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ТОВ «Аудиторська фірма «Атторней Плюс»
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(висновок незалежного аудитора)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Акціонерам, Наглядовій Раді, Керівництву
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство
«Смілянський електромеханічний завод».
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (далі по тексту
Товариство), яка складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2015
року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових
коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності
за період, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та
інші пояснювальні примітки, надалі разом фінансова звітність складена за МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень в
наслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
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Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Міжнародні стандарти фінансової звітності, а саме МСФЗ 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки», вимагає розкриття у фінансовій звітності суми
виправлення та характеру помилок попередніх періодів та статті фінансових звітів, на які
вплинули виправлення помилок. Товариство в примітках до фінансової звітності не
розкрило інформацію про операції з виправлення помилок, які зазначені у звіті про
власний капітал Товариства.
Діяльність Товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в
країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат,
існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства.
Безпосередній вплив подій на даний час не може бути визначений. Фінансова звітність не
включає будь-яких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності.
Відповідний вплив буде відображений у фінансовій звітності, коли він стане відомий і
зможе бути оцінений.
Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі
«Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного
акціонерного
товариства
«Науково-виробниче
підприємство
«Смілянський
електромеханічний завод» станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати,
рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Директор ТОВ “Аудиторська фірма “Атторней Плюс ”

Н.Г. Посашкова

Сертифікат аудитора серії А № 001018
від 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2018 р.

16 березня 2016 року

Основні відомості про аудиторську фірму
Аудиторська фірма
Адреса аудиторської фірми
Номер телефону і факсу, еmail
Інформація про внесення до
Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності
Інформація про відповідність
контролю якості
аудиторських послуг

ТОВ „Аудиторська фірма „Атторней Плюс”
оф. 512, буд. 37, вул. Байди Вишневецького, м. Черкаси,
Україна, 18000
т/ф (0472) 32-03-57, Email: p333309@і.ua
сайт: http://attorney-plus.com.ua
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської
діяльності від 23.12.2010 р. № 4412 чинне до
23.12.2020 року
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
видане на підставі Рішення Аудиторської палати України
від 03.11.2011 р. №240/5
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 7 лютого 2013 р. N 73
КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Науково-

2016 01 01
за ЄДРПОУ 30147563

виробниче підприємство «Смілянський
електромеханічний завод»
Територія м. Сміла Черкаської обл., Україна
за КОАТУУ 7110500000
Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
за КОПФГ
230
господарювання
Вид економічної
Виробництво електродвигунів, генераторів і за КВЕД
27.11
діяльності
трансформаторів
Середня кількість
1002
працівників1
Адреса, телефон вул. Коробейника, буд. 1, м. Сміла Черкаської обл., Україна,
20705
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
х
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)
на 31 грудня 2015 року
Форма N 1

Код за ДКУД
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги

1801001

На початок На початок На кінець
Код звітного
звітного
звітного
рядка періоду
періоду
періоду
2014 року 2015 року 2015 року
2
3
4
5
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012

2170
2681
(511)

2574
3836
(1262)

1357
3837
(2480)

37052
112638
(75586)

31905
113756
(81851)

25521
114384
(88863)

3280

3280

3280

1015
1020

1030
1035
1040
1045
1090
1095

2875

1058

45377

37759

31216

1100
1110

43945

37155

41443

1125

20030

15755

19921
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Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття

1487
9713
1428
147

3965
2631
10
1048

356

698

2384

469
83653

463
65418

1656
73048

1200
1300

Баланс

129030
103177
104264
На початок На початок На кінець
Код звітного
звітного
звітного
рядка періоду
періоду
періоду
2014 року 2015 року 2015 року
2
4
5

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування

1500
1510
1515
1520
1525
1595

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання

Усього за розділом IІІ

1552
7805
1231
9496

1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
Баланс
1900

22977

22977

22977

5744
(23000)

5744
(117514)

5744
(147505)

5721

(88793)

(118784)

61238

108172

120628

2364

2720

3212

63602

110892

123840

2630

1876

9834
334

6217
171

3944
320

1201
2573
40869

1562
3494
58114
549

974
1825
63008
589

2266
59707

9095
81078

28548
99208

129030

103177

104264

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сітало Ірина Іванівна
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Науково-

виробниче підприємство «Смілянський
електромеханічний завод»

КОДИ
КОДИ
2016 01 01
30147563

за
ЄДРПОУ

(найменування)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)
за 2015 рік
Форма N 2
Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2

За 2015 рік
3

За 2014 рік
4

2000
2050

95 447
(62 788)

80 185
(60 913)

2090
2095
2120
2130
2150
2180

32 659

19 272

6 788
(20 890)
(6 710)
(9 571)

10 522
(24 501)
(10 764)
(20 933)

2190
2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270
2290
2295
2300

2 276
(26 404)

15 707
(20 513)

13 472
(12 970)

(28 519)

(58 679)

(31 049)
1 058

(84 581)
1 140

(29 991)

(83 441)

За 2015 рік

За 2014 рік

2305
2350
2355

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування

Код
рядка
2
2400
2405
2410

3

4

2415
2445
2450
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Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2455
2460
2465

(29 991)

(83 441)

За 2015 рік

За 2014 рік

3
34 321
21 983
8 933
8 412
17 450
91 099

3
25 702
24 504
9 299
8 377
25 579
93 461

За 2015 рік

За 2014 рік

3
3 063 600
3 063 600

4
3 063 600
3 063 600

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Стаття
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка
2
2600
2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(9,78946)

(27,23626)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

(9,78946)

(27,23626)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Стаття

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сітало Ірина Іванівна
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче

за
ЄДРПОУ
підприємство «Смілянський електромеханічний завод»

КОДИ
2016 01 01
30147563

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2015 рік
Форма N 3
Код за ДКУД
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобовязаньз інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі

Код
рядка

За 2015 рік
2

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3118
3135
3140
3145
3190
3195

3

55 529
11 932
10 453
1 146
17
83 760
36 845

1801004

За 2014 рік
4

45 497
2 449
2 449
635
22
68 362
686
2

25 986

25 859

(110 938)
(20 695)
(10 806)
(4 309)
(2 235)

(58 417)
(22 286)
(11 538)
(4 787)
(1 420)
(3 367)

(37 453)
(305)
(28 502)
2 190

(11 297)
(498)
(27 832)
6 835

(130)

(134)

(130)

(134)

42 448

90 099

3200
3205
3215
3220
3225
3250

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3255
3260
3270
3290
3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:

3300
3305
3340
3345

Сторінка 9 із 34

Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

(40 368)

(89 378)

(2 901)

(7 906)

(821)
1239
698
447
2 384

(7 185)
(484)
356
826
698

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сітало Ірина Іванівна
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Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Наукововиробниче підприємство «Смілянський
електромеханічний завод»

КОДИ
2016 01 01
за ЄДРПОУ 30147563

(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 31 грудня 2015 року
Форма N 4

Стаття

1

Код за ДКУД
Зареєстр Капітал у ДодатКод
о-ваний дооцінковий
рядка
капітал
ках
капітал
2

3

Залишок на початок
року
Коригування:

4000

22977

Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни

4005
4010
4090

Скоригований залишок
на початок року
4095
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
4100
Інший сукупний дохід за
4110
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу

22977

4

5

1801005

НерозпоРезерділений
Неопла- Вилувний
прибуток
чений чений Всього
капітал (непокритий капітал капітал
збиток)
6
7
8
9
10

5744

5744

(106441)

(77720)

(11257)
184

(11257)
184

(117514)

(88793)

(29991)

(29991)

(29991)

(29991)

(147505)

(118784)

4200
4205
4210

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу

4240
4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок
на кінець року

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

22977

5744

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сітало Ірина Іванівна
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КОДИ
2015 01 01
за ЄДРПОУ 30147563

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Наукововиробниче підприємство «Смілянський
електромеханічний завод»
(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 31 грудня 2014 року
Форма N 4

Стаття

1

Код за ДКУД
Зареєстр Капітал у ДодатКод
о-ваний дооцінковий
рядка
капітал
ках
капітал
2

3

Залишок на початок
року
Коригування:

4000

22977

Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни

4005
4010
4090

Скоригований залишок
на початок року
4095
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
4100
Інший сукупний дохід за
звітний період
4110
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу

22977

4

5

1801005

НерозпоРезерділений
Неопла- Вилувний
прибуток
чений чений Всього
капітал (непокритий капітал капітал
збиток)
6
7
8
9
10

5744

5744

(21211)

7510

(3316)
1527

(3316)
1527

(23000)

5721

(83441)

(83441)

(83441)

(83441)

(106441)

(77720)

4200
4205
4210

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу

4240
4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок
на кінець року

4260
4265
4270
4275
4290
4295
4300

22977

5744

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сітало Ірина Іванівна
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СМІЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015
РОКУ
1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський
електромеханічний завод» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною
відповідно до законодавства України. Публічне акціонерне товариство «Наукововиробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод», зареєстроване
Виконавчим комітетом Смілянської міської ради Черкаської області 14 грудня 1998 року.
Товариство займається виробництвом та ремонтом електродвигунів, генераторів,
трансформаторів.
Юридична адреса Товариства - вул. Коробейника, буд 1, м. Сміла, Черкаської
області, Україна, 20705.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року,
Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів
бухгалтерського обліку України.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1
січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання
міжнародних стандартів фінансової звітності».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що
закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається
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.
Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності з принципом оцінки за
історичною вартістю. У фінансовій звітності надана порівняльна інформація за
попередній період.
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчується 31 грудня 2015 року була
затверджена керівництвом 24 лютого 2016 року.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про
фінансовий стан за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і
збитків від знецінення.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин
активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність
генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не
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відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про
сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Сума, що амортизується, – це первісна вартість об'єкту основних засобів або
переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість
активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від
реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби
даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці
свого терміну корисного використання.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується,
впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням
прямолінійного методу.
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування
амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін,
що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової
оцінки.
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту
основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю
активу і признається в прибутках і збитках.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках
окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно
протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни
корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного
звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без
перерахування порівняльних показників.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього
використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від
списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і
балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент
списання.
Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової
вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення
будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу
для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити
відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість
генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і
нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як
мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.
Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за
вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці
експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до
приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що
відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному
активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою
за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці)
зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в
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прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.
В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість
активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки
його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала
балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не
був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від
знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли
актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від
знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.
Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу
оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості
за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не
підлягають амортизації.
Фінансові інструменти
Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаются, коли Товариство є
стороною договірних відносин по відповідному фінансовому інструменту.
Фінансові активи і фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою
вартістю. Транзакційні витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням або випуском
фінансових активів і фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових
зобов'язань, відбиваних за справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно
збільшують або зменшують справедливу вартість фінансових активів або фінансових
зобов'язань при первинному визнанні. Транзакційні витрати, що безпосередньо
відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено
за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на
прибутки і збитки. Облікова політика відносно подальшої переоцінки цих інструментів
розкривається у відповідних розділах облікової політики, викладеної нижче.
Фінансові активи і фінансові зобов'язання, які взаємно зараховуються, а чисті суми
відображаються в балансі, лише тоді, коли Товариство має юридично закріплене право
заліку визнаних сум і має намір або погасити їх на нетто-основі, або одночасно
реалізувати актив і погасити зобов'язання.
Метод ефективної ставки проценту - це метод розрахунку амортизованої вартості
боргового інструменту і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективна
процентна ставка – це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень
(включаючи всі отримані або зроблені платежі по борговому інструменту, що є
невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати по оформленню операції і
інші премії або дисконт) на очікуваний термін до погашення боргового інструменту або
на коротший термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту
до обліку.
Фінансові активи
Фінансові активи Групи складаються з наступних категорій: позики, дебіторська
заборгованість і грошові кошти. Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії
залежить від їх особливостей і цілей придбання і відбувається у момент їх прийняття до
обліку. Всі стандартні операції по покупці або продажу фінансових активів признаються
на дату здійснення операції. Стандартні операції по покупці або продажу є покупкою або
продажем фінансових активів, що вимагає постачання активів в терміни, встановлені
нормативними актами або ринковою практикою.
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Знецінення фінансових активів
Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну дату
балансу. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об'єктивні свідоцтва
того, що в результаті одного або більш подій, які трапилися після первинного визнання
фінансового активу, на передбачуваний майбутній рух грошових коштів від даної
інвестиції надана негативна дія.
Об'єктивні свідоцтва знецінення можуть включати:
- істотні фінансові скрути емітента або контрагента; або
- невиконання зобов'язань або несплата в строк відсотків або основної суми
заборгованості; або
- коли існує вірогідність, що позичальник збанкрутує або проводитиме фінансову
реорганізацію.
Для фінансових активів, які відображено за амортизованою вартістю, сумою
знецінення є різниця між балансовою вартістю активу і поточною вартістю
передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих по первинній
ефективній ставці відсотка для даного фінансового активу.
Збиток від знецінення безпосередньо зменшує балансову вартість всіх фінансових
активів, за винятком торгівельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої
здійснюється за рахунок резерву сумнівних боргів.
Резерв сумнівних боргів створюється, виходячи з платоспроможності окремих
дебіторів. В разі визнання безнадійною торгівельна дебіторська заборгованість списується
також за рахунок резерву. Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум
кредитують рахунок резерву. Зміни резерву відбиваються в прибутках і збитках.
Позики та дебіторська заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська
заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируються на
активному ринку, класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики та
дебіторська заборгованість оцінюються за балансовою вартістю.
Грошові кошти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а
також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.
Строкові депозити
Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від
трьох місяців до року.
Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання товариства складаються з наступних категорій: позики,
торгівельна та інша кредиторська заборгованість. Віднесення фінансових зобов'язань до
тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і відбувається у момент їх прийняття
до обліку.
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному
визнанні за справедливою вартістю.
Позики
Процентні банківські та небанківські позики оцінюються за справедливою
вартістю, за вирахуванням прямих витрат на здійснення операції. Будь-яка різниця між
надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумою розрахунку або
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сумою погашення визнається протягом строків відповідних позик і відображається у
складі фінансових витрат.
Витрати на позики
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або
виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного
використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості
даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого
використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про
сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або
конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно,
потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити
достовірну оцінку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для
врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і
невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з
використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити
поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних
грошових потоків.
Товариством щомісяця створюється резерв для забезпечення оплати відпусток.
Сума забезпечення нараховується, виходячи із показників фактично нарахованих витрат
на оплату відпусток працівників.
З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством
створено резерв для забезпечення витрат на виконання гарантійних зобов’язань щодо
готової продукції у відповідності з умовами договорів з покупцями.
Також Товариство створює резерв на покриття зобов’язань за обтяжливими
контрактами. Резерв створюється за умови, що неминучі витрати на виконання
зобов’язань за контрактом перевищують економічні вигоди, які очікується отримати за
ним.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для
використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з
двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації.
Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та
відстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного
прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у
звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають
оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також
виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей
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оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з
використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності
а звітну дату.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та
відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку
оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило,
відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені
податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої
ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для
використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не
відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або
виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім
угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на
бухгалтерський прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець
кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих
активів, більш не є високою.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток
розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового
законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали
чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або
погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає
податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів
відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто,
якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань,
що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим
органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і
зобов'язань.
Поточний та відстрочений податки за період
Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків,
коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого
сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також
визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.
Пенсійні зобов’язання
Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески
в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника.
Витрати Товариства за такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні
заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.
Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди,
отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію
та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень
продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
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Реалізація продукції
Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених
нижче умов:
- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з
володінням продукцією;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай
асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з
операцією;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно
визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть
Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути
достовірно визначені.
Перерахунок іноземної валюти
Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті
України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні
активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються
по курсу
Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про
прибутки і збитки.
Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній
валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної
операції.
Інформація за сегментами
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в
розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів
відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість
реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську
заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси,
одержані від покупців продукції.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання
розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли
ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.
4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
Вплив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
Товариство при складанні цієї фінансової звітності врахувало поправки до чинних
стандартів, які набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2015 або
після цієї дати.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.»
Дані поправки набули чинності з 1 липня 2014 і не мали істотного впливу на
фінансову звітність Товариства. Документ включає в себе наступні поправки:
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій»
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Дана поправка застосовується перспективно і роз'яснює різні питання, пов'язані з
визначеннями умови досягнення результатів і умови періоду надання послуг, що є
умовами наділення правами:
- умови досягнення результатів повинно містити умову періоду надання послуг;
- цільовий показник повинен досягатися під час надання послуг контрагентом;
- цільовий показник повинен ставитися до діяльності організації або іншої організації в
складі тієї ж групи;
- умова досягнення результатів може бути ринковим умовою чи не бути таким;
- якщо контрагент з якої-небудь причини припиняє надання послуг протягом періоду
наділення правами, умова періоду надання послуг не виконується.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"
Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що всі угоди про умовне
відшкодування, класифіковані як зобов'язання (або активів), які обумовлені об'єднанням
бізнесу, повинні згодом оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, незалежно від того, чи належать вони до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або
МСФЗ (IAS) 39, якщо є).
Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють наступне:
- організація повинна розкривати інформацію про судженнях, які використовувало
керівництво при застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому
числі короткий опис операційних сегментів, які були агреговані подібним чином, і
економічні індикатори (наприклад, продажу та валова маржа), які оцінювалися при
формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають схожі економічні
характеристики;
- інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається тільки в тому
випадку, якщо звірка надається керівництву, що бере операційні рішення, аналогічно
інформації, що розкривається за зобов'язаннями сегмента.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні
активи»
Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють в рамках МСФЗ (IAS) 16
та МСФЗ (IAS) 38, що актив може переоцінюватися на підставі спостережуваних даних
щодо його валової чи чистої балансової вартості. Крім того, роз'яснюється, що накопичена
амортизація є різницею між валовою та балансовою вартістю активу.
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони»
Поправка застосовується ретроспективно і роз'яснює, що керуюча компанія
(організація, яка надає послуги ключового управлінського персоналу) є пов'язаною
стороною і до неї застосовуються вимоги до розкриття інформації про пов'язані сторони.
Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії, зобов'язана
розкривати інформацію про витрати, понесені у зв'язку зі споживанням послуг з
управління.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.»
Дані поправки набули чинності з 1 липня 2014 і не мали істотного впливу на
фінансову звітність Товариства. Документ включає в себе наступні поправки:
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу»
Поправка застосовується перспективно і роз'яснює такі вилучення зі сфери
застосування МСФЗ (IFRS) 3:
до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всі угоди про спільне
підприємництво, а не тільки спільні підприємства;
- виключення зі сфери застосування застосовується виключно щодо обліку у фінансовій
звітності самої угоди про спільне підприємництво.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
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Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що виняток щодо портфеля в
МСФЗ (IFRS) 13 може застосовуватися не тільки щодо фінансових активів та фінансових
зобов'язань, але також щодо інших договорів, що потрапляють в сферу застосування
МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS ) 39, якщо є).
Поправка до МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість»
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 розмежовує інвестиційну нерухомість і
нерухомість, займану власником (тобто основні засоби). Поправка застосовується
перспективно і роз'яснює, що для визначення того, чим є операція придбанням активу або
об'єднанням бізнесу) застосовується МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що
включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами.
Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування,
право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту.
Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і
визнанням виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і
замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується
до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати,
ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного
підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство
оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату
вступу в силу.
Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули
чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір
застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти », яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання
та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три
частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та
облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати, при цьому допускається
застосування до цієї дати. За винятком обліку хеджування стандарт застосовується
ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо
обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими
обмеженими винятками. Товариство планує почати застосування нового стандарту з
необхідною дати вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що
включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями.
Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває відшкодування, право на
яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві. Новий
стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Після того,
як Рада з МСФЗ закінчить роботу над поправками, які відкладуть дату вступу в силу на
один рік, для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати буде
турбуватися повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне
застосування, при цьому допускається застосування до цієї дати. Товариство планує
використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту з
необхідною дати вступу в силу.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методів
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амортизації»
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38, які полягають в
тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті
діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в
рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може
використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в
рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються
перспективно для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати,
при цьому допускається застосування до цієї дати. Очікується, що поправки не зроблять
впливу на фінансову звітність Товариства, оскільки Товариство не використовувала
заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод пайової участі в окремих фінансових звітах»
Поправки дозволяють організаціям використовувати метод пайової участі для
обліку інвестицій в дочірні організації, спільні підприємства і залежні організації в
окремій фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають
рішення про перехід на метод пайової участі в своїх окремих фінансових звітах, повинні
будуть застосовувати цю зміну ретроспективно. Організації, що вперше застосовують
МСФЗ, і приймає рішення про використання методу пайової участі в своїх окремих
фінансових звітах, зобов'язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ.
Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або
після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не зроблять
впливу на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 років»
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016
р. Документ включає в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність»
Вибуття активів (або ліквідаційних груп) здійснюється, як правило, за допомогою
продажу або розподілу власникам. Поправка роз'яснює, що перехід від одного методу
вибуття до іншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням
початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається.
Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
(і) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату
винагороди, може являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Для визначення
необхідності розкриття інформації організація повинна оцінити характер винагороди і
угоди відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які
договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена
ретроспективно. Однак розкриття інформації є необхідним для періодів, що починаються
до річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.
(іi) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченій проміжній фінансовій
звітності
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не
застосовуються до скороченої проміжної фінансової звітності за винятком випадків, коли
така інформація являє собою значні оновлення інформації, відображеної в останньому
річному звіті. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних
облігацій оцінюється на підставі валюти, в якій облігація деномінована, а не країни, в якій
облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних
облігацій, деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за
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державними облігаціями. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита
або в проміжної фінансової звітності, або в іншому місці проміжного фінансового звіту
(Наприклад, в коментарях керівництва або в звіті про оцінку ризиків) із зазначенням
Відповідність перехресних посилань в проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в
проміжному фінансовому звіті повинна бути доступна для користувачів на тих же умовах
і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка повинна
застосовуватися ретроспективно. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на
фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності» швидше роз'яснюють, а
не значно змінюють, існуючі вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
- вимоги до суттєвості МСФЗ (IAS) 1;
- окремі статті у звіті (ах) про прибуток або збиток і в звіті про фінансовий стан
можуть бути дезагреговані;
- у організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової
звітності;
- частка залежних організацій і спільних підприємств, які обліковуються за
методом пайової участі, має бути викладена агрегованих в рамках однієї статті і
класифікуватися в як статей, які будуть чи не будуть згодом рекласифіковано до
складу прибутку або збитку.
Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні
додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про фінансовий стан і звіті (ах) про
прибутку чи збитку.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016
року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. Очікується,
що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.
5. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні
професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш
істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого,
включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою
діяльність на безперервній основі.
Основні джерела невизначеності оцінок. Нижче наведені ключові припущення
щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного
періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до
балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
Строки корисного використання основних засобів.
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від
професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними
активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до
уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови
праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок
може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
Відстрочені податкові активи.
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Податковий кодекс України, в тому числі і його розділ III «Податок на прибуток»,
суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування
тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на
підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів. Відстрочені
податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в
якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття виваженого
професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна
визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням
стратегії майбутнього податкового планування.
6. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ
У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких
контролює Товариство або контролюється ним, або разом з Товариством є об’єктом
спільного контролю.
Пов’язані сторони включають акціонерів, ключовий керуючий персонал і близьких
членів їх сімей, компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним
впливом Товариства чи його акціонерів. Ключовий керуючий персонал представлений
Правлінням Товариства.
7. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
Показники
Чистий дохід від реалізації послуг
Чистий дохід від реалізації товарів
Чистий дохід від реалізації готової продукції
Всього

2015 рік
546
200
94701
95 447

2014 рік
166
161
79 858
80 185

2015 рік

2014 рік

(62625)
(163)
(62 788)

(60 483)
(430)
(60 913)

8. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:
Показники
Собівартість готової продукції
Собівартість товарів
Всього
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9. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати були представлені наступним чином:
Показники
Заробітна плата та відповідні нарахування
Транспортні послуги
Витрати на утримання основних засобів
Патенти та ліцензії
Послуги зв'язку
Послуги банку
Витрати на відрядження
Послуги сторонніх організацій
Податки і збори
Інші
Всього

2015 рік

2014 рік

(11564)
(825)
(3851)
(53)
(156)
(777)
(568)
(1694)
(522)
(880)

(14 190)
(1 065)
(3 315)
(143)
(475)
(551)
(1 214)
(557)
(757)
(2 234)

(20 890)

(24 501)

2015 рік

2014 рік

(707)
(8)
(205)
(56)
(799)
(658)
(851)
(3376)
(44)
(6)

(366)
(9)
(33)
(20)
(955)
(1 065)
(1 775)
(6 413)
(98)
(30)

(6 710)

(10 764)

10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представлені наступним чином:
Показники
Заробітна плата та відповідні нарахування
Витрати на утримання основних засобів
Матеріальні витрати
Послуги зв'язку
Транспортні витрати
Витрати, пов’язані з експортом продукції
Витрати за гарантійними зобов’язаннями
Витрати на страхування вантажів
Витрати на маркетинг
Інші
Всього

11. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:
2015 рік
Показники
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти
Доходи (витрати) від операційної оренди
Визнані штрафи, пені, неустойки
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці
Інші доходи/(витрати)
Всього

доходи
716
88

витрати
(1180)
---

16

---

3202
2735
31
6 788

(1480)
(4166)
(2745)
(9 571)
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2014 рік
Показники
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти
Доходи (витрати) від операційної оренди
Визнані штрафи, пені, неустойки
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці
Інші доходи/(витрати)
Всього

доходи
1937
115

витрати
(2 624)
---

---

---

4 071
4 104
295
10 522

(2 861)
(3 277)
(12 171)
(20 933)

12. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:
Показники
Нараховані відсотки за кредит
Всього

Показники
Нараховані відсотки за кредит
Всього

2015 рік
доходи
-----

витрати
(20 513)
(20 513)

2014 рік
доходи
--___---

витрати
(12 970)
(12 970)

2015 рік
доходи
15532
175
15 707

витрати
(28479)
(40)
(28 519)

2014 рік
доходи
13 120
43
309
13 472

витрати
(58 632)
(35)
(12)
(58 679)

13. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:
Показники
Доходи (витрати) від не операційної курсової різниці
Інші доходи (витрати)
Всього
Показники
Доходи (витрати) від неопераційної курсової різниці
Доходи від (витрати) від реалізації необоротних активів
Інші доходи (витрати)
Всього
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14. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ І ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання були
представлені таким чином:
Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Залишок на 31
грудня 2015 року

Відстрочені податкові активи

Залишок на 31
грудня 2014
року

1058

Відстрочені податкові зобов'язання

---

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові
зобов'язання в згорнутому вигляді

1058

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання були
розраховані за ставками податку на прибуток, які, як очікується, будуть застосовуватись в
періодах, коли буде реалізований актив або здійснено розрахунок за зобов’язаннями.
15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Рух нематеріальних активів представлений таким чином:
.
Чиста балансова вартість на 1 січня 2014 року
Надійшло у 2014 році
Накопичена амортизація у 2014 році
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2014 року
Надійшло у 2015 році
Накопичена амортизація у 2015 році
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2015 року

Інші нематеріальні
активи
2 170
1 155
751
2 574
0
1 217
1 357

До складу нематеріальних активів входить вартість програмних продуктів, які
використовуються у господарській діяльності Товариства.
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16. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2015 року основні засоби Товариства були представлені
наступним чином:
Будинки,
Машини Транспор Інструменти Інші
споруди та
та
тні засоби , прилади, основні
передаваль обладнан
інвентар
засоби
ні пристрої
ня
Первісна
вартість
станом на
початок
звітного року

28 187

Придбано
основних
засобів

52 395

1 442

67

Вибуло

152

21

Незавершен
і капітальні
вкладення
---

Всього

2 374

29358

113756

7

768

842

41

214
114 384

Первісна
вартість
станом на
кінець звітного
періоду

28187

52310

1421

2381

30085

Накопичена
амортизація
станом на
початок
звітного року

20 185

40 109

1 321

2 113

18 164

503

4756

69

124

1701

7153

128

21

33

182

Амортизаційні
нарахування за
звітний період
Вибуло

---

81 892

Амортизація
станом на
кінець звітного
періоду

20688

44737

1369

2237

19832

88863

Балансова
вартість
станом на
кінець звітного
періоду

7499

7573

52

144

10253

25521

Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість основних засобів,
переданих в заставу складає 99428 тис. грн.
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Станом на 31 грудня 2014 року основні засоби Товариства були представлені
наступним чином:
Будинки,
Машини Транспор Інструменти Інші
споруди та
та
тні засоби , прилади, основні
передаваль обладнан
інвентар
засоби
ні пристрої
ня
Первісна
вартість
станом на
початок
звітного року

Незавершен
і капітальні
вкладення

Всього

28 187

52 137

1 444

2 355

28441

74

112638

Придбано
основних
засобів

---

716

---

38

2188

771

3713

Вибуло

---

458

2

19

1 271

845

2 595

Первісна
вартість
станом на
кінець звітного
періоду

28 187

52 395

1 442

2 374

29358

---

113756

Накопичена
амортизація
станом на
початок
звітного року

19 676

35 394

1 241

1 945

17 330

---

75 586

509

5 161

82

183

1650

---

7585

---

446

2

15

857

---

1 320

Амортизація
станом на
кінець звітного
періоду

20 185

40 109

1 321

2 113

18123

---

81851

Балансова
вартість
станом на
кінець звітного
періоду

8 002

12 286

121

261

11235

---

31905

Амортизаційні
нарахування за
звітний період
Вибуло

Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість основних засобів, переданих в
заставу складає 98 639 тис. грн.
17. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2015 року і 31 грудня 2014 року вартість довгострокових
фінансових інвестицій складає 3280 тис. грн. У липні 2012 року Товариство придбало
акції ПАТ «СІАМ – Капітал» (Україна, м. Київ). Інвестиції обліковуються за вартістю
придбання. Ці фінансові інвестиції є інвестиціями непов’язаним сторонам.
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18. ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представлені наступним чином:
Запаси
Сировина і матеріали
Паливо
Тата і тарні матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари

31 грудня 2015
року
11 178
148
5
170
160
22 129
7 596
57

31 грудня 2014
року
6 507
71
5
274
101
20 947
9 239
11

41443

37 155

Всього

19. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО
Торгівельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію (чиста вартість)
Інша дебіторська заборгованість
Всього

31 грудня 2015
року
19 921
1 048

31 грудня 2014
року
15 755
147

20 969

15902

31 грудня 2015
року
3965
1 656
5621

31 грудня 2014
року
1 487
463
1950

20. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ, НЕТТО
Передплати та інші оборотні активи були представлені таким чином:

Дебіторська заборгованість
Аванси постачальникам
Інші оборотні активи
Всього

Передплати, зроблені третім сторонам, переважно являють собою передплати,
зроблені за матеріали та енергоносії.
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21. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні податкові активи
наступним чином:

та зобов'язання Товариства були представлені

Поточні податкові активи та зобов'язання
Поточні податкові активи, в т. ч.:
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
Податок з доходів фізичних осіб
Місцеві податки та збори
Поточні податкові зобов'язання , в т. ч.

31 грудня 2015
року
2 631
2 621
10
----320

31 грудня 2014
року
9 713
7 838
1 428
447
--171

258
62

--171

Податок з доходів фізичних осіб
Місцеві податки та збори та інші обов’язкові платежі

22. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року грошові кошти були
представлені наступним чином:

Грошові кошти

31 грудня 2015
року

31 грудня 2014
року

2 381
2
1
2 384

179
1
518
698

Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках
Грошові кошти в національній валюті в касі
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках
Всього

23. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31 грудня 2015 року статутний капітал Товариства становив
22 977 000,00 грн., розділений на 3 063 600 простих іменних акцій номінальною вартістю
7,50 грн. кожна.
Згідно з інформацією, представленою ПАО «Національний депозитарій України»
(№99253 од від 05.01.2016 г.), акціонерами, що володіють акціями ПАТ «НПП «СЕМЗ» у
розмірі 10 і більш відсотків від статутного капіталу емітента за станом на 31.12.2015
року,є:
Найменування / ПІБ

SANTIVER TRADING
LIMITED (САНТІВЕР
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД)

Країна
реєстрації
Республіка
Кіпр,
НЕ 153158

Місцезнаходження
Кіпр, п. с. 2430,
Евагора Палликаріді, 5-А
Егкомі, Нікосія

Відсоток у
статутному
капіталі
24,2117

Згідно з даними ПАТ «Національний депозитарій України» інформацію про
депоненти (власників акцій) не надали:
 депозитарна установа ПАТ «Сбербанк» — ураховує 1838160 штук акцій ПАТ
«НПП «СЕМЗ», що становить 60% від статутного капіталу емітента;
 депозитарна установа ТОВ «АП Сек’юрітіз»- ураховує 12120 штук акцій ПАО
«НПП «СЕМЗ», що становить 0,3956% від статутного капіталу емітента.
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24. ПОЗИКИ
Товариство має заборгованість за позиками перед вітчизняними банками. Позики
залучалися для поповнення обігових коштів Товариства.
Заборгованість за позиками була представлена наступним чином:

Позики
Довгострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків

31 грудня 2015
року
120 628
---

31 грудня 2014
року
108 172
1 876

120 628

110 048

Всього

25. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість були представлені наступним
чином:
Кредиторська заборгованість
Заборгованість
постачальникам
матеріали, послуги
Інші поточні зобов’язання
Всього
26.ПЕРЕДПЛАТИ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

31 грудня 2015
року

за

ОТРИМАНІ

31 грудня 2014
року

сировину,
3 944
28 548
32 492

ТА

ІНШІ

6 217
9095
15312

КОРОТКОСТРОКОВІ

Передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання були представлені
наступним чином:
Кредиторська заборгованість
Передплати отримані
Кредиторська заборгованість перед бюджетом
Кредиторська заборгованість по страхуванню
Кредиторська заборгованість по заробітній платі
Всього

31 грудня 2015
року
63 008
320
974
1 825

31 грудня 2014
року
58 114
171
1 562
3 494

66 127

63 341
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27. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів представлена в
розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт за рік, що закінчився 31 грудня
2015 року.
Показники
Дохід від реалізації

Сегмент 1
Україна

Сегмент 2
Зарубіжжя

28634

66813

Інші операційні доходи
Інші доходи
Всього зовнішні доходи
Собівартість готової продукції та
реалізованих послуг

28634

66813

(18836)

(43952)

9 798

22 861

(2 013)

(4 697)

Валовий прибуток сегментів
Витрати на збут
Нерозподілені витрати
Прибуток до оподаткування

7 785

18 164

Податок на прибуток
Чистий прибуток (сукупний дохід)
Сегментні активи

Нерозподілені Разом
суми
95 447
6 788

6 788

15 707

15 707

22 495

117 942
(62 788)

22 495

55 154
(6 710)

(79 493)

(79 493)

(56 998)

(31 049)

1058

1058

7 785

18 164

(55 940)

(29 991)

17 748

6 138

79 838

103 724

9 844

57 108

156 096

223 048

Сегментні зобов'язання

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів представлена в розрізі
збуту продукції Товариства в Україні та на експорт за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

Показники
Дохід від реалізації

Сегмент 1
Україна

Сегмент 2
Зарубіжжя

19 953

Інші операційні доходи

59 905

327

80 185

3 650

6 872

10 522

13 472

13 472

Інші доходи
Всього зовнішні доходи
Собівартість готової продукції та
реалізованих послуг
Валовий прибуток сегментів

19 953

63 555

20 671

104 179

(15 112)

(45 371)

(430)

(60 913)

4 841

18 184

20 241

43 266

(10 764)

(10 764)

(2 450)

(114 633)

(117 083)

15 734

(105 156)

(84 581)

1 140

1 140

Витрати на збут
Нерозподілені витрати
Прибуток до оподаткування

4 841

Податок на прибуток
Чистий прибуток (сукупний дохід)
Сегментні активи
Сегментні зобов'язання

Нерозподілені Разом
суми

4 841

15 734

(104 016)

(83 441)

11 513

4 237

99 676

115 426

378

57 736

135 032

193 146
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До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних
витрат - собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи
включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання
включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов'язання, доходи і
витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цілому.
28. УМОВНІ ТАКОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операційне середовище
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу,
відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє
національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність
економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на
реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому.
Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш
розвинених ринків.
Діяльність Товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в
країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат,
існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства.
Безпосередній вплив подій на даний час не може бути визначений. Фінансова звітність не
включає будь-яких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності.
Відповідний вплив буде відображений у фінансовій звітності, коли він стане відомий і
зможе бути оцінений.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення
стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в
економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове
становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно
оцінений.
Оподаткування
У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові
органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим податкове
законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх
непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та
нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В
результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання,
які не будуть відповідати податкової звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть
бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той
час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним
податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного
законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і
однозначно сформульовані.
Юридичні питання
На кінець 2015 року Товариство не перебуває в процесі розгляду судових справ в
господарських судах.
29. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 31 грудня 2015 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності
не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
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