частка участі в капіталі
Поточний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

1,099

1,099

1,099

1,099

Зміни у власному капіталі
Власний капітал на кінець періоду

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Нерозподілений прибуток
Поточний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

5,000

54

5,054

Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)

(5,586)

(5,586)

Сукупний дохід

(5,586)

(5,586)

Збільшення (зменшення) власного капіталу

(5,586)

Власний капітал на кінець періоду

(5,586)

(586)

54

(532)

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства

Поточний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

161,328

(186)

161,142

Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)

(5,586)

(5,586)

Сукупний дохід

(5,586)

(5,586)

Збільшення (зменшення) власного капіталу

(5,586)

Власний капітал на кінець періоду

155,742

(5,586)
(186)

155,556
тис. грн.

Власний капітал

Поточний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

161,328

(186)

161,142

Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)

(5,586)

(5,586)

Сукупний дохід

(5,586)

(5,586)

Збільшення (зменшення) власного капіталу
Власний капітал на кінець періоду

(5,586)
155,742

(5,586)
(186)

155,556

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Статутний капітал
Порівняльний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

9,439

9,439

Власний капітал на кінець періоду

9,439

9,439

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Дооцінка
Порівняльний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

146,566

146,566

Власний капітал на кінець періоду

146,566

146,566

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Інша частка участі в капіталі
Порівняльний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

1,099

1,099

Власний капітал на кінець періоду

1,099

1,099

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Нерозподілений прибуток
Порівняльний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

10,117

(111)

10,006

Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)

660

660

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
Нерозподілений прибуток
Порівняльний звітний період

Примітки

Сукупний дохід

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів
660
660

Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал

(2,068)

(2,068)

Збільшення (зменшення) власного капіталу

(1,408)

(1,408)

Власний капітал на кінець періоду

8,709

(111)

8,598

тис. грн.
Власний капітал
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства

Порівняльний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

167,221

(111)

167,110

Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
660

Прибуток (збиток)

660

Сукупний дохід

660

660

Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал

(2,068)

(2,068)

Збільшення (зменшення) власного капіталу

(1,408)

Власний капітал на кінець періоду

165,813

(1,408)
(111)

165,702
тис. грн.

Власний капітал

Порівняльний звітний період

Примітки

Збільшення
(зменшення)
Збільшення
Відображені в
внаслідок
(зменшення)
поточному періоді
Раніше представлені
виправлення
внаслідок змін в
обліковій політиці помилок попередніх
періодів

Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду

167,221

(111)

167,110

Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
660

Прибуток (збиток)

660

Сукупний дохід

660

660

Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал

(2,068)

(2,068)

Збільшення (зменшення) власного капіталу

(1,408)

(1,408)

Власний капітал на кінець періоду

165,813

(111)

165,702

[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
На кінець звітного періоду

тис. грн.
На початок звітного року

Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Земля та будівлі
Будівлі

94,675

96,432

Транспортні засоби

29,882

30,489

Пристосування та приладдя

26,756

27,292

Незавершене будівництво

2,185

2,185

Інші основні засоби

719

802

154,217

157,200

Інші нематеріальні активи

89

95

Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу

89

95

89

95

4,898

2,464

Загальна сума основних засобів
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу

Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток

4

22

4,902

2,486

Інша дебіторська заборгованість

2,622

1,918

Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості

2,622

1,918

2,101

2,697

Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості
Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Класи поточних запасів
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали
Поточна сировина

2,101

2,697

Поточне незавершене виробництво

Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів

10,662

16,219

Поточна готова продукція

2,618

642

Поточні матеріали для пакування та зберігання
Поточні запасні частини
Поточне паливо
Інші поточні запаси

64

52

1,911

2,020

533

646

696

900

18,585

23,176

32

52

Залишки на рахунках в банках

1,377

3,850

Загальна сума грошових коштів

1,409

3,902

1,409

3,902

1,827

553

Загальна сума поточних запасів
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Готівка

Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів
Різні поточні активи
Інші поточні активи

На кінець звітного періоду

тис. грн.
На початок звітного року

Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість

4,946

5,572

Нарахування та відстрочений дохід класифіковані як поточні
7,670

6,087

Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток

Короткострокові нарахування за виплатами працівникам

4,306

3,935

Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості

9,252

9,507

Відстрочений дохід

4,239

4,672

Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід

4,239

4,672

4,239

4,672

Поточні аванси отримані

1,047

1,833

Інші поточні зобов'язання

5,887

6,089

145,550

145,550

Активи

183,651

189,330

Зобов'язання

(28,095)

(28,188)

Чисті активи (зобов'язання)

155,556

161,142

Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Нарахування та відстрочений дохід

Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості
Різні поточні зобов'язання

Різний власний капітал
Дооцінка
Чисті активи (зобов'язання)

Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи
Поточні зобов'язання
Чисті поточні активи (зобов'язання)

29,345

32,035

(23,856)

(23,516)

5,489

8,519

Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань

0

[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
Дохід від звичайної діяльності
Поточний звітний період
Дохід від надання послуг
Дохід від надання транспортних послуг
Дохід від надання послуг з вантажних та поштових перевезень

тис. грн.
Порівняльний звітний період

2,369

3,272

2,369

3,272

2,369

3,272

Інший дохід від продажу

35,495

24,680

Загальна сума доходу від продажу

37,864

27,952

Суттєві доходи та витрати
Поточний звітний період

тис. грн.
Порівняльний звітний період

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Прибутки від вибуття основних засобів

2,555

1,294

(2,298)

(1,043)

257

251

85

60

Витрати на енергію

6,996

3,688

Загальна сума витрат на паливо і енергію

6,996

3,688

Різний інший операційний дохід

1,607

2,024

Різні інші операційні витрати

4,294

6,213

Витрати на збут та адміністративні витрати

4,518

3,122

Збитки від вибуття основних засобів
Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів
Витрати на ремонт і обслуговування
Витрати на паливо та енергію

Витрати за характером
Поточний звітний період
Сировина та витратні матеріали використані

тис. грн.
Порівняльний звітний період

17,660

11,368

324

363

Витрати на оплату професійних послуг

11

29

Транспортні витрати

43

28

Банківські та подібні нарахування

57

63

Витрати на відрядження

124

170

Витрати на комунікацію

27

24

Комунальні витрати

31

22

Витрати на рекламу

31

27

18,467

16,219

397

3,299

18,864

19,518

18,864

19,518

Витрати на послуги

Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата
Внески на соціальне забезпечення
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам
Загальна сума витрат на виплати працівникам
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які
визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати

Витрати за характером
Амортизаційні витрати
Витрати на амортизацію нематеріальних активів
Загальна сума амортизаційних витрат
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або
збитку
Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток
Інші витрати
Загальна сума витрат, за характером

Поточний звітний період
3,092

тис. грн.
Порівняльний звітний період
2,992

6

5

3,098

2,997

3,098

2,997

1,432

550

2,552
43,930

34,796

[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
Поточний звітний період

тис. грн.
Порівняльний звітний період

Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки від (для) операційної діяльності
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги

22,555

10,224

Виплати працівникам

16,651

14,447

109

413

Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Дивіденди, сплачені акціонерам материнського підприємства, класифіковані як фінансова діяльність

435

[800600] Примітки - Перелік облікових політик
Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики

1.1. Ця облікова
політика регламентує вимоги до змісту, порядку визнання елементів,
рівня деталізації окремих статтей та розкриття інформації в
фінансовій звітності Державного підприємства "Волиньторф" (далі –
Підпримство).
1.2. Облікова
політика Підприємства (далі – Облікова політика) встановлює методи
оцінки і процедур, які є обов’язковими для застосування
Відокремленим підрозділом Підприємства та щодо яких нормативно –
правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж
один їх варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку.
Облікова політика визначається на основі міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі – МСФЗ та МСБО), положень, інших
нормативно – правових актів та організаційно – розпорядчих
документів Підприємства.
1.3. Облікова
політика обов’язкова до застосування Підприємством.
1.4. Ця
облікова політика включає облікові принципи, суттєві для підготовки
фінансової звітності Підприємства і встановлює основні принципи
обліку.
1.5. Для
підготовки та складання фінансової звітності Підприємство визначає
основні принципи: метод нарахувань та безперервність
діяльності.
1.6.
Підприємство складає свою фінансову звітність (крім інформації про
рух грошових коштів) за принципом нарахувань. Таким чином,
результати операцій та інших подій визнаються по мірі їх
виникнення, відображаються в облікових записах і подаються у
фінансовій звітності тих періодів, до яких вони
належать.
1.7. Метою
прийняття цієї облікової політики є формування такої системи
бухгалтерського обліку в цілому по Підприємству, яка буде
достовірно представляти інформацію про фінансовий стан
Підприємства, результати діяльності та зміни його фінансового
стану, а також відповідати МСФЗ в усіх аспектах, крім тих випадків,
коли відповідність МСФЗ суперечить якісним характеристикам
фінансової інформації.
1.8.
Підприємство змінює облікову політику, тільки якщо
зміна:
а) вимагається МСФЗ, або
б) призводить до того, що фінансова
звітність надає більш достовірну та доречну інформацію про вплив
операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові
результати діяльності або грошові потоки Підприємства.
1.9. За
відсутності коекретної вимоги МСФЗ керівництво Підприємства
використовує свої професійні судження і визначає політику, що
забезпечує надання у фінансовій звітності найбільш доречної і
достовірної інформації для її користувачів. Такий підхід повинен
забезпечити формування фінансової звітності відповідно до вимог
МСФЗ.
1.10. Зміни в
обліковій політиці застосовуються ретроспективно, Підприємство
коригує залишок кожного компонента власного капіталу на початок
періоду, на який ця зміна впливає, за найперший поданий попередній
період, так, наче нова облікова політика застосовувалася
завжди.

1.11. Якщо
неможливо застосувати нову облікову політику ретроспективно,
оскільки неможливо визначити кумулятивний вплив застосування
політики до всіх попередніх періодів, то Підприємство застосовує
нову облікову політику перспективно з початку найпершого можливого
періоду.
1.12. Зміна
застосованої основи оцінки є зміною облікової оцінки, а не зміною
облікової політики.
1.13. Вплив
змін облікової оцінки Підприємство визнає перспективно, включаючи
його у прибуток або збиток:
а) у періоді, коли відбулася зміна,
якщо зміна впливає ише на цей період;
б) у періоді, коли відбулася зміна та
у майбутніх перодах, якщо зміна впливає на них разом.
1.14. На
Підприємстві застосовується форма організації бухгалтерського
обліку – ведення обліку бухгалтерськими службами апарату управління
та відокремленого підрозділу на чолі з головним бухгалтером,
начальником фінансового відділу.

2.Суттєвість у бухгалтерському обліку і
звітах.

2.1. Суттєвою
визнається облікова інформація, яка здатна впливати на рішення
користувачів фінансової звітності.
2.2. Для
визначення кількості ознак окремих видів облікової інформації
встановлюється такий поріг суттєвості:
– 5% від підсумку відповідно всіх
активів, всіх зобов’язань і власного капіталу – для визначення
суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів,
зобов’язань і власного капіталу підприємства відповідно;
– 2% чистого прибутку (збитку)
підприємств – для визначення суттєвості окремих видів доходів і
витрат;
– 10-відсоткове відхилення балансової
вартості необоротних активів від їх справедливої вартості – для
відображення переоцінки або зменшення корисності таких
актиів;
– при визнанні матеріальних активів з
очікуваним строком використання понад один рік основним засобом –
6 000 грн.

3.Складання фінансової звітності.

3.1. Звітним
періодом для складання фінансової звітності Підприємства є
календарний рік. Проміжна (квартальна) звітність складається
наростаючим підсумком з початку року, в стислому форматі,
відповідно до параграфа 8 МСБО 34. Балас складається на останній
день звітного періоду.
3.2. Оцінка
наявності ознак того, що користність активів зменшилась, відповідно
до МСБО 36 "Зменшення корисності активів", здійснюється на дату
річної фінансової звітності.
3.3.
Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.

3.4.
Відокремлений підрозділ складає окремо фінансову звітність, яка
входить до складу зведеного фінансового звіту
Підприємства.
3.5. Звіт про
рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до
фінансової звітності складається по підприємству
вцілому.
3.6. Звіт про
рух грошових коштів складається за прямим методом шляхом отримання
інформації з облікових регістрів. Виплати на користь держави
чистого прибутку Підприємства зазначаються в складі руху коштів від
фінансової діяльності.
3.7. Примітки
містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий
стан, звіті про сукупний дохід, звіті про зміни у власному капіталі
та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові
пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових
звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам
визнання в цих звітах.
3.8.
Складання зведеної звітності здійснюється шляхом арифметичного
сумування показників звітності апарату управління та його
філії.
3.9.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання
зазначаються у фінансовій звітності консолідовано та розраховуються
тільки в річній звітності.

4.Розкриття інформації в розрізі звітних
сегментів.

4.1. Інформацію про сегменти діяльності для її
розкриття в повному комплекті фінансової звітності формувати
відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти" в розрізі
операційного сегмента "Виробництво", який є
пріоритетним.

4.2. Підприємство здійснює основну діяльність у сфері виробництва та
реалізації брикетів трфових. Інші види діяльності Підприємства
включають в себе реалізацію інших товарів, робіт та послуг, що
складають менше 10% в структурі доходів Підприємства. Активи
Підприємства розташовані в Україні та використовуються для
виробництва та реалізації брикетів торфових.
4.3.
Відповідно до вищенаведеного сегментна звітність у відповідності до
МСФЗ 8 "Операційні сегменти" не подається.

Опис облікової політики щодо витрат на позики

Довгострокове зобов’язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення
зобов’язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов,
пов’язаних із фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважати
довгостроковим, якщо: позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився
не вимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення угоди; не очікуються
подальші порушення кредитної угоди протягом 12 місяців із дати балансу.

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображати в
балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення цієї вартості залежить від виду
зобов’язання та умов їх виникнення.
Опис облікової політики щодо аморизаційних витрат

Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод а
витрати на утримання полів за виробничим методом.
Інші методи передбачені МСБО 16 "Основні засоби", застосовуються за умови
обґрунтування їх економічної доцільності для кожної групи основних засобів. Метод
амортизації окремого об’єкта основних засобів може відрізнятись від того, що
обраний для групи однорідних основних засобів, також за умови обґрунтування
економічної доцільності його застосування. Рішення щодо застосування методу
амортизації іншого, ніж прямолінійний, приймається керівником відокремленого
підрозділу. У разі зміни оцінок пов’язаних із застосовуванням методів амортизації,
новий метод амортизації застосовується перспективно.
Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів які мають визначений строк корисної експлуатації
здійснюється прямолінійним методом.
Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних
активів прирівнюється до нуля.
Очікуваний строк корисної експлуатації нематеріальних активів встановлюється
щодо кожного об’єкта нематеріальних активів комісією із визначення нематеріальних
активів та строків їх використання.

Опис облікової політики щодо виплат працівникам

Порядок бухгалтерського обліку роботодавцем виплат працівникам й розкриття
інформації щодо таких виплат в фінансовій звітності підприємства визначає МСБО 19
"Виплати працівникам"

Оплата праці працівників Підприємства здійснюється згідно з укладеним
Колективним договором, на підставі діючих положень з оплати праці, норм та
нормативів, відповідно до коефіцієнтів співвідношень розмірів посадових окладів і
тарифних ставок, визначених Галузевою угодою між Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками
(об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі і всеукраїнськими
профспілками вугільної промисловості з доповненнями та змінами, виходячи із
мінімальної заробітної плати згідно Закону України.
Опис облікової політики щодо витрат

Витрати це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття
чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань результатом чого є
зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для
отримання яких вони понесені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом
певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому
вони були здійснені.
Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової
діяльності та витрати на заходи із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідації
їх наслідків застосувати рахунки Класу 9. "Витрати діяльності".
Витрати операційної діяльності поділяють на
собівартітсь реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
адміністративні витрати
витрати на збут
інші операційні витрати
Собівартість реалізованих товарів визначати за МСБО 2 "Запаси". Собівартітсь
продажу товарів включає – собівартість придбаних товарів (запасів), виробничу
собівартітсь готової продукції та транспортні витрати по доставці товарів до
покупця.

Облік витрат накопичувати на рахунку 23 "Виробництво" та 91 "Загальновиробничі
витрати" за видами виробництв, за статтями витрат і видами продукції, що
виробляється. Облік витрат ведеться на організацію виробництва та управління
цехами, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а
також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Розподілити
загальновиробничі витрати на постійні та змінні відповідно додатку 4 до облікової
політики та за базу розподілу загальновиробничих витрат приймати людино-години.
Перелік та склад статей калькуляції загальновиробничої собівартості визначено
у додатку 5 до облікової політики.
Перелік і склад статей адміністративних витрат у додатку 6 до облікової
політики. Облік загальногосподарських витрат пов’язаних з управлінням та
обслуговуванням підприємства накопичувати на рах.92 "Адміністративні витрати"
Перелік і склад статей витрат на збут у додатку 7 до облікової політики. Облік
витрат на збут накопичувати на рах.93 "Витрати на збут".
Облік забезпечення наступних витрат та платежів вести на рахунку 47, де
накопичувати затрати на післясезонний період роботи дільниці по видобутку торфу за
такими статтями:
амортизація основних засобів
поточний ремонт основних засобів
витрати на утримання полів
рекультивація полів
загальновиробничі витрати
Облік затрат на передсезонний період роботи дільниці по видобутку торфу вести
на рах. 39 "Витрати майбутніх періодів" а саме по статтях
амортизація основних засобів
поточний ремонт основних засобів
болотно-підготовчі роботи
рекультивація полів
загальновиробничі витрати
До складу інших операційних витрат включаються витрати, які виникли під час
звичайної діяльності крім фінансових, адміністративних, витрат на збут але не
пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції а саме
собівартітсь реалізованих інших виробничих запасів і товарів, якщо дані операції не
входять до основної діяльності Підприємства
витрати від операційної курсової різниці пов’язаних з операційною діяльністю
Підприємства
визнані штрафи пені неустойки

витрати на оплату праці яка не включена до собівартості лікарняні за рахунок
підприємства, винагорода за загальні результати роботи по підсумках року винагорода
за вислугу років матеріальна допомога одноразові виплати
витрати на нарахування ЄСВ на зарплату, що не включена до собівартості
інші витрати операційної діяльності
Для цілей підготовки МСФЗ звітності інші витрати діяльності витрати на
ліквідацію необоротних активів, залишкова вартість списаних не оборотних активів та
інші витрати звичайної діяльності включаються до складу інших операційних витрат
Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснювати відповідно до вимог
МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" з визнанням відстрочених податкових активів та
зобов’язань.
Опис облікової політики щодо податку на прибуток

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснювати відповідно до вимог
МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" з визнанням відстрочених податкових активів та
зобов’язань.
При вормуванні витрат (доходів) з податку на прибуток ураховуються:
поточні податкові доходи та витрати;
відстрочені податкові витрати (доходи), що відносяться до виникнення та сторнування
тимчасових різниць;
відстрочені податкові витрати (доходи), що виникли внаслідок зміни ставок
оподаткування або введення нових податків тощо.
Підприємство визнає відстрочене податкове зобов’зання щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають
від первинного визнання активу чи зобов’ня в операції, яка не має під час
здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток).
Підприємство визнає відстрочений податковий актив щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано
оподатковуваний прибуток, до якого моджна застосувати тимчасову різницю, яка
підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив
виникає від первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не впливає
під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток).

Опис облікової політики щодо кредитів та дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості регулюється Концептуальною основою
фінансової звітності та наступними стандартами: МСФЗ 9 "Фінансові інструменти",
МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття
інформації", МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
Торгова дебіторська заборгованість включає суми заборгованостей за реалізовану
торфопродукцію.
При первісному визнанні торговельна дебіторська заборгованість оцінюється за
ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна
дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з
МСФЗ 15.
Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за реалізовані товари,
послуги та роботи визначається на основі аналізу платоспроможності кожного окремого
дебітора. Дебітори вважаються неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу
про банкрутство, за ними є невиконані судові рішення про стягнення заборгованості
та в інших випадках згідно суджень та рішень менеджменту Підприємства. Не
включаються до розрахунку резерву сумнівних боргів суми поточної дебіторської
заборгованості із строком виникнення до півтора року.
Створення резерву дебіторської заборгованості оформлюється рішенням комісії і
переглядається на кожну звітну дату. В фінансовій звітності сума дебіторської
заборгованості відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Інформація про суму резерву сумнівних боргів по кожній статті поточної
дебіторської заборгованості, його створення і використання у звітному періоді
розкривається у Примітках до фінансової звітності.
Короткострокова дебіторська заборгованість відображається за її первинною
вартістю за вирахуванням суми резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості.
Безнадійна заборгованість — це поточна заборгованість, щодо якої існує
впевненість в її неповерненні боржником чи за якою закінчився перебіг строку
позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає виключенню із
складу активів підприємства.
Аналіз на предмет визнання заборгованості безнадійною і висновок про її
списання проводить комісія, створена для роботи з дебіторською і кредиторською

заборгованістю.
Встановлення сум заборгованості, щодо яких скінчився перебіг строку позовної
давності, проводиться комісією на підставі норм чинного законодавства.
Якщо на момент списання безнадійної заборгованості в обліку підприємства по
даній сумі заборгованості відсутнє сальдо резерву сумнівних боргів чи таке сальдо
менше суми безнадійної заборгованості, то списання заборгованості (суми
перевищення) здійснюється за рахунок витрат періоду 944 “Сумнівні та безнадійні
борги”.
Крім цього, в момент списання дебіторська заборгованість відображається на
позабалансовому рахунку 07 на субрахунку 071 “Списана дебіторська заборгованість”.
На даному субрахунку суми списаної заборгованості підлягають обліку не менше трьох
років з дати їх списання.
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, за якими є відповідні судові
рішення або ведеться претензійно – позовна робота, здійснюється на тих самих
рахунках обліку до отримання судового рішення або початку претензійно – позовної
роботи, крім авансів, за якими рішенням суду передбачено повернення коштів. При
отриманні судового рішення, дебіторська та кредиторська заборгованість по рішенням
суду, кваліфікується відповідно до кінцевих термінів погашення, згідно наказів
виконавчої служби, на поточну та довгострокову, з відненсенням на відповідні
рахунки обліку.
Юридична служба Підприємства повинна надавати судові рішення та накази
юридичної служби до бухгалтерії Підприємства по мірі надходження, а станом на кожне
1 число за заітним періодом, повинна надавати довідку про наявність судових справ в
розрізі контрагентів (позивачів та відповідачів), з інформацією про стан розгляду
справи, суми позову та дати його подання (отримання) або довідку про відсутність
судових справ.
Опис облікової політики щодо оцінки запасів

Бухгалтерський облік запасів.

Запасами визнаються матеріальні активи, які
принесуть економічні вигоди Підприємству та використовуються у
виробничому процесі одноразово, або протягом 12 місяців з дати
звітності.
Первісну вартість запасів, придбаних за плату,
визначати за собівартістю запасів, а запасів, виготовлених власними
силами підприємства, – згідно з МСБО (IAS) 2 "Запаси".
Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати
кожне їх найменування.
Виробничими запасами також визнаються малоцінні
та швидкозношувані предмети із строком експлуатації до одного
року.
Облік усіх транспортно-заготівельних витрат
вести на окремому субрахунку. Суму транспортно-заготівельних
витрат щомісячно розподіляти між сумою залишків на кінець звітного
місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані,
безоплатно передані тощо) за звітний місяць згідно з
МСБО (IAS) 2 "Запаси" з використанням середнього
відсотку.
При відпуску запасів у виробництво, продажу чи
іншому вибутті їх оцінку здійснювати за методом ФІФО.
Запаси, які не приноситимуть підприємству
економічних вигід у майбутньому, визнавати неліквідними і списувати
в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності не
відображати в балансі, а показувати на окремому субрахунку
позабалансового рахунка 07.

Запаси відображати в бухгалтерському обліку і
звітності за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації.
Запаси Підприємства обліковуються у кількісному
та вартісному виразі. Аналітичний облік ведеться у розрізі місць
зберігання, допоміжних цехів та ділянок, структурних
підрозділів.
Спецодяг виданий у підзвіт працівникам,
обліковувати на особистих картках протягом усього встановленого
терміну його використання. Списання спецодягу проводити відповідно
до Колективного договору за встановленими нормами.
Готову продукцію та незавершене виробництво
обліковувати за фактичною виробничою собівартістю.
Облік видобутку торфу ведеться відповідно до
"Інструкції по поточному обліку фрезерного торфу…" затвердженої
заступником Міністра місцевої промисловості УРСР 16.12.81р. та
згідно переліку регістрів обліку визначених у додатку 1
до облікової
політики.
Облік вивезення торфу з місць зберігання на
переробку здійснюється відповідно до "Інструкції по оперативному
обліку торфу що поставляється на виробництво брикетів та на
котельню" затвердженої директором ДП "Волиньторф"
15.02.2007р. та згідно переліку регістрів обліку визначених
у додатку 2
до облікової
політики.

Облік виготовлення брикетів здійснюється
відповідно до "Тимчасової інструкції по обліку вироблених брикетів
і напівбрикетів по торфобрикетних заводах Укрторфу Мінмісцевпрому
УРСР" затвердженої заступником Міністра місцевої промисловості УРСР
7.06.1978р. та згідно переліку регістрів обліку визначених у
додатку 3
до облікової
політики.
Для підтвердження облікових даних про запаси
проводиться інвентаризація. Різниця між вартістю запасів в обліку
та вартістю, визначеною за результатами інвентаризації, відноситься
на статтю звіту про сукупний дохід "Інші операційні доходи" або
"Інші операційні витрати" окремо по списанню та
оприбуткуванню.
Поточна оцінка вибуття запасів при їхній
реалізації, безоплатній передачі здійснюється за балансовою
вартістю.

Опис облікової політики щодо основних засобів

Облік основних засобів, активів у стадії створення, інвестиційної нерухомості та
інших необоротних активів.
До основних засобів підприємство відносить активи, строк корисного використання
яких більше одного року.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікувати за такими
групами:
група 1 – земельні ділянки;
група 2 – будинки, споруди та передавальні пристрої;

група
група
група
Група

3 – машини та обладнання;
4 – транспортні засоби;
5 – інструменти, прилади, інвентар (меблі).
6 – інші основні засоби.
Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 2-50 років;
Машини та обладнання 4-10 років;
Транспортні засоби 5-15 років;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років;
Інші основні засоби 2-5 років.
Після визнання активом основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю.
Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний
метод, а витрати на утримання полів за виробничим методом.
Інші методи, передбачені МСБО 16 "Основні засоби", застосовуються за умови
обґрунтування їх економічної доцільності для кожної групи основних засобів. Метод
амортизації окремого об’єкта основних засобів може відрізнятись від того, що
обраний для групи однорідних основних засобів, також за умови обґрунтування
економічної доцільності його застосування. Рішення щодо застосування методу
амортизації іншого, ніж прямолінійний, приймається керівником відокремленого
підрозділу. У разі зміни оцінок, пов’язаних із застосовуванням методів амортизації,
новий метод амортизації застосовується перспективно.
Придатність об’єкта основних засобів до використання підтверджується актом
введення в експлуатацію. Амортизація об’єкта основного засобу починається з
наступного після введення в експлуатацію місяця та припиняється з наступного за
місяцем вибуття об’єкта.
Перед проведенням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання,
реконструкції тощо видається наказ керівника відокремленого підрозділу про
проведення поліпшення, в якому визначається перелік об’єктів основних засобів (із
зазначенням інвентарних номерів), вид поліпшення, мета проведення робіт: збільшення
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, або
підтримання об’єкта в робочому стані.
Одночасно із введенням основних засобів в експлуатацію приймальною (робочою)
комісією визначається ліквідаційна вартість та очікуваний строк корисної
експлуатації кожного об’єкта основних засобів та їх компонентів.

У разі зміни ліквідаційної вартості та строку корисної експлуатації об’єктів
основних засобів після проведення поліпшень, що збільшують їх балансову вартість,
нові показники зазначаються в типовій формі № 03-2 "Акт приймання – здачі
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів" та вносяться до
інвентарної картки обліку основних засобів (форма № 03-6) (технічного паспорта).
Строк корисної експлуатації кожного об’єкта основних засобів переглядається на
підставі технічного обґрунтування у разі зміни очікуваних економічних вигод від
його використання, а також під час проведення щорічної інвентаризації або
переоцінки.
Активи у стадії створення (незавершені капітальні інвестиції) обліковуються за
історичною собівартістю за вирахуванням збитків від знецінення. Запасні частини,
обладнання відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій, тільки якщо
вони відповідають визначенню основних засобів або будуть використані для їх
створення, поліпшення, яке збільшить вартість основних засобів.
Інвестиційна нерухомість обліковується за моделлю справедливої вартості. До
складу інвестиційної нерухомості включаються будівлі, споруди та земля, на якій
вони розташовані, або їх частки, якщо вони утримуються з метою отримання орендних
платежів та/або збільшення вартості капіталу. При цьому частки об’єктів, що
використовуються з цією метою, мають бути подані окремо. Визнавати об’єкт основних
засобів інвестиційною нерухомістю, якщо водночас використовуються як операційна так
і інвестиційна нерухомість, але більше 50% загальної її площі передано в операційну
оренду.
Матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання понад один рік
та вартістю менше порога суттєвості, встановленого для необоротних активів,
відображаються в складі запасів як малоцінні та швидкозношувані предмети і
списуються на витрати під час їх передачі в експлуатацію із забезпеченням
кількісного обліку позабалансом.
Витрати на поточні ремонти і обслуговування основних засобів та орендованого
приміщення, списуються на витрати того звітного періоду, в якому вони виникли.
Датою первісного визнання непоточних активів (або ліквідаційних груп) як
утримуваних для продажу вважається дата прийняття рішення про продаж такого майна.
Опис облікової політики щодо забезпечень

Зобов’язання визнавати лише тоді, коли актив отриманий або коли підприємство має
безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок
його погашення.
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його
суму включати до складу доходу звітного періоду.
Довгострокове зобов’язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення
зобов’язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов,
пов’язаних із фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважати
довгостроковим, якщо: позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився
не вимагати погашення зобов’язання внаслідок порушення угоди; не очікуються
подальші порушення кредитної угоди протягом 12 місяців із дати балансу.
Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображати в
балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення цієї вартості залежить від виду
зобов’язання та умов їх виникнення.
Зобов’язання, які були спочатку класифіковані як довгострокові, але строк
погашення яких на дату балансу менше 12 місяців, слід перекласифікувати у поточні.
Поточні зобов’язання відображати в балансі за сумою погашення.
Забезпеченням вважати зобов’язання з невизначеним строком або сумою.
Забезпечення визнається в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО (IAS) 37
"Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи", якщо: суб’єкт господарювання
має існуюче зобов’язання (юридичне і конструктивне) внаслідок минулої події;
імовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, буде
необхідним для виконання зобов’язання; можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
У разі невиконання вищенаведених умов забезпечення не визнається.
Підприємство створює наступні забезпечення:
Забезпечення на оплату відпусток працівникам. На субрахунку 471 "Забезпечення
виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових
відпусток працівникам.
Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої
заробітної плати працівникам і відсотку, як відношення річної планової суми на
оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення
обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

На кінець звітного року Підприємство проводить інвентаризацію залишків
невикористаних відпусток, на основі фактичних даних перераховує резерв за звітний
рік і проводить коригування на різницю між попередньо нарахованим резервом за
одинадцять місяців та перерахованим резервом за звітний рік.
Забезпечення на рекультивацію земель
Забезпечення визнається, якщо в результаті минулих подій Підприємство
має
юридичне
або
конструктивне зобов'язання,
що за
очікуванням призведе
до вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі
економічні
вигоди, що
необхідні для
врегулювання
даного зобов'язання.
Величина резерву
визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із застосуванням
ставки дисконту на основі ”до оподаткування ” що відображає поточну ринкову
оцінку вартості грошей в часі і ризики пов'язані з
виконанням цього
зобов'язання.
Оцінка Компанії щодо резерву на відновлення об'єктів середовища базується на
оцінці очікуваних майбутніх витрат, що будуть понесені під час
відновлення,
скоригованих на вплив
прогнозованої інфляції на майбутні періоди, та
дисконтованих з використанням процентних ставок, що застосовуються до резерву.
Витрати по відсоткам, що
пов'язані з резервом, включаються до фінансових
витрат у складі прибутку або збитку.
До початку розробки
родовища торфу Підприємство розробило Локальний
кошторис по рекультивації вироблених земель
під лісовідновлення.
Загальна
вартість
робіт
згідно Локального кошторису становить
343686 грн. Кошторис
складений в цінах
станом на 30 серпня 2006 року.
Видобуток проводиться поступово на
окремих ділянках родовища.
Рекультивація на вироблених ділянках повинна проводитися
поетапно.
Рекультивація повинна проводитися по чотирьох ділянках. Які мають
різний
термін
експлуатації. Підприємство
не розробила та не затвердила план
рекультивації земель .
Станом на звітну дату визначити
та
розрахувати величину резерву
рекультивації вироблених земель
під лісовідновлення не є можливим.

Опис облікової політики щодо визнання доходу від продажу

Відповідно до вимог МСБО (IAS) 18 дохід – це збільшення економічних вигід протягом
облікового періоду, що виникає в ході звичайної діяльності Підприємства, що
призводить до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками
учасників капіталу.
Визначення доходу включає дохід від основної діяльності та дохід від інших
операцій.
Дохід від основної діяльності виникає під час звичайної діяльності (продажу,
відсотки).
Дохід від інших операцій відображає інші статті, які відповідають визначенню
доходу і може виникати або не виникати у процесі звичайної діяльності (дохід
отриманий в результаті продажу необоротних активів).
Оцінка ступеня завершеності операцій з продажу товарів, робіт, послуг
здійснюється методом результатів.
Підприємство класифікує доходи за наступними категоріями:
- дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- інші фінансові доходи;
- інші доходи.
Виручка від продажу товарів (продукції, робіт, послуг) визнається на момент
переходу ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на товари.
Виручка від реалізації торфобрикетів визнається за регульваними цінами.
Виручка від реалізації інших послуг визнається по факту їх фактичного надання.
Опис облікової політики щодо звітності за сегментами

Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової
звітності формувати відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти" в розрізі
операційного сегмента "Виробництво", який є пріоритетним.
Підприємство здійснює основну діяльність у сфері виробництва та реалізації
брикетів трфових. Інші види діяльності Підприємства включають в себе реалізацію
інших товарів, робіт та послуг, що складають менше 10% в структурі доходів
Підприємства. Активи Підприємства розташовані в Україні та використовуються для
виробництва та реалізації брикетів торфових.
Відповідно до вищенаведеного сегментна звітність у відповідності до МСФЗ 8
"Операційні сегменти" не подається.

Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості регулюється Концептуальною основою
фінансової звітності та наступними стандартами: МСФЗ 9 "Фінансові інструменти",
МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття
інформації", МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
Торгова дебіторська заборгованість включає суми заборгованостей за реалізовану
торфопродукцію.
При первісному визнанні торговельна дебіторська заборгованість оцінюється за
ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна
дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з
МСФЗ 15.
Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за реалізовані товари,
послуги та роботи визначається на основі аналізу платоспроможності кожного окремого
дебітора. Дебітори вважаються неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу
про банкрутство, за ними є невиконані судові рішення про стягнення заборгованості
та в інших випадках згідно суджень та рішень менеджменту Підприємства. Не
включаються до розрахунку резерву сумнівних боргів суми поточної дебіторської
заборгованості із строком виникнення до півтора року.
Створення резерву дебіторської заборгованості оформлюється рішенням комісії і
переглядається на кожну звітну дату. В фінансовій звітності сума дебіторської
заборгованості відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Інформація про суму резерву сумнівних боргів по кожній статті поточної
дебіторської заборгованості, його створення і використання у звітному періоді
розкривається у Примітках до фінансової звітності.
Короткострокова дебіторська заборгованість відображається за її первинною
вартістю за вирахуванням суми резерву на покриття збитків від сумнівної
заборгованості.
Безнадійна заборгованість — це поточна заборгованість, щодо якої існує
впевненість в її неповерненні боржником чи за якою закінчився перебіг строку
позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає виключенню із
складу активів підприємства.
Аналіз на предмет визнання заборгованості безнадійною і висновок про її
списання проводить комісія, створена для роботи з дебіторською і кредиторською

заборгованістю.
Встановлення сум заборгованості, щодо яких скінчився перебіг строку позовної
давності, проводиться комісією на підставі норм чинного законодавства.
Якщо на момент списання безнадійної заборгованості в обліку підприємства по
даній сумі заборгованості відсутнє сальдо резерву сумнівних боргів чи таке сальдо
менше суми безнадійної заборгованості, то списання заборгованості (суми
перевищення) здійснюється за рахунок витрат періоду 944 “Сумнівні та безнадійні
борги”.
Крім цього, в момент списання дебіторська заборгованість відображається на
позабалансовому рахунку 07 на субрахунку 071 “Списана дебіторська заборгованість”.
На даному субрахунку суми списаної заборгованості підлягають обліку не менше трьох
років з дати їх списання.
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, за якими є відповідні судові
рішення або ведеться претензійно – позовна робота, здійснюється на тих самих
рахунках обліку до отримання судового рішення або початку претензійно – позовної
роботи, крім авансів, за якими рішенням суду передбачено повернення коштів. При
отриманні судового рішення, дебіторська та кредиторська заборгованість по рішенням
суду, кваліфікується відповідно до кінцевих термінів погашення, згідно наказів
виконавчої служби, на поточну та довгострокову, з відненсенням на відповідні
рахунки обліку.
9.18. Юридична служба Підприємства повинна надавати судові рішення та накази
юридичної служби до бухгалтерії Підприємства по мірі надходження, а станом на кожне
1 число за заітним періодом, повинна надавати довідку про наявність судових справ в
розрізі контрагентів (позивачів та відповідачів), з інформацією про стан розгляду
справи, суми позову та дати його подання (отримання) або довідку про відсутність
судових справ.

Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу

Облік доходів та витрат, фінансового результату.
Відповідно до вимог МСБО (IAS) 18 дохід – це збільшення економічних вигід
протягом облікового періоду, що виникає в ході звичайної діяльності Підприємства,
що призводить до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із
внесками учасників капіталу.

Визначення доходу включає дохід від основної діяльності та дохід від інших
операцій.
Дохід від основної діяльності виникає під час звичайної діяльності (продажу,
відсотки).
Дохід від інших операцій відображає інші статті, які відповідають визначенню
доходу і може виникати або не виникати у процесі звичайної діяльності (дохід
отриманий в результаті продажу необоротних активів).
Оцінка ступеня завершеності операцій з продажу товарів, робіт, послуг
здійснюється методом результатів.
Підприємство класифікує доходи за наступними категоріями:
- дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг);
- інші операційні доходи;
- інші фінансові доходи;
- інші доходи.
Виручка від продажу товарів (продукції, робіт, послуг) визнається на момент
переходу ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на товари.
Виручка від реалізації торфобрикетів визнається за регульваними цінами.
Виручка від реалізації інших послуг визнається по факту їх фактичного надання.
Витрати – це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом
чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами
учасникам.
Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для
отримання яких вони понесені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом
певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому
вони були здійснені.
Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової
діяльності та витрати на заходи із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідації
їх наслідків застосувати рахунки Класу 9. "Витрати діяльності".
Витрати операційної діяльності поділяють на:
- собівартітсь реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати.

Собівартість реалізованих товарів визначати за МСБО 2 "Запаси". Собівартітсь
продажу товарів включає – собівартість придбаних товарів (запасів), виробничу
собівартітсь готової продукції та транспортні витрати по доставці товарів до
покупця.
Облік витрат накопичувати на рахунку 23 "Виробництво" та 91 "Загальновиробничі
витрати" за видами виробництв, за статтями витрат і видами продукції, що
виробляється. Облік витрат ведеться на організацію виробництва та управління
цехами, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а
також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Розподілити
загальновиробничі витрати на постійні та змінні відповідно додатку 4 до облікової
політики та за базу розподілу загальновиробничих витрат приймати людино-години.
Перелік та склад статей калькуляції загальновиробничої собівартості визначено
у додатку 5 до облікової політики.
Перелік і склад статей адміністративних витрат у додатку 6 до облікової
політики. Облік загальногосподарських витрат пов’язаних з управлінням та
обслуговуванням підприємства накопичувати на рах.92 "Адміністративні витрати".
Перелік і склад статей витрат на збут у додатку 7 до облікової політики. Облік
витрат на збут накопичувати на рах.93 "Витрати на збут".
Облік забезпечення наступних витрат та платежів вести на рахунку 47, де
накопичувати затрати на післясезонний період роботи дільниці по видобутку торфу за
такими статтями:
- амортизація основних засобів;
- поточний ремонт основних засобів;
- витрати на утримання полів;
- рекультивація полів;
- загальновиробничі витрати.
Облік затрат на передсезонний період роботи дільниці по видобутку торфу вести
на рах. 39 "Витрати майбутніх періодів", а саме по статтях:
- амортизація основних засобів;
- поточний ремонт основних засобів;
- болотно-підготовчі роботи;
- рекультивація полів;
- загальновиробничі витрати.
До складу інших операційних витрат включаються витрати, які виникли під час
звичайної діяльності (крім фінансових, адміністративних, витрат на збут), але не
пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції, а саме:
- собівартітсь реалізованих інших виробничих запасів і товарів, якщо дані операції

не входять до основної діяльності Підприємства;
- витрати від операційної курсової різниці, пов’язаних з операційною діяльністю
Підприємства;
- визнані штрафи, пені, неустойки;
- витрати на оплату праці, яка не включена до собівартості (лікарняні за рахунок
підприємства, винагорода за загальні результати роботи по підсумках року,
винагорода за вислугу років, матеріальна допомога, одноразові виплати);
- витрати на нарахування ЄСВ на зарплату, що не включена до собівартості;
- інші витрати операційної діяльності.
Для цілей підготовки МСФЗ звітності, янші витрати діяльності (витрати на
ліквідацію необоротних активів, залишкова вартість списаних не оборотних активів та
інші витрати звичайної діяльності) включаються до складу інших операційних витрат.
Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку
здійснюється при вибутті необоротних активів.
Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснювати відповідно до
вимог МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" з визнанням відстрочених податкових
активів та зобов’язань.
При вормуванні витрат (доходів) з податку на прибуток ураховуються:
- поточні податкові доходи та витрати;
- відстрочені податкові витрати (доходи), що відносяться до виникнення та
сторнування тимчасових різниць;
- відстрочені податкові витрати (доходи), що виникли внаслідок зміни ставок
оподаткування або введення нових податків тощо.
Підприємство визнає відстрочене податкове зобов’зання щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають
від первинного визнання активу чи зобов’ня в операції, яка не має під час
здійснення жодного впливу ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток
(податковий збиток).
Підприємство визнає відстрочений податковий актив щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають вирахуванню, якщо є ймовірним, що буде отримано
оподатковуваний прибуток, до якого моджна застосувати тимчасову різницю, яка
підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив
виникає від первісного визнання активу або зобов’язання в операції, яка не впливає
під час здійснення операції ні на обліковий прибуток, ні на оподатковуваний
прибуток (податковий збиток).
Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами

Пов’язані особи.
Під час формування інформації щодо пов’язаних сторін та їх розкриття у фінансовій
звітності пов’язаними (сторонами) особами вважаються:
- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
- директор Підприємства, що має право на встановлення, зміну або зупинення правових
відносин;
- директор відокремленого підрозділу (філії), що має право на встановлення, зміну
або зупинення правових відносин.
. З метою розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському
персоналу відповідно до параграфа 17 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані
сторони" до провідного персоналу належать:
- посадові особи Підприємства: диретор, головний бухгалтер;
- директор відокремленого підрозділу (філії), начальник фінансового відділу.

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ
Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації

Примітки складені на основі фінансової звітності, яка відповідає чинним діючим МСФЗ.
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
Державне підприємство "Волиньторф"

Ідентифікаційний код юридичної особи
Походження суб'єкта господарювання

Державне підприємство
“Волиньторф”є державним унітарним підприємством, що діє як державне
комерційне підприємство, засноване на державній власності згідно з
наказом Державного комітету України по вугільній промисловості №16
від 10.02.1993, входить до складу Державного концерну "Укрторф"
відповідно до Постанови КМУ від 03.05.2007 року №689 та належить до
сфери управління Фонду державного майна України.
До складу підприємства
входить відокремлений підрозділ – Маневицький торфозавод – філіал
ДП "Волиньторф"

Правова форма суб'єкта господарювання
Державне підприємство
Країна реєстрації
Україна
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання
вулиця Сойне, буд. 15, с. ПРИЛІСНЕ, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, ВОЛИНСЬКА обл., 44614
Основне місце ведення господарської діяльності
вулиця Сойне, буд. 15, с. ПРИЛІСНЕ, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, ВОЛИНСЬКА обл., 44614
Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони

00426302

Філія "Маневицький торфозавод - філіал державного підприємства "Волиньторф".
Адреса: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н., селище міського типу Маневичі, вул. Луцька, будинок 21
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання

Державне підприємство “Волиньторф”є державним унітарним підприємством, що діє як
державне комерційне підприємство, засноване на державній власності згідно з наказом
Державного комітету України по вугільній промисловості №16 від 10.02.1993, входить
до складу Державного концерну "Укрторф" відповідно до Постанови КМУ від 03.05.2007
року №689 та належить до сфери управління Фонду державного майна України.
До складу підприємства входить відокремлений підрозділ – Маневицький торфозавод
– філіал ДП "Волиньторф"
Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні
напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних прогнозів,
пріоритетів, кон’юктури ринку продукції, товарів, робіт та економічної ситуації.
Основу планів Підприємства становлять державні контракти і державні замовлення та
договора, укладені з покупцями продукції і постачальниками матеріально – технічних
ресурсів.
Згідно Довідки Державного комітету статистики України здійснює такі види (КВЕД):
19.20
- 01.29
- 02.10
- 02.20
- 08.92
- 25.62
- 35.30
- 36.30
- 41.20
- 46.71
- 47.19
- 49.41
- 71.20
-

Виробництво продуктів нафтоперероблення;
Вирощування інших багаторічних культур;
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві ;
Лісозаготівлі;
Добування торфу;
Механічне оброблення металевих виробів.;
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
Забір очищення та постачання води;
Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Інші види роздрібної торгівлі і неспеціалізованих магазинах;
Вантажний автомобільний транспорт;
Технічні випробування та дослідження.

Твердження про відповідність до вимог МСФЗ

За всі звітні періоди,
закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Підприємство
готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів
бухгалтерського обліку України.
Підприємство перейшло
на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2019
року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання
міжнародних стандартів фінансової звітності".
Керуючись
МСФЗ 1, Підприємство обрало першим звітним періодом рік, що
закінчується 31 грудня 2018 року. З цієї дати фінансова звітність
Підприємства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були
розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень
міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень
Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з
міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання
фінансової звітності.
З моменту використання
МСФЗ, Підприємство застосовує облікову політику, що базується на
стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязі включно:
- МСФЗ 1 "Перше
застосування МСФЗ";
- МСФЗ 3 "Об’єднання
бізнесу";
МСФЗ 5 "Не поточні
активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність";
- МСФЗ 7 "Фінансові
інструменти: розкриття інформації";
- МСФЗ 8 "Операційні
сегменти";

- МСФЗ 15 "Виручка за
контрактами з клієнтами";
- МСБО 1 "Подання
фінансової звітності";
- МСБО 2
"Запаси";
- МСБО 7 "Звіт про рух
грошових коштів";
- МСБО 8 "Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки";
- МСФЗ 9 "Фінансові
інструменти";
- МСБО 10 "Події після
звітного періоду";
- МСБО 12 "Податок на
прибуток";
- МСБО 16 "Основні
засоби";
- МСБО 17
"Оренда";
- МСБО 18
"Дохід";
- МСБО 19 "Виплати
працівникам";
- МСБО 21 "Вплив змін
валютних курсів";
- МСБО 24 "Розкриття
інформації про пов’язані сторони";
- МСБО 32 "Фінансові
інструменти: подання";
- МСБО 34 "Проміжна

фінансова звітність";
- МСБО 36 "Зменшення
корисності активів";
- МСБО 37
"Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи";
- МСБО 38
"Нематеріальні активи";
- МСБО 39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка";
- МСБО 40 "Інвестиційна
нерухомість"
Фінансова звітність
Підприємства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану,
фінансових результатів діяльності та грошових потоків Підприємства
для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при
прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою
фінансової звітності за 2020 рік є Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО). При формуванні фінансової звітності Підприємство
керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних
актів щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам
МСФЗ.

Нові МСФЗ, прийняті
станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала.
МСФЗ та правки Основні
до
вимоги
них

Ефективна Дострокове
Застосування Вплив
застосування у
поправок
дата
[2]
фінансовій
звітності

за рік, що
закінчився
31.12.2020
р.[1]
МСФЗ 9
Фінансові
інструменти ,
МСБО 39
Фінансові
інструменти:
Визнання та
оцінка ,
МСФЗ 7
Фінансові
інструменти:
Розкриття
інформації ,
МСФЗ 4
Страхові
контракти та
МСФЗ 16 Оренда

У серпні 2020 року
Рада
з МСФЗ в рамках
Реформи IBOR
опублікувала
поправки, що
доповнюють
випущені у 2019 році
та зосереджують
увагу на наслідках
реформи
базового рівня
процентних ставок на
фінансовій звітності
компанії,
які виникають, коли,
наприклад, базовий
показник процентної
ставки,
який
використовується для
обчислення процентів
за фінансовим
активом замінено
альтернативною
базовою ставкою.
Поправки до фази 2
розглядають питання,
які можуть вплинути
на фінансову
звітність під
час реформи базового

1 січня
2021
року

Дозволено

рівня процентних
ставок, включаючи
наслідки
змін договірних
грошових потоків або
відносин хеджування,
що
виникають внаслідок
заміни базового
рівня процентної
ставки. з
альтернативною
базовою ставкою
(проблеми із
заміною).
На етапі 2 свого
проекту Рада внесла
зміни до вимог
зазначених
стандартів, що
стосуються:

- зміни договірних
грошових потоків компанії не
доведеться
припиняти визнання
або коригувати
балансову вартість
фінансових
інструментів для
змін, що вимагаються
реформою, а замість
цього

оновить ефективну
процентну ставку,
щоб відобразити
зміну до
альтернативної
базової ставки;
- облік хеджування компанії не
доведеться припиняти
облік
хеджування виключно
тому, що вона
вносить зміни, які
вимагає
реформа, якщо
хеджування
відповідає іншим
критеріям обліку
хеджування; і
- розкриття
інформації компанія повинна
буде розкривати
інформацію про нові
ризики, що виникають
внаслідок реформи,
та про
те, як вона управляє
переходом до
альтернативних
ставок.
Поправки до Фази 2
поширюються лише на
зміни, які вимагає

реформа базового
рівня
процентних ставок до
фінансових
інструментів та
відносин
хеджування.

МСБО 16
"Основні
засоби"

МСБО 37
"Забезпечення,
непередбачені
зобов’язання
та
непередбачені
активи"

Поправки забороняють
компанії
вираховувати з
вартості основних
засобів суми,
отримані
від реалізації
вироблених
предметів, коли
компанія готує актив
до
його цільового
використання.
Натомість компанія
визнає такі
надходження від
продажу та пов'язані
з ними витрати у
прибутку або
збитку.
Поправки уточнюють,
що
"витрати на
виконання договору"
являють собою
витрати,
безпосередньо
пов'язані з
договором - тобто

01 січня
2022
року

1 січня
2022
року

Дозволено

Дозволено

або додаткові витрати
виконання договору
(наприклад, прямі
витрати на працю і
матеріали),
або розподіл інших
витрат, які також
безпосередньо
пов'язані з
договором
(наприклад ,
розподіл амортизації
об'єкта основних
засобів, що
використовується при
виконанні договору).
МСФЗ 3
"Об’єднання
бізнесу"

Актуалізація посилань
в
МСФЗ (IFRS) 3 на
Концептуальні основи
підготовки фінансової
звітності, не
змінюючи вимог до
обліку для об'єднання
бізнесів.
Додано виняток щодо
зобов'язань і
умовних зобов'язань.
Цей виняток
передбачає, що
стосовно деяких
видів зобов'язань і
умовних зобов'язань
організація, яка
застосовує МСФЗ
(IFRS) 3, повинна

1 січня
2022
року

Дозволено

посилатися на
МСФЗ (IAS) 37
"Забезпечення,
непередбачені
зобов'язання та
непередбачені
активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 21 "Збори ",
а не на
Концептуальні засади
фінансової звітності
2018
року.
Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСФЗ (IFRS) 1

Дочірнє підприємство,
яке уперше
застосувало МСФЗ.
Поправка дозволяє
дочірньому
підприємству, що
застосовує IFRS 1:
D16 (a) (яке
переходить на МСФЗ
пізніше своєї
материнської
компанії), виконати
оцінку накопиченого
ефекту курсових
різниць у складі
іншого сукупного
доходу - на
підставі такої
оцінки, виконаної
материнською
компанією на дату її
переходу на МСФЗ.

1 січня
2022
року

Дозволено

Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСФЗ (IFRS) 9

Комісійна винагорода,
що включається в "10відсотковий" тест
при припиненні
визнання
фінансових
зобов'язань.
Поправка уточнює
характер такої
комісійної
винагороди - воно
включає тільки
винагороду, сплачене
між
позикодавцем і
займополучателя,
включаючи
винагороду, сплачене
або
отримане від особи
інших сторін.

Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСФЗ (IFRS) 16

Стимулюючі платежі по
оренді. Поправка
уточнює
ілюстративний
приклад № 13 до МСФЗ
(IFRS)
16 шляхом виключення
прикладу урахування
відшкодування,
отриманого
орендарем від
орендодавця в якості

1 січня
2022
року

Дозволено

компенсації за
понесені витрати
на поліпшення
об'єкта оренди.
Щорічні
поправки в
МСФЗ
(2018-2020):
МСБО (IAS) 41

МСБО 1
"Подання
фінансової
звітності"

Ефекти оподаткування
при визначенні
справедливої
вартості. Поправка
виключає вимогу IAS
41:22, яка вказує,
що потоки грошових
коштів, пов'язані з
оподаткуванням, не
включаються до
розрахунків
справедливої вартості
біологічних активів.
Поправка призводить
до відповідності IAS
41 і
IFRS 13.
Поправки роз'яснюють
критерій у МСБО 1
для класифікації
зобов'язання як
довгострокового:
вимога до суб'єкта
господарювання мати
право відкласти
погашення
зобов'язання
принаймні на 12
місяців після
звітного
періоду.
Сутність

1 січня
2022
року

01 січня
2023
року

Дозволено

Дозволено

поправок:

- уточнено, що
зобов'язання
класифікується як
довгострокове, якщо у
організації є право
відстрочити
врегулювання
зобов'язання
щонайменше на 12
місяців, а право
компанії на
відстрочку
розрахунків має
існувати на кінець
звітного періоду;
- класифікація
залежить тільки він
наявності такого
права і не
залежить від
імовірності того, чи
планує компанія
скористатися цим
правом - на
класифікацію не
впливають наміри чи
очікування
керівництва щодо
того, чи компанія
реалізує своє право
на
відстрочку
розрахунків;

- роз’яснення впливу
умов кредитування на
класифікацію - якщо
право відстрочити
врегулювання
зобов'язання
залежить від
виконання
організацією певних
умов, то дане право
існує на дату
закінчення
звітного періоду
тільки в тому
випадку, якщо
організація виконала
ці умови на дату
закінчення звітного
періоду. Організація
повинна
виконати ці умови на
дату закінчення
звітного періоду,
навіть якщо
перевірка їх
виконання
здійснюється
кредитором пізніше; і
- роз’яснення вимог
до класифікації
зобов'язань, які
компанія може
або може погасити

шляхом випуску
власних інструментів
власного
капіталу.
МСФЗ 17
Страхові
контракти

- Виключення деяких
видів договорів зі
сфери застосування
МСФЗ
17
- Спрощене подання
активів і
зобов'язань,
пов'язаних з
договорами
страхування в звіті
про фінансовий стан
- Вплив облікових
оцінок, зроблених в
попередніх проміжних
фінансових звітностях
- Визнання і
розподіл
аквізиційних
грошових потоків
- Зміна у визнанні
відшкодування за
договорами
перестрахування в
звіті про прибутки і
збитки

1 січня
2023
року

Дозволено

- Розподіл маржі за
передбачені
договором
страхування
інвестиційні
послуги (CSM)
- Можливість
зниження фінансового
ризику для договорів
вхідного
перестрахування і
непохідних
фінансових
інструментів
- Перенесення дати
вступу в силу МСФЗ
17, а також
продовження
періоду звільнення
від застосування
МСФЗ (IFRS) 9 для
страхових
компаній до 1 січня
2023 року
- Спрощений облік
зобов'язань по
врегулюванню збитків
за
договорами, які
виникли до дати
переходу на МСФЗ 17
- Послаблення в
застосуванні технік

для зниження
фінансового
ризику
- Можливість
визначення
інвестиційного
договору з умовами
дискреційного участі
в момент переходу на
новий стандарт, ніж в
момент виникнення
договору

[1]

В цій графі
зазначається застосовані чи не застосовані поправки у фінансовій
звітності за 2020 рік.
[2]

В цій графі
зазначається вплив поправок (якщо їх застосовано) та дається
посилання на примітку, де цей вплив розкрито, або зазначається, що
правки не мали впливу
Наявні ліцензії: вид, періоди

Спеціаьний дозвіл на користування
надрами №810 від 04.03.1997 року виданий Державною службою геології
та надр України терміном на 19 років на видобування торфу
придатного для виробництва брикетів та приготування
компостів.Термін дії дозволу продовжено згідно наказу № 36 від
26.01.2017року.

Ліцензія (спеціальний дозвіл) на
користування надрами № 2396 від 26.03.2001 року виданий
Міністерством екології та природних ресурсів України терміном на 20
років на видобування торфу на паливо.

Спеціальний дозвіл на користування
надрами № 785 від 13.02.1997 року терміном на 18 років для
видобування торфу придатного для виробництва брикетів та
приготування компостів. Термін дії дозволу продовжено згідно наказу
№ 36 від 26.01.2017року.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що
мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн.
Строк погашення не більше
одного року

Усі часові інтервали

Поточні запаси

18,585

18,585

Поточна торговельна дебіторська заборгованість

4,898

4,898

Поточна торговельна кредиторська заборгованість

4,946

4,946

Пояснення баз оцінки, застосованих при складанні фінансової звітності

Фінансова звітність була підготовлена
з використанням принципу обліку по

історичній

вартості.

Облікові оцінки застосовуються до
основних засобів, нематеріальних активів, запасів, дебіторської
заборгованості, довгострокових забезпечень та інших поточних та
довгострокових зобов’язань. Визначення управлінського персоналу
операцій, подій та умов, що приводять до необхідності використання
облікових оцінок,припущень та суджень, базуються на знанні щодо
стратегії бізнесу в поточному періоді та сукупному досвіді з
складання фінансової звітності в попередніх періодах.

Під час здійснення облікової оцінки
використовується метод оцінки вибуття запасів, метод визначення
величини резерву кредитних збитків, метод калькулювання виробничої
собівартості продукції.
Компанія застосовує методи оцінки
справедливої вартості, які відповідають обставинам, та для яких є
достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, масимізуючи
використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.

Пояснення джерел невизначеності оцінки із значним ризиком спричинення суттєвого коригування

Основні джерела
невизначеності оцінок Українське податкове законодавство та інша регуляторна база,
зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують
змінюватись. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко
сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і
центральними органами державної влади та іншими урядовими органами
по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є
незвичайними.

Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом

Підприємство здiйснює заходи з
управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi
капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та
власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть
своєї дiяльностi. Керiвництво Підприємства здiйснює огляд структури
капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує
вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.

[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність
Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність

Проміжна фінансова звітність за 1 півріччя 2021 року складена відповідно до діючих чинних МСФЗ.
Опис значних подій та операцій
Опис значних подій та операцій відносно запасів

Запаси Підприємства були представлені наступним чином:
30 червня 2021 року

31 грудня 2020 року

Запаси
2697
Сировина і матеріали

2101
646

Паливо

533

Тата і тарні матеріали

64

Будівельні матеріали

251

52
289
2020
Запасні частини

1911
611

Малоцінні та швидкозношувані предмети

445
16219

Незавершене виробництво

10662

Готова продукція

2618

642
Товари

-

Всього:

18585

23176

Опис значних подій та операцій відносно об'єктів основних засобів

Основні засоби.
У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. Переоцінка основних засобів була проведена станом на 01.01.2019 року із залученням оцінювача-експерта.
Станом на 30 червня 2021 року основні засоби Підприємства були представлені наступним чином:

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти, прилади,
інвентар, малоцінні
необоротні матеріальні
активи

Незавер-шені
капітальні
інвестиції

Всього

Балансова
вартість станом
на 01.01.2021

95041

28102

30961

1098

2185

157387

Балансова
вартість станом
на 30.06.2021

94675

26757

29882

718

2185

154217

1727

656

600

109

-

3092

Амортизаційні
нарахування за
звітний період

тис.грн.
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2021 669930
Надійшло у звітному періоді ОЗ в т.ч.: 109
-

придбання основних засобів 109
поліпшення основних засобів коригування згідно з МСФЗ Вибуло ОЗ (списано) в т.ч.: 38

-

списано 38
коригування згідно з МСФЗ Первісна вартість станом на 30.06.2021 670001
Накопичена амортизація станом на 01.01.2021 512730
Амортизаційні відрахування за звітний період 3092
Вибуло ОЗ (списано) 38
Накопичена амортизація станом на 30.06.2021 515784

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 2-50 років;
Машини та обладнання 4-10 років;
Транспортні засоби 5-15 років;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років;
Інші основні засоби 2-5 років.
Після визнання активом основні засоби обліковуються за переоціненою вартістю.
Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод, а витрати на утримання полів за виробничим методом.

Опис значних подій та операцій відносно виправлення помилок попередніх періодів

В 1 півріччі 2021 року валюта балансу зменшилася на 186 тис.грн. Зменшено ряд.1011 на 161 тис.грн та ряд.балансу на 26 тис.грн, філія підприємства виправляла розрахунок дооцінки ОЗ, тому що в 2020
році провели невірно дооцінювання ОЗ і нарахування амортизації.
Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Підприємство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України.
Підприємство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2019 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності".
Керуючись МСФЗ 1, Підприємство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2018 року. З цієї дати фінансова звітність Підприємства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ,
що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного
комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
Фінансова звітність Підприємства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків
Підприємства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності за 1 квартал 2021 рік є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). При формуванні фінансової звітності Підприємсьтво керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

<

