
 
ПАТ «Укрграфіт» 

 

Інформація про Компанію 
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Український графіт» за рік, що закінчився 
31 грудня 2015 р., була затверджена до випуску 29 лютого 2015 року. 
Компанія є публічним акціонерним товариством, яке було створено у відповідності до 
законодавства України. На 31 грудня 2015 р. статутний капітал Компанії становив 233 959 тис. грн. і 
його було поділено на 69 838 500 простих іменних акцій номінальною вартістю 3,35 грн. кожна. 
Статутний капітал було повністю сплачено акціонерами. Юридична адреса Компанії:                          
вул. Північне шосе, 20, м. Запоріжжя, Україна, 69600. Компанія веде господарську діяльність в 
Україні, де розташовані її виробничі потужності. Основними видами діяльності Компанії є: 

- виробництво вогнетривких виробів; 
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.;  
- виробництво іншого електричного устаткування; 
виробництво іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не 
заборонені чинним законодавством. 

Станом на 31 грудня 2015 р. та протягом року, що закінчився на зазначену дату, учасниками 
Компанії та їхні відповідні заявлені частки у статутному капіталі Компанії складали: 
 

На 1 січня 2015 р.  На 31 грудня 2015 р. 
Акціонери Кількість  акцій 

(3,35 грн. за акцію)   %  Кількість  акцій 
(3,35 грн. за акцію)  % 

Пайове товариство 
Талієнталь 16 784 556  24,0334%  16 784 556  24,0334% 
Пайове товариство 
Генезес Інвест 16 765 396  24,006%        16 765 396     24,006% 
Пайове товариство 
Реетвекс 16 761 194  23,9999%  16 761 194  23,9999% 
Компанія «Інтерграфіт 
Холдінгс Компані 
Лімітед» 16 750 148  23,9841%  16 750 148  23,9841% 
Інші юридичні та 
фізичні особи 2 777 206  3,9766%  2 777 206  3,9766% 
 69 838 500  100,000%  69 838 500  100,000% 
Станом на 31 грудня 2015 р. та протягом року, що закінчився на зазначену дату, згідно рішення 
Котирувальної комісії (№ 275 від 11.04.2011р.) акції іменні прості ПАТ «Укрграфіт» включено до 
Біржового Списку 12.04.2011р. в категорію позалістингові цінні папери відповідно п. 1.1 договору 
між ПАТ «Укрграфіт» та ПАТ «Українська Біржа».  

Основа складання звітності 
 
Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ»), у редакції, затвердженою Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(«РМСБО»). 
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості . Фінансова звітність 
представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. грн.»), якщо не 
зазначено інше. 
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Доходи і витрати 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включав: 

 2015 р. 2014 р. 
Реалізація:     
Вогнетривкі вироби 36 110  44 381 
Неметалеві мінеральні вироби 580 890  361 720 
Інше електричне устаткування 976 132  606 348 

 1 593 132  1 012 449 
    
Інша реалізація: 0  0 
    
 1 593 132  1 012 449 

 
У 2015 році 31% доходу було отримано від реалізації продукції на внутрішньому ринку (2014: 33%). 
 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включала: 

 2015 р.  2014 р. 
   
Електроенергія, вода та природний газ 289 803  218 254 
Сировина, допоміжні матеріали 546 837  351 265 
Амортизація  28 673  31 599 
Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи  134 149  115 373 
Інше 24 577  18 372 
    
 1 024 039  734 863 

 
Інші доходи включали: 

 2015 р. 2014 р. 
Операційні:   
Дохід від реалізації інших послуг 
Дохід від реалізації іноземної валюти 

                      13                                               
-                   

               144 
            1 005 

Дохід від продажу необоротних активів 138  194 
Дохід від продажу оборотних активів 799  571 
Дохід від оприбуткування раніше списаних активів 
Інші операційні доходи  

4 738                
4 152 

 3 574 
900 

Інші доходи 287  343 
    
 10 127  6 731 

 
 
Адміністративні витрати включали: 

 2015 р. 2014 р. 
   
Заробітна плата  
Відрахування на соціальні заходи 

30 338  19 940 
6 563 

Професійні послуги 9 292  1 004 
Знос і амортизація 666  880 
Витрати на відрядження 816  365 
Подати, збори, обов’язкові платежі 1 128  5 779 
Банківські комісії  5 794  2 101 
Інше 2 417  10 323 
 10 755   
 61 206  46 955 
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Витрати на збут включали: 

 2015 р.  2014р. 
   
Транспортні послуги 102 899  63 238 
Заробітна плата  5 744  3 098 
Відрахування на соціальні заходи 1 937  985 
Амортизація 43  38 
Пакувальні матеріали 11 779  10 809 
Витрати на відрядження 821  188 
Інше 1 147  935 
    
 124 370  79 291 

 
 

Інші витрати включали: 

 2015 р. 2014 р. 
Операційні: 68 669  70 186 
Собівартість реалізації інших послуг -  143 
Витрати на дослідження та розробки -  485 
Штрафи та пені 96  350 
Сумнівні борги  3 602  2 430 
Утримання об’єктів  оздоровчого та культурного призначення 1 278  1 137 
Операційні курсові різниці 46 824             59 821 
Інші витрати операційної діяльності                                               16 869  5 820 
Інші витрати 
 

157 733  155 159 

 226 402  225 345 
 
 
 
Фінансові доходи / витрати включали:  

 2015 р.  2014 р. 

Інші фінансові доходи    

Процентні доходи на залишки грошових коштів 1 579  498 
Інші фінансові доходи -  - 

    
 1 579  498 

 
 
 

 2015 р.  2014 р. 

Фінансові витрати    

Витрати по процентним кредитам та позикам 16 482  9 140 
Витрати на відсотки за актуарним обліком  18 747  11 274 

  Інші фінансові витрати -  - 
    
 35 229  20 414 
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Податок на прибуток 

Складові доходу з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня були такими: 

 2015 р.  2014 р. 

    
Витрати з поточного податку на прибуток 4 397  9 225 
Дохід від зміни відстроченого податку 4 671  (4 010) 
    
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності 9 068  5 215 

 

Узгодження між сумою витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності та добутком 
бухгалтерського збитку до оподаткування і нормативної ставки податку на прибуток за роки, що 
закінчилися 31 грудня: 

 2015 р.  2014р. 

    
Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 133 592  (86 870) 
    
За нормативною ставкою податку на прибуток 18%                            

(2014: 18%)  
(24 045)  (15 637) 

    
Ефект постійних різниць, що не оподатковуються або                                                
не вираховуються для цілей оподаткування  

 
14 977 

  
  (10 422) 

    
 124 524  (81 655) 
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Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. відстрочений податок на прибуток виник за такими статтями: 

   1 січня         
2014 р.  

Визнано у 
звіті про 
фінансові 
результати 

 
Визнано у 
сукупному 
доході 

 31 грудня               
2014 р.  

Визнано у 
звіті про 
фінансові 
результати 

 
Визнано у 
сукупному 
доході 

 31 грудня               
2015 р. 

                
Відстрочений податковий актив:        
Виплати працівникам 1 757      1 878      499 
Поточні забезпечення (резерв) 1 467      8 949      4 955 
Довгострокові забезпечення 
(резерв) 

12 333      13 803      16 103 

Інші короткострокові зобов’язання 589      -      - 
 16 146      19 630      21 557 

              

Відстрочені податкові зобов’язання:       
Основні засоби 38 540      32 836      31 527 
Інші довгострокові зобов’язання  
 

36 
 

     - 
 

     82 
 

 38 576      32 836      31 609 
        
Чисте відстрочене податкове 
зобов’язання: 

22 430  (5 215)  (4010)  13 206  1 517  (4 671)  10 052 

  
Компанія заліковує податкові активи та зобов’язання тільки тоді, коли вона має юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов’язань, 
і відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання стосуються податків на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом. 
За 2015 рік Компанією не виплачувались своїм акціонерам дивіденди і тому це не вплинуло на податок на прибуток. 
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Основні засоби 

Основні засоби включали: 

 Земельні 
ділянки 

Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспор
тні 

засоби 

 
Інструменти 
прилади, 
офісне 

обладнання 

Інші  основні 
засоби 

Незавершене 
будівництво Усього 

 Історична або умовна вартість: 

На 1 січня 2014 р. 937 366 582 412 939 12 692 14 134 10 604 16 752 834 640 

Надходження - 2 337 11 458 0 311 330 20 944 35 380 
Вибуття - 43 1 209 242 212 298 16 222 18 226 

На 31 грудня 2014 р. 937 368 876 423188 12 450 14 233 10 636 21 474 851 794 

         
Надходження 20 604 2 726 8 493 141 623 806 44 563 77 956 
Вибуття - 619 580 191 102 335 36 524 38 351 

На 31 грудня 2015 р. 21 541 370 983 431 101 12 400 14 754 11 107 29 513 891 399 

 
Знос:  

        

На 1 січня 2014 р. 
- 77 278 138 802 8 779 8 683 10 265 - 243 807 

Нараховано за рік - 8 767 20 515 532 923 311 - 31 048 
Вибуття - 21 1 018 214 193 274 - 1 720 

На 31 грудня 2014 р. - 86 024 158 299 9 097 9 413 10 302 - 273 135 

         
         
Нараховано за рік - 8 801 20 232 506 823 810 - 31 172 
Вибуття - 338 505 187 89 335 - 1 454 

На 31 грудня 2015 р. - 94 487 178 026 9 416 10 147 10 777 - 302 853 
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Нематеріальні активи: 
         31 грудня  31 грудня    1 січня             
           2015 р.   2014 р.     2014 р. 
 
Вартість нематеріальних активів    918    866      929 
Первісна вартість  2 568   2 504               2 472 
Знос 1 650  1 638 1 543 
 
 
Інвестиційна нерухомість: 
         31 грудня  31 грудня    1 січня             
           2015 р.   2014 р.     2014 р. 
 
Вартість інвестиційної нерухомості  293 298   304 
Первісна вартість  342   342 342 
Знос  49    44  38 
 
 
Довгострокові фінансові інвестиції 
 

Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за історичною собівартістю та станом на 
31.12.2015р. включають: 

 

 
 

Назва підприємства Дата внеску Сума внеску Форма внеску 
Біржа металів м. Москва 1991 г. 0,1 Акції 
Асоціація "Содружество" 04.04.1994 0,2 паєвий внесок 
АТ "Світ" 06. 1998 1,3 Акції 
 1,6   

Довгострокова дебіторська заборгованість 
 

До складу статті довгострокова дебіторська заборгованість входять позики, видані 
працівникам Компанії  на строк більш ніж 12 місяців. 
 

Запаси 

Запаси включали таке: 

 31 грудня  
2015 р.  31 грудня  

2014 р.  1 січня             
2014 р. 

Сировина та матеріали 248 108  123 775  72 211 
Незавершене виробництво 410 860  261 294  290757 
Готова продукція 106 956  45 121  60 448 
Товари для продажу 371    2 381  3 023 
      
Резерв під застарілі та неходові запаси (74)  (468)  (797) 
      
 766 221     432 103  424 845          

Торгова дебіторська заборгованість 

Торгова дебіторська заборгованість включала таке: 

 
31 грудня 

2015 р. 
 31 грудня 

2014 р. 
 1 січня                    

2014 р. 
      
Торгова дебіторська заборгованість, валова 
сума 

177 029  155 855  86 552 

      
Резерв під зменшення корисності (3 563)  (2 439)  (5) 
 173 466  153 416  86 547 
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Зміни у резерві під зменшення корисності торгової дебіторської заборгованості включали: 

   

Зменшення 
корисності на 
індивідуальній 

основі 
   
На 1 січня 2014 р.  5 
Нараховано  2 434 
На 31 грудня 2014 р.             2 439   
   
Нараховано за рік  2 721 
Використано за рік  1 597 
Сторновано  - 
   
На 31 грудня 2015 р.  3 563 

 

Аналіз торгової дебіторської заборгованості за строками погашення: 

  

 Усього 
Не прострочена і 
без зменшення 
корисності 

До 12 
місяців 

Від 12 до 
18 місяців 

Понад 18 
місяців 

      
31 грудня 2015 р. 177 029 163 371 8 413 62 5 183 
31 грудня 2014 р. 155 856 142 701 8 393 397 4 365 
  1 січня 2014 р. 86 552 80 468 2 584 354 3 146 
Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 15-90 
днів.  Компанія може приймати відстрочку у погашенні торгової дебіторської заборгованості поза 
узгоджені договірні строки, коли такі відстрочки вважаються прийнятною альтернативою з точки 
зору відносин з клієнтом.   

Інша дебіторська заборгованість  

Інші дебіторська заборгованість та оборотні активи включали: 

 

31 грудня 

2015 р. 

 31 грудня  

2014 р. 

 1 січня    

2014 р. 
   
Податок на додану вартість до відшкодування та ін. 25 403  29 063       14 218 
Передплачений податок на прибуток 12 266  19 8199  19 0538 
Авансові платежі здійснені 17 283  13 488         3 402 
Інше 
 

4 039  1 3811  11 186 6 

 58 991  63 751  47 859 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включали:  

 
31 грудня 

2015 р. 
 31 грудня 

2014 р. 
 1 січня                

2014 р. 
      
Грошові кошти на банківських рахунках у гривнях 41 586  3 886  8 428 
Грошові кошти на банківських рахунках в євро 
Грошові кошти на банківських рахунках в дол. США 
Грошові кошти на банківських рахунках в російських 
рублях 

76 
 1 071 
       

109 

 139       
5 285 

 
     230                                                                                                                                                                                 

 47 
        283 

 
        240 

Грошові кошти у касі 1   1  1 
Короткострокові депозити 19 100   31 500  10 
 61 944  41 041  9 009 
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Короткострокові процентні депозити відкриваються Компанією на різні терміни в залежності від 
нетто позиції ліквідності Компанії у певний час.  
 

Довгострокові забезпечення виплат персоналу 
Компанія має законодавчо встановлене зобов’язання компенсувати Державному Пенсійному Фонду 
України додаткові пенсії сплачені Фондом певним категоріям колишніх і чинних працівників 
Компанії. У відповідності з планом, працівники Компанії, які мають відповідний стаж роботи на 
посадах шкідливих для здоров’я, отримують спеціальні пенсії по достроковому виходу на пенсію.   
Ці пенсії безпосередньо виплачуються Державним Пенсійним Фондом України та потім 
компенсуються Компанією. Зобов’язання за цим планом відносяться до планів з визначеною 
виплатою.   
Станом на 31 грудня 2015 р., загальна кількість учасників плану складала 2 532 колишніх і чинних 
працівників, враховуючи 1 191 пенсіонера (31 грудня 2013 р.: 2 641 та 759, відповідно;1 січня 2013 
р.: 1 945  та 666, відповідно). Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за планом, які 
визнані в звіті про фінансові результати та суми зобов’язань за планом яки визнані в балансі. 
Витрати за планом, за винятком витрат на відсотки, включено в собівартість реалізації; витрати на 
відсотки включено до фінансових витрат. 
 

      31 грудня 
                                                                                                       2015 р. 

31 грудня       
2014 р.  

    01 січня  
2014 р.

Резерв на виплату пенсійних зобов’язань                                 87 654 75 636  76 011 
Резерв на виплату зобов’язань по кол. угоді                               4 362 1 048  588   
    

                                                                                  92 016  76 684  76 599  
 
Сума майбутніх виплат пенсії робітникам за списками № 1та № 2 на дату фінансової звітності 
враховується підприємством як резерв на виплати за пенсійними зобов’язаннями відповідно до 
вимог МСФО (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов’язання, умовні активи». 
Розрахунки базуються на прогнозах від початку до закінчення терміну дії відповідного 
зобов’язання. Період прогнозу основних припущень прийнятий з 2016 року по 2020 рік. Коригування 
резерву проводяться щорічно. 
Розрахунок суми резерву на виплату пенсійних зобов’язань базується на: 
 - кількості робітників, які працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихід на 
пенсію за списками № 1 та № 2. У списках були враховані працівники, які вже вийшли на пенсію, 
або вийдуть на пенсію із 01.01.2016 р., звільнені працівники, які працювали згідно спискам № 1 та 
№ 2 ; 
 - визначенні розміру виплат, які мають бути переведені за поточний і передуючий періоди. У 
розрахунку враховувались актуарні припущення відносно демографічних змінних, таких як 
текучість, і фінансових змінних, таких як майбутнє збільшення пенсій, які впливатимуть на величину 
витрат при виплаті пенсій; 
 - дисконтуванні методом прогнозної умовної одиниці для визначення сучасної приведеної 
вартості зобов’язань за пенсійним планом зі встановленими виплатами.  
Відшкодування зобов'язань згідно з колективною угодою здійснюється при звільненні працівника і 
дотриманні певних умов, згідно з угодою. 
Розрахунок робиться для кожного працівника по формулі залежно від ряду параметрів, у тому числі 
віку при звільненні, розміру заробітної плати, стажу роботи. 
 
Теперішня вартість зобов’язання за планом на 31 грудня  

 

Компанія оцінює, що виплати за планом в 2016 році складуть 16 113 тис. грн. Середня тривалість 
зобов’язання за встановленими виплатами за планом на дату 31 грудня 2015 р. складала 45 років 
(31 грудня 2014 р.: 45 років). 
Основні припущення використані при визначенні зобов’язань по виплатах працівникам Компанії 
наведені нижче: 

31 грудня 
2015 р.  

31 грудня 
2014 р. 

 1 січня             
2014 р. 

Ставка дисконтування % 18  13  13 
Щорічне зростання  заробітної плати % 3  3  3 
Щорічна плинність кадрів % 1,5  1,5  3,3 
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Довгострокові кредити та позики 

Процентні кредити та позики складали: 
 

 
 

  
31 грудня 

2015 р. 
 31 грудня 

2014р. 
 1 січня   

2014 р. 
    деноміновані в 

гривні 
 

тис. грн.  
65 475  57 011  38 062 

 

   Відсотковий кредит від комерційного банку був отриманий для цілей капітальних 
інвестицій, що складається з реконструкції та модернізації цеху графітизації Компанії.  

 
        Довгострокові зобов’язаннями представлені у вигляді реструктуризованої заборгованості по 
зобов’язанням. Строк погашення заборгованості  2021 рік. Для дисконтування довгострокової 
заборгованості підприємство використовує ставку 7%. 

 
Інші 

довгострокові 
зобов’язання 

Валюта Первісна 
вартість на 
дату визнання 

Зобов’язання   за 
справедливою 
вартістю на 

31.12.2015 

Визнані 
фінансові 
доходи на 
31.12.2015 

Визнані 
фінансові 
витрати 

на 
31.12.2015 

деноміновані в 
гривні 

тис. грн. 134 768 95 634  4 433 

Загальна сума фінансових витрат по довгостроковій заборгованості за 2015 рік склала        
7 531 тис. грн., яка визнана у складі поточного прибутку. 

Короткострокові кредити банків  

Процентні кредити банків складали: 

 
 

Процентна ставка, % річних  
31 грудня 

2015 р. 
 31 грудня 

2014 р.  
1 січня              
2014 р. 

деномінован
і в гривні  тис. грн.  230 753          166 918        87 917 

     

Відсоткові кредити від комерційних банків були отримані для цілей поповнення обігових коштів 
Компанії.  

Торгова та інша кредиторська заборгованість 
Торгова та інша кредиторська заборгованість включала:  

31 грудня 
2015 р. 

 31 грудня   
2014 р 

 1 січня         
2014 р. 

    
Заборгованість перед торговими 
постачальниками 

338 523  202 817  140 410 

    

Станом на 31 грудня 2015 р. загальна сума торгової та іншої кредиторської заборгованості 
включала заборгованість, деноміновану у гривнях, в сумі 4 445 тис. грн., заборгованість, 
деноміновану в євро, в сумі 45 852тис. грн., і заборгованість, деноміновану в дол. США, в сумі            
288 226 тис. грн. (31 грудня 2014 р.: 7 547 тис. грн., 17 308 тис. грн., 177 962 тис. грн.;  1 січня 2014 
р.: 9 523 тис. грн., 15 569 тис. грн. і 115 318 тис. грн., відповідно). Торгова та інша кредиторська 
заборгованість є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 60 днів. 
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Інші короткострокові зобов’язання  
Інші короткострокові зобов’язання включали:  

31 грудня       
2015р. 

 31 грудня    
2014р. 

 1 січня                  
2014р. 

    
Заробітна плата  
Розрахунки зі страхування 

7 641 
      2 439 

 5 201 
     2 499 

 5 303 
2 770 

Поточні забезпечення виплат персоналу  41 301  32 388  17 922 
Зобов’язання щодо платежів до бюджету 1 805  1 789  1 572 
Заборгованість за одержаними авансами 1 723  650  1 473 
Заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

22 858  15 018  1 903 

Інше: 
- розрахунки по нарахованим процентам 

   1 117 
- 

 979 
199   

 28 733 
- 

-  розрахунки по утриманням з заробітної пл. 
-  розрахунки з іншими кредиторами  
-  Інші розрахунки  

             410 
             699 

             8 

   223               
        557 

          - 

 163 
572 

27 998 
      
 78 884  58 524  59 676 

Операції зі зв’язаними сторонами 
Зв’язані сторони визначаються Компанією у відповідності до вимог МСБО (IAS) 24 «Розкриття 
інформації про зв’язані сторони», та при розгляді можливих відносин зв’язаних сторін основна 
увага приділяється сутності відносин, а не тільки їх юридичній формі.  За своєю сутністю операції зі 
зв’язаними сторонами не можуть розглядатися як такі, що здійснюються на звичайних комерційних 
умовах. 
Згідно до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін», зв’язані сторони 
включають: 
- підприємства, які прямо або непрямо через одного чи більше посередників контролюють або 
перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з підприємством, 
яке звітує (сюди входять холдингові компанії, дочірні підприємства або споріднені дочірні 
підприємства); 
- асоційовані компанії – підприємства, на діяльність яких інвестор має суттєвий вплив і які не 
являються ні дочірніми, ні спільним підприємством інвестора; 
- фізичних осіб, які прямо або непрямо володіють суттєвим відсотком голосів у підприємстві, що 
звітує і в результаті мають суттєвий вплив на це підприємство, а також близьких членів родини 
кожної такої фізичної особи; 
- провідного управлінського персоналу, тобто тих осіб, що мають повноваження та є 
відповідальними за планування, керування та контроль діяльності підприємства, що звітує, в тому 
числі директорів та керівників компаній i близьких членів родин таких осіб; 
- підприємств, в яких суттєвий відсоток голосів належить, прямо або непрямо, особі, зазначеній в 
пунктах (в) чи (г), чи ті, на діяльність яких така особа здатна здійснювати суттєвий вплив. Це 
охоплює підприємства, що належать директорам або головним акціонерам підприємства, яке 
звітує, і підприємства, що мають члена провідного управлінського персоналу разом з 
підприємством, яке звітує. 
Рішення про те які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної 
форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаних сторін. 
До зв'язаних сторін підприємства входять підприємства, що прямо або непрямо, через одне або 
більше підприємств, контролюють підприємство чи контролюються ним, чи контролюються спільно 
з підприємством та/або керівництвом підприємства. 

 
В даній фінансовій звітності зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних 
рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо 
пов’язаних». Рішення про те, які сторони являються пов’язаними приймають не тільки на основі їх 
юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків із пов’язаними сторонами. 
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До таких підприємств в першу чергу належать усі підприємства, які контролюються ПАТ 
«Укрграфіт» або здійснюють контроль над підприємством. 
Пов'язаними сторонами підприємства є:  

Пайове товариство Талієнталь; 
Пайове товариство Генезес Інвест; 
Пайове товариство Реетвекс; 
Компанія «Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед». 

У звітному періоді операцій із пов’язаними сторонами не відбувалось. 
Ключовий управлінський персонал  

Ключовий управлінський персонал Компанії складається з восьми осіб та  включає членів Дирекції 
та Наглядової ради Компанії. У 2015 році витрати Компанії на винагороду ключовому 
управлінському персоналу склали короткострокові виплати у сумі 4 447тис. грн. (2014р. 3 193 тис. 
грн.).  Станом на 31 грудня 2015 р. Компанія не має заборгованості за виплатами ключовому 
управлінському персоналу (31 грудня 2014 р. та 1 січня 2014 р.: 0). 
 
Припущення щодо функціонування підприємства у найближчому майбутньому 

 
У найближчому майбутньому підприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабільної 
економіки в країні. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні 
операції, можливість відшкодування вартості активів підприємства та здатність її обслуговувати та 
виплачувати свої борги по мірі настання строків їх погашення. 
Фінансова звітність підприємства підготовлена виходячи із припущення про його функціонування в 
майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та виконувати свої 
зобов’язання у ході здійснення звичайної діяльності.  
Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які 
були б необхідні, якби підприємство було неспроможне продовжувати свою діяльність в 
майбутньому і якби підприємство реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. 
 
 
Події після дати балансу 

 
Події, що відбулися після дати складання балансу та які надають додаткову інформацію щодо 
фінансової звітності підприємства на цю дату, відображені у фінансовій звітності. 

 
 

Підписано та затверджено до випуску від імені ПАТ«Укрграфіт» 
дата      29.02.2016р. 
 
 
 
Генеральний директор           С.В. Кутузов                                                                        
 
 
Головний бухгалтер            Т.А. Станішевська                                                                         


