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ЗВІТ
(ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ
АКЦІОНЕРАМ, СПОСТЕРЕЖНІЙ РАДІ, ПРАВЛІННЮ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „Черкаський автобус”
(далі по тексту Товариство), яка складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року, Звіту про
сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, 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 перша фінансова звітність складена за МСФЗ..
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
відображає фінансове положення Товариства станом на 31 грудня 2013 року, результати його діяльності та
рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (надалі – МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцінок та розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття та пояснення всіх суттєвих відхилень від МСФЗ у
фінансовій звітності;
- підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою
діяльність у майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за:
- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи
внутрішнього контролю Товариства;
- ведення відповідних облікових записів, які розкривають з достатнім ступенем точності
інформацію про фінансовий стан Товариства, і які дозволяють забезпечити відповідність фінансової
звітності Товариства вимогам МСФЗ;
- забезпечення відповідності бухгалтерського обліку вимогам законодавства та стандартів
бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні;
- прийняття мір, в розумній мірі доступних для нього, для забезпечення збереження активів
Товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших порушень.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, затверджена до випуску Правлінням
та підписана від його імені 28 лютого 2014 року.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.
Міжнародні стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих невідповідностей.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання 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 використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності.
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Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки за винятком зазначеного в наступному параграфі.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги, за авансами виданими та іншої дебіторської заборгованості склала 2,605 тисяч гривень (22,42%
від загальної суми дебіторської заборгованості зазначеній у відправлених листах – підтвердженнях). Ми
не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської заборгованості шляхом інших аудиторських
процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити чи могли бути потрібними коригування дебіторської
заборгованості станом на 31 грудня 2013 року.
Сума не отриманих листів - підтверджень кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги, за авансами отриманими та іншої кредиторської заборгованості склала 12 089,615 тисяч гривень
(25,77% від загальної суми кредиторської
заборгованості зазначеній у відправлених листах –
підтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі кредиторської заборгованості шляхом
інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити чи могли бути потрібними
коригування кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2013 року.
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.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного в параграфі „Підстави для
висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність подає достовірно у всіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Черкаський автобус” станом на
31 грудня 2013 року, його фінансові результати, рух грошових коштів за період, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено у відповідності до Закону України “Про цінні
папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. №3480-IV, Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360
Основні відомості про емітента
Публічне акціонерне товариство „Черкаський автобус” є юридичною особою, створеною відповідно до
законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419.
Дата державної реєстрації 14.01.1992 року.
Юридична та фактична адреса Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292;
Основними видами діяльності Товариства є:
 виробництво автотранспортних засобів;
 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
 технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
Кількість працівників станом на 31 грудня 2013 року склала 475 осіб.

Активи Товариства
На кінець 2013 року активи Товариства зменшились порівняно з початком року на 37 196 тисяч
гривень. і відповідно складають 229 921 тисяч гривень. Зменшення активів в основному відбулось за
рахунок зменшення дебіторської заборгованості на 17 363 тисячі гривень (Примітки 18, 20), відстрочених
податкових активів на 16881,0 тисяч гривень, залишкової вартості нематеріальних активів та основних
засобів на 836,0 тисяч гривень (Примітки 15, 16).
Зобов’язання
Станом на 31.12.2013 року довгострокові і поточні зобов’язання зменшились на 21 063,0 тис. грн. і
відповідно довгострокові зобов’язання становлять 77 050,0 тисяч гривень , поточні – 85 699,0 тисяч
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гривень (Примітки 23, 24, 25)
Власний капітал
Станом на 31.12.2013 р. загальний розмір власного капіталу становить 67 172,0 тис. грн., з яких
статутний капітал – 162 964 500,0 гривень. Він поділений на 81 482 250 штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 2,0 гривень кожна. Усі акції, що складають статутний фонд повністю сплачені
(Примітка 22).
Непокритий збиток станом на 31.12.2013 року становить 97 338,0 тисяч гривень. За 2013 рік Товариство
отримало прибутки на суму 479,0 тисяч гривень (Примітки 7-14).
Особлива інформація
Рішення про розміщення цінних паперів (облігацій) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного
капіталу Товариством не приймалося.
Цінні папери, зареєстровані Товариством перебувають в лістингу ПАТ „ПФТС” з листопада 2011
року.
Протягом 2013 року зміни у складі посадових осіб Товариства не відбувались.
Товариство не приймало рішень про зменшення статутного капіталу.
Стосовно Товариства не порушувалась справа про банкрутство не виносилась ухвала про його
санацію.
А ні судом, а ні вищим органом не приймалось рішення про припинення Товариства.
Дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2013 року, визначена згідно Методичних
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485, становить
67 172,0 тисяч гривень і значно менше розміру зареєстрованого капіталу Товариства (162 965,0 тисяч
гривень), що не відповідає вимогам статті 155 “Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного
Кодексу України.
Інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою
звітністю
Аудитор розглянув іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається
разом з фінансовою звітністю, з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей. Аудитор дійшов висновку,
що фінансова звітність перевірена аудитором, не потребує перегляду, у зв’язку розглядом ним іншої
інформації, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю.
Виконання значних правочинів
Протягом 2013 року Товариством здійснювались правочини на суму більше 10% вартості активів на
початок 2013 року.
Стан корпоративного управління
Аудитор розглянув і ідентифікував інформацію щодо стану корпоративного управління в
Товаристві, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України „Про акціонерні
товариства” і дійшов висновку, що система корпоративного управління Товариством створена, в цілому
стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства”,
Статуту, Внутрішнім Положенням Товариства.
Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
Відповідальність за розробку, впровадження і функціонування в Товаристві заходів контролю для
ефективного попередження або виявлення і виправлення викривлень фінансової звітності в наслідок
шахрайства чи помилки покладається на управлінський персонал Товариства.
Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
чи помилки аудитор здійснював з метою планування відповідних аудиторських процедур для отримання
доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.
Аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути не ефективними в
контексті ідентифікації ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки аудитор застосовував принцип професійного скептицизму і виходив з припущення,
що ці ризики існують. Оцінивши ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки на
рівні фінансового звіту і тверджень для класів операцій, аудитор дійшов висновку, що припущення про те,
що існує ризик суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки є
незастосовуваним за обставин цього завдання.
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Основні відомості про аудиторську фірму:
Аудиторська фірма
Адреса аудиторської фірми
Номери телефонів і факсів
Інформація про внесення до Реєстру
Товариство аудиторської діяльності
Інформація про відповідність
контролю якості аудиторських
послуг
Місце проведення перевірки
Час проведення перевірки
Дата і номер договору

Інформація
ТОВ „Аудиторська фірма „Атторней Плюс”
бул. Шевченка, 218, м. Черкаси, Україна, 18000
(0472) 32-03-56 (факс), 32-03-57
Свідоцтво про внесення в Реєстр Товариство аудиторської
діяльності від 23.12.2010 р. № 4412 чинне до 24.03.2015 року
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане на
підставі Рішення Аудиторської палати України від 03.11.2011 р.
№240/5
м. Черкаси
з 09.02.2014 р. по 28.02.2014 р.
Договір №04/2014-А від 09.02.2014 р.

Директор ТОВ “АФ “Атторней Плюс ”
Сертифікат аудитора серії А № 001018
від 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2018 р.

Н.Г.Посашкова

“28” лютого 2014 року
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Примітки до фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства „Черкаський автобус”
за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
1. Загальна інформація
Публічне акціонерне товариство „Черкаський автобус” є юридичною особою, створеною відповідно
до законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419.
Дата державної реєстрації 14.01.1992 року.
Юридична та фактична адреса Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292;
Основними видами діяльності Товариства є:
 виробництво автотранспортних засобів;
 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
 технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
Кількість працівників станом на 31 грудня 2013 року склала 475 осіб.
Товариство є публічним акції, якого вільно обертаються на біржовому та поза біржовому ринках цінних
паперів.
В листопаді 2011 року акції Товариства були включені до лістингу ПАТ „ПФТС”.
Станом на 31.12.2012 року та 31.12.2013 року такі акціонери володіли акціями Товариства:
Власник
Вид особи
1

Юридична

Юридична
Фізичні
особи, та
юридичні
особи

Найменування, код
ЄДРПОУ, країна
2
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Компанія з
управління активами
"ІЗІ ЛАЙФ"(Пайовий
венчурний
інвестиційний фонд
"ЗЕТА" не
диверсифікованого
виду закритого
типу),
35379813,
УКРАЇНА
ТОВ "Український
автобус",
32904285,
УКРАЇНА
Неконтрольна
меншість
Разом

Від загальної
кількості, %

Цінні папери 2012 рік
Вид

Форма
випуску

Форма
існування

Номінальна
вартість

Кількість

3

4

5

6

7

Загальна
номінальна
вартість
8

Акції

Іменні
прості

Без
документарна

2,00

64844325

Акції

Іменні
прості

Без
документарна

2,00

Акції

Іменні
прості

Без
документарна

2,00

2012
рік

2013
рік

9

10

129688650

80,0718

79,580

15500000

31000000

19.0226

19.0200

1137925

2275850

0,9056

1,400

81482250

162964500

100,00

100,00

Фінансова звітність Товариства, яка складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2013
року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до
фінансової звітності за період, що закінчився на зазначену дату, опису важливих аспектів облікової
політики та інших пояснювальних приміток, є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (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 є першим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та
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містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства.
За всі звітні періоди, що закінчуються роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало
фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України.
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився цією датою, була
попередньою МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено інформацію про перехід
Товариства на МСФЗ.
Випуск фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.,був затверджений
відповідно до рішення Правління Товариства від 27 лютого 2014 р.
2. Основи представлення фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), в редакції
затвердженій Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада по МСФЗ), та тлумаченнями
розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми заокруглені до цілих тисяч, окрім випадків,
де зазначене інше.
Ця фінансова звітність була підготовлена у відповідності із принципом оцінки за історичною
вартістю.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року
відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності».
Відповідно до МСФЗ 1, Товариство при складанні першого повного комплекту фінансового звіту за
МСФЗ застосовувало облікову політику, яку застосовувало і при складанні попередньої фінансової
звітності згідно МСФЗ за 2012 рік. Ця облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на
дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).
Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності
Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов’язань відбувається в ході її
звичайної діяльності.
3. Використання суджень та припущень для оцінки
При підготовці фінансової звітності Товариство зробило оцінки і припущення, які мають вплив на
визначення активів і зобов’язань визначення доходів і витрат звітного періоду розкриття умовних активів і
зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності.
Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних
економічних умовах та іншій доступній інформації.
Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у фінансовій звітності та, оцінка значення
яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов’язань в наступному
фінансовому році, включають:
- строк експлуатації основних засобів;
- знецінення активів;
- судові спори;
- відстрочені податкові активи і зобов’язання.
4. Основні принципи облікової політики
Класифікація активів і зобов’язань на оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові
У звіті про фінансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основі їх класифікації
на оборотні/короткострокові й необоротні/довгострокові.
Актив є оборотним, якщо:

його передбачається реалізувати або він призначений для продажу або споживання в рамках
звичайного операційного циклу;

він призначений в основному для цілей торгівлі;

його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду;
або

він являє собою кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків наявності обмежень на його обмін
або використання для погашення зобов'язань протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення
звітного періоду.
Усі інші активи класифікуються в якості необоротні.
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Зобов'язання є короткостроковим, якщо:

його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу;

воно втримується в основному для цілей торгівлі;

воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або

иства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум
дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.
Товариство класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових.
Відкладені податкові активи й зобов'язання класифікуються як необоротні/довгострокові активи й
зобов'язання.
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 інструменти
Визнання фінансових інструментів
Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і
тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових інструментів. Фінансові
активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.
Згідно з МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка” фінансові активи класифікуються на
такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які
утримуються на підприємстві для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються
за справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском
фінансового активу.
Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому вбудованих
похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні
характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних
показників основного договору.
Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.
Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на ”стандартних умовах” визнаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі
або продажу на „стандартних умовах” - це купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки
активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного
визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо
Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої
справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після
первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або
збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або
збитках. У звітному періоді таких активів у Товариства не було.

Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними
платежами, які не котируються на активному ринку. Після первісної оцінки позики та дебіторська
заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки
за вирахуванням резерву під знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням знижок або
премій, що виникли при придбанні, і включає комісійні, які є невід'ємною частиною ефективної процентної
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ставки, і витрати по здійсненню угоди. Доходи і витрати, що виникають при припиненні визнання активу у
фінансовій звітності, при знеціненні та нарахуванні амортизації, визнаються у звіті про фінансові
результати за період.
При первісному визнанні позики видані обліковуються за справедливою вартістю виданих коштів,
яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подібні інструменти, якщо вони істотно
відрізняються від процентної ставки за виданою позикою. Видані позики оцінюються за амортизованою
вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Різниця між справедливою вартістю виданих
коштів та сумою погашення позики відображається як відсотки до отримання протягом строку, на який
видано позику. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із
здійсненням операції, та будь-якого дисконту або премії при погашенні.
Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан,
включаються до складу необоротних активів.
Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та
первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська
заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість
створюється за наявності об’єктивних свідоцтв того, що компанія не зможе отримати заборгованість з
врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві
фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення
платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під
сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду.
Справедлива вартість
Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням
наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з
метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не
обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних
маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу
вартість.
Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням
дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на
справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не
відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного
пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на
судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.
Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити
вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими
інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нереалізованих
прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності.
Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти
грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання та позики. Облікова
політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.
Протягом звітного періоду Товариство не використовувала фінансових деривативів, процентних
свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.
Аванси видані
Аванси видані відображаються по фактичній вартості за вирахуванням резерву під знецінення. Сума
авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при отриманні Товариством
контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з
ним, будуть отримані Товариством. Інші аванси списуються за рахунок прибутків та збитків при отриманні
товарів або послу, що відносяться до них. За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що
відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний
збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до
довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і
пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до
категорії необоротних активів.
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою
вартістю
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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.
Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан
за первинною 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 відповідають приведеним вище критеріям капіталізації,
відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Сума, що амортизується, – це первинна 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, ймовірно, 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.
Товариство нараховує амортизацію з використанням таких норм:
будівлі і споруди - 15 - 30 років;
передавальні пристрої -10 років;
машини та обладнання – 5 -15 років;
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 визнається у складі
прибутків і збитків.
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 щорічно 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
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вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в 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.
Оренда
Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов’язані із правом власності
на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна
оренда.
Витрати по операційній оренді відноситься на витрати рівномірно протягом терміну оренди об’єкта.
Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у складі об’єктів
основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об’єкта на дату придбання чи поточній
дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів.
Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та погашенням суми
основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми основного боргу. Витрати за
фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у звіті про фінансові результати.
Політика щодо амортизації об’єктів основних засобів, отриманих за фінансовою орендою,
відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об’єкти основних засобів. Якщо за
умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку договору не отримує право власності на об’єкт, то
строком амортизації буде менший зі строком дії договору або строком корисного використання.
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.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого
податку.
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 оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з
використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.
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
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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.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну), внаслідок минулих подій, для погашення якої, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що
втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якості забезпечення, 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 грошових потоків.
З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для
забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується щомісяця в відсотках від фактично
нарахованої заробітної плати персоналу. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних
відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться
коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.
Виплати персоналу
Товариство визнає короткострокові виплати персоналу як витрати та як зобов’язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат персоналу за відсутність як
забезпечення відпусток – під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні права на майбутні
виплати відпускних.
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.
Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат
Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства
на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати Товариства за такими
платежами включені до статті „Інші операційні витрати”. 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).
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
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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.
5. Істотні судження і джерела невизначеності
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.
(а)

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.
(в)

Відстрочені податкові активи

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 істотного 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.
Судові спори
Товариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних зобов'язань
відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного
врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних
зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або
виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхідного для остаточного врегулювання.
У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від
нарахованих резервів. Оцінка величини нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової
інформації. Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні
22

ТОВ „Аудиторська фірма „Атторней Плюс”

операційні результати.
5. Пов’язані сторони
Пов’язана особа ПАТ „Черкаський автобус” - акціонер, який має контрольний пакет акцій –
Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ІЗІ ЛАЙФ” (пайовий
венчурний інвестиційний фонд „ЗЕТА” не диверсифікованого виду закритого типу), (код ЕДРПОУ
35379813, Україна, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 92/1) володіє часткою 79,58%.
Господарських операцій із пов'язаними особами Товариство в 2013 році не мало.
6. Прийняття нових та переглянуті стандарти
Нові і переглянуті стандарти і інтерпретації, які повинні застосовуватися Товариством.
В цілому, облікова політика відповідає тій, яка застосовувалася в попередньому звітному році. Деякі нові
стандарти і інтерпретації стали обов'язковими для застосування з 1 січня 2013 року. Нижче приведені нові і
переглянуті стандарти і інтерпретації, які повинні застосовуватися Товариством нині або в майбутньому :
Поправка до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності - представлення компонентів іншого
сукупного доходу" міняє угрупування статей, що представляються у складі іншого сукупного доходу.
Статті, які можуть бути пере класифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент в майбутньому
(наприклад, у разі припинення визнання або погашення), повинні представлятися окремо від статей, які
ніколи не будуть пере класифіковані. Поправка впливає виключно на подання і не впливає на фінансове
положення або фінансові результати діяльності Компанії
Поправки до МСБО 19 "Винагород працівникам". Згідно з поправками, зроблена зміна в порядку
визнання актуарних прибутків і збитків, а також вартості послуг минулих періодів і секвестру пенсійних
планів, змінено визначення "вихідна допомога". Актуарні прибутки і збитки не можна переносити на
майбутні періоди із застосуванням методу коридору або признаватися у складі прибутку або збитку.
Вартість послуг минулих періодів признається в тому періоді, в якому сталася зміна умов пенсійного
плану; виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не розподілятимуться на увесь період
надання послуг в майбутньому. Також введені додаткові вимоги до розкриття інформації, а також ризиків,
які виникають по планах зі встановленими виплатами і планах, що реалізовуються декількома
працедавцями. Поправки не вплинули на фінансовий стан і результати діяльності Компанії.
МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" в редакції 2011 включає вимоги по складанню окремої
фінансової звітності для компаній, що становлять консолідовану фінансову звітність. Вимоги до складання
консолідованої фінансової звітності перенесені в новий стандарт МСФЗ 10. Прийняття стандарту не
вплинуло
на
фінансовий
стан
і
результати
діяльності
Компанії.
МСБО 28 "Інвестицій в асоційовані і спільні компанії" в редакції 2011 об'єднує в собі ті вимоги стандартів
МСФЗ 28 в попередній редакції і МСБО 31 "Спільна діяльність", які було вирішено залишити в силі і не
включати в нові стандарти МСФЗ 11 і МСФЗ 12. Прийняття стандарту не вплинуло на фінансовий стан і
результати діяльності Компанії.
Поправки до МСФЗ 1 "Позики, надані державою". Згідно з цими поправками компанії, уперше
МСФЗ, що застосовують, повинні застосовувати вимоги МСБО 20 "Облік державних субсидій і розкриття
інформації про державну допомогу" перспективно до наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик,
наданих державою. Поправка не має впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 7 "Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових
зобов'язань". Компанії зобов'язані розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку і
відповідні угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Нові вимоги по розкриттю інформації
застосовуються до усіх визнаних фінансових інструментів, які згортаються відповідно до МСБО 32 "
Фінансові інструменти : представлення інформації". Поправки не впливають на фінансовий стан або
результати діяльності Компанії.
МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" вводить єдину модель консолідації, згідно якої
поняття контролю визначається як основа консолідації для усіх типів компаній. Справжній стандарт
встановлює вимоги для випадків, коли визначення контролю ускладнене, у тому числі для випадків з
потенційними правами голосу, правовідносинами принципала і агента, контролем специфічних активів і
обставин, при яких права голосу не є домінуючим чинником при визначенні контролю. Окрім цього, МСФЗ
10 вводить особливе керівництво з питань правовідносин принципала і агента. Стандарт також містить
вимоги до обліку і процедури консолідації, які переносяться з МСБО 27 і залишаються незмінними. МСФЗ
10 замінює собою вимоги до консолідації, що містяться в ПКИ 12 "Консолідація - компанії спеціального
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призначення" і МСБО 27 "Консолідована і окрема фінансова звітність". Застосування МСФЗ 10 не
вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності Компанії.
МСФЗ 11 " Спільні угоди" покращує облік спільних угод шляхом введення методу, який вимагає від
сторін спільної угоди визнання своїх прав і зобов'язань, виходячи з цієї угоди. Класифікація загальної угоди
визначається шляхом оцінки прав і зобов'язань сторін, які витікають з цієї угоди. Стандарт пропонує тільки
два види спільної угоди - спільні операції і спільну діяльність. МСФЗ 11 також виключає пропорційну
консолідацію як метод обліку спільних угод. МСФЗ 11 замінює собою МСБО 31 "Участь в спільній
діяльності" і ПКІ 13 "Спільно контрольовані підприємства - немонетарні вклади учасників спільного
підприємництва". Застосування МСФЗ 11 не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності
Компанії.
МСФЗ 12 "Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії" є новим комплексним стандартом,
містить вимоги до розкриття інформації про усі види інвестицій в інші компанії, включаючи дочірні
компанії, спільні угоди, що асоціюються компанії і неконсолідовані структуровані компанії. МСФЗ 12
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї дати.
Дозволяється дострокове застосування. Застосування МСФЗ 12 не вплинуло на фінансовий стан і
результати діяльності Компанії.
МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" об'єднує в одному стандарті усі вказівки відносно
оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змін у визначення того, коли треба
використати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ,
коли її використання вимагається або дозволяється іншими стандартами у складі МСФЗ. МСФЗ 13 також
вимагає розкриття додаткової інформації. Застосування МСФЗ 13 не зробило істотного впливу на оцінки
справедливої вартості, які визначаються Товариством . Там, де це необхідно, додаткова інформація
розкривається в окремих примітках по активах і зобов'язаннях, для яких визначалася справедлива вартість.
Інтерпретація IFRIC 20 "Витрат на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища", що
розробляється відкритим способом, застосовується відносно витрат на видалення шлакових порід
(розкривні роботи), що виникають на етапі експлуатації родовища, що розробляється відкритим способом.
У інтерпретації розглядається метод обліку вигод від розкривних робіт. Ця інтерпретація не має впливу на
фінансову звітність Компанії.
Щорічні удосконалення МСФЗ
Перераховані нижче удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Компанії :
МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Це удосконалення
роз'яснює, що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ у минулому і вирішила, що зобов'язана знову
складати звітність по МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується
повторно, компанія повинна ретроспективно перерахувати фінансову звітність начебто вона ніколи не
припиняла застосовувати МСФЗ.
МСБО 1 "Представлення фінансової звітності". Це удосконалення роз'яснює різницю між
додаткової порівняльної інформації, що надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної
порівняльної інформації. Як правило, мінімальною необхідною порівняльною інформацією є інформація за
попередній звітний період.
МСБО 16 "Основні засоби". Це удосконалення роз'яснює, що основні запасні частини і допоміжне
устаткування, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.
МСБО 32 "Фінансові інструменти: представлення інформації". Це удосконалення роз'яснює, що
податок на прибуток, що відноситься до виплат на користь акціонерів, враховується відповідно до МСФЗ(
IAS ) 12 "Податок на прибуток".
МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність". Це удосконалення приводить у відповідність вимоги по
розкриттю в проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по
розкриттю в ній інформації про зобов'язання сегменту. Згідно з цим роз'ясненням, розкриття інформації в
проміжній фінансовій звітності також повинні відповідати розкриттям інформації в річній фінансовій
звітності.
МСФЗ і Інтерпретації, що не набули чинності
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ і Інтерпретації МСФЗ і МСБО, які були опубліковані,
але не набули чинності:
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Поправки до МСБО 32 - "Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань" описують, як
слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСБО 32 відносно систем розрахунків (таких як
системи єдиного клірингового центру), у рамках яких використовуються механізми неодночасних валових
платежів. Передбачається, що ці поправки не матимуть впливу на фінансове положення або фінансові
результати діяльності Компанії. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати.
Поправки до МСБО 36 - "Розкриття інформації відносно суми очікуваного відшкодування для не
фінансових активів". Ця поправка зменшує обставини, при яких відшкодована сума активів або генеруючих
одиниць має бути розкрита, і вводиться явна вимога про розкриття ставки дисконтування при визначенні
знецінення (чи сторнування знецінення), де сума очікуваного відшкодування(на основі справедливої
вартості за вирахуванням витрат по вибуттю) визначається з використанням дисконтування. Поправки
набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати.
Передбачається, що ці поправки не матимуть впливу на фінансове положення або фінансові результати
діяльності Компанії.
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація і оцінка", стандарт опублікований в листопаді 2009
року, він замінює МСБО 39 "Фінансових інструментів: визнання і оцінка" в частині класифікації і оцінки
фінансових інструментів. Вступ в силу цього стандарту був запланований для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2015 року, але надалі дата набуття чинності була скасована. Компанія оцінює вплив
стандарту на свою фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 27 - "Інвестиційні компанії " набувають чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати і передбачають виключення з
вимог про консолідацію для компаній, які відповідають визначенню інвестиційної компанії згідно МСФЗ
10. Виключення з вимог про консолідацію вимагає, щоб інвестиційні компанії враховували дочірні
компанії за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Ці поправки не матимуть впливу на
фінансове положення або фінансові результати діяльності Компанії.
Поправки до МСБО 39 - "Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування". У цих
поправках передбачається виключення з вимоги про припинення обліку хеджування у разі, коли новація
похідного інструменту, визначеного як інструмент хеджування, відповідає встановленим критеріям. Ці
поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї
дати. Компанія чекає, що ці поправки не матимуть впливу на фінансове положення або фінансові
результати його діяльності.
Інтерпретація IFRIC 21 "Обов'язкові платежі". У Інтерпретації роз'яснюється, що компанія визнає
зобов'язання по обов'язкових платежах тоді, коли відбувається дія, що спричиняє за собою їх сплату. У разі
обов'язкового платежу, виплату якого потрібно у разі досягнення мінімального порогового значення, в
інтерпретації встановлюється заборона на визнання передбачуваного зобов'язання до досягнення
встановленого мінімального порогового значення. Інтерпретація IFRIC 21 набуває чинності для річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову
звітність Компанії.
Поправки до МСБО 19 - "Програми зі встановленими виплатами: внески працівників". Поправки
уточнюють вимоги, що пред'являються до того, яким чином внески працівників або третіх осіб, пов'язані з
послугами, слід віднести до періодів надання послуги. Крім того, вона дозволяє, але не зобов'язує
визнавати такі внески як зниження вартості послуг в періоді, в якому відповідна послуга надається, у разі,
якщо сума вкладу не залежить від числа років надання послуг. Ці поправки набувають чинності для річних
звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати. Компанія чекає, що ці поправки не
матимуть впливу на фінансове положення або фінансові результати його діяльності.
Програма "Щорічні удосконалення МСФЗ". Ряд змін до стандартів, прийнятих у рамках програм по
щорічному удосконаленню МСФЗ, набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня
2014 або після цієї дати. Ці поправки в основному носять уточнюючий характер, що дозволить зняти деякі
невизначеності у формулюваннях і так далі. Прийняття цих удосконалень не вплине на фінансову звітність
Компанії.
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7. Дохід від реалізації
Виручка від реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та 2013 років становить:
Показники
1

Таблиця, тис. грн.
за 2012 рік
3
308 108
308 108

за 2013 рік
2

Пов'язаним сторонам
Іншим покупцям
Разом

129 195
129 195

8. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та 2013 років
Показники
1
Собівартість готової продукції
Собівартість товарів
Разом

за 2013 рік
2
112 688
112 688

Таблиця, тис. грн.
за 2012 рік
3
265 860
265 860

за 2013 рік
2
135 520
15 370
5 828
2537
5 039
164 294

Таблиця, тис. грн.
за 2012 рік
3
219 079
19 719
7 516
2 536
48 203
297 053

Елементи операційних витрат представлені наступним чином:
Показники
1
Собівартість матеріалів та напівфабрикатів
Заробітна плата та відповідні нарахування
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші витрати
Разом

9. Інші доходи і витрати
Інші операційні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та 2013 років було становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники

За 2013 рік

За 2012 рік

1

2

3

Інші операційні (доходи)
Інші операційні витрати
Інші (доходи)
Інші витрати
Надзвичайні витрати
Разом

14 029
(11 464)
23
(355)
2 333

20 082
(22 026)
(304)
(2248)

10. Інші операційні доходи і витрати
Інші операційні доходи та витрати представлені наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники

Доходи 2013 рік

1
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної
валюти
Доходи (витрати) від операційної оренди
Доходи (витрати) від реалізації інших
оборотних активів
Доходи (витрати) від операційної курсової
різниці
Визнані штрафи, пені, неустойки
Утримання об’єктів соціально культурного
призначення
Інші доходи/(витрати)
В тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів
Разом

2

Витрати
2013 рік
3

Доходи 2012 рік

Витрати 2012 рік

4

5

36

1 710
52

8

1 217

918

2 270

2 384

12 580

5 945

17 621

17 636

10

23

43
196

4 548

139

265

2 0082

22 026

809
14 029

11 464
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11. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та 2013 років становлять:
Показники

За 2013 рік

1

2

Таблиця, тис. грн.
За 2012 рік
3

Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ)
Амортизація (знос) необоротних активів
Витрати на утримання і ремонт необоротних активів
Витрати на зв'язок
Витрати на виплату пільгових пенсій
Витрати на сплату податків
Витрати сертифікацію
Страхування майна, цивільної відповідальності
Юридичні, інформаційні, консультаційні послуги
Інші адміністративні витрати
Разом

5 797
67
218
102
189
751
171
22
70
517
7 904

5 574
73
187
120
184
355
76
966
41
2 952
10 528

12. Витрати на збут
Витрати на реалізацію та збут за роки, які закінчилися 31 грудня 2012 та 2013 років становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники

за 2013 рік

1

2

за

3

230
259
1 810
1 611
1 418
131
5 459

Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ)
Витрати на гарантійний ремонт
Комісійні винагороди продавцям
Витрати на оплату послуг по договору комісії
Витрати на страхування
Інші витрати
Разом

2012 рік

312
109
15 655
12 489
5 136
147
33 848

13. Фінансові доходи і витрати
Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:
Показники
1
Проценти і комісії по акредитивах
Страхування майна в заставі
Нараховані проценти на кредит
Разом

2012 рік
Доходи
Витрати
2
3

-

4 944
4 944

Таблиця, тис. грн.
2013 рік
Доходи
Витрати
4
5
177
90
4 362
4 629

14. Податок на прибуток
Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом ставка податку на
прибуток знижується з 25% з першого кварталу 2011 року до 18% у 2014 році . Сума відстроченого податку
розрахована на основі ставки, яка діяла в період в якому виник відстрочений податок.
Основні
компоненти
(відшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені таким

чином:
Таблиця, тис. грн.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання
1
Відстрочені податкові активи, в тому числі:
ВПА, нараховані на забезпечення виплат відпусток працівникам
ВПА, нараховані на забезпечення закриття кар'єрів
ВПА, нараховані на резерв сумнівних боргів
ВПА, нараховані на невикористані в податковому обліку витрати 2012
року
Відстрочені податкові зобов'язання, в тому числі:
ВПЗ, нараховані на вартість основних засобів
ВПЗ, нараховані на вартість незавершеного виробництва та готової
продукції, вироблених до 01 квітня 2011 року
Разом ВПА та ВПЗ

Залишок на
31 грудня 2013 року
2

Залишок на
31 грудня 2012 року
3
290
530

287
384

-

-

-1

4

-

-
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15. Основні засоби
Основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
Показники

Будинки,
Машини та
Транспортні
споруди та
обладнання
засоби
передавальні
пристрої
2
3
4
Станом на 31 грудня 2013 року

1
Первісна вартість станом на
початок звітного року
Придбано основних засобів
Вибуло
Інші зміни за рік
Первісна вартість станом на
кінець звітного періоду
Накопичена амортизація станом
на початок звітного року
Амортизаційні нарахування за
звітний період
Вибуло
Інші зміни в амортизації
Амортизація станом на кінець
звітного періоду
Балансова вартість станом на
кінець звітного періоду

Інструменти,
прилади,
інвентар
5

Таблиця, тис. грн.
Інші основні
Разом
засоби
6

7

21 980

13 642

4 037

232

37

39 928

109

946

827
704

21

-

(3)

(195)

1 903
704
(199)

22 086

14 393

4 160

252

37

40 928

9 566

9 136

2 427

144

8

21 281

1 265

940

171

28

1

2 405

(3)

(74)

10 828

10 002

2 544

171

9

23 554

11 258

4 391

1 616

81

28

17 374

(1)

(54)

(54)
(78)

(1)

Станом на 31 грудня 2012 року
Первісна вартість станом на
початок звітного року
Придбано основних засобів
Вибуло
Інші зміни за рік
Первісна вартість станом на
кінець звітного періоду
Накопичена амортизація станом
на початок звітного року
Амортизаційні нарахування за
звітний період
Інші зміни в амортизації
Амортизація станом на кінець
звітного періоду
Балансова вартість станом на
кінець звітного періоду

21 980

13 414

3 002

222

37

38 655

-

326
-98

1138
-103

10

-

1464
-

21 980

13 642

4 037

232

37

39 928

8 306

8 339

2 328

129

7

19 099

1 260

866

99

25

1

2 251

-69
9 566

9 136

2 427

144

8

21 281

12 414

4 506

1 610

88

29

18 647

Станом на 31 грудня 2012 року і 2013 року основних засобів, призначених до продажу, на балансі
Товариства немає.
16. Нематеріальні активи
Таблиця, тис. грн.
Інші нематеріальні активи

Показники

2013
2

1
Первісна вартість станом на початок звітного року
Придбано
Вибуло
Інші зміни за рік
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду
Накопичена амортизація станом на початок звітного року
Амортизаційні нарахування за звітний період
Інші зміни в амортизації
Амортизація станом на кінець звітного періоду
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду

2012
3
682
582
(24)
1 240
274
132
(11)
395
845

766
4
88
682
218
144
(88)
274
408

3 068
11 114

Таблиця, тис. грн.
31 грудня 2012 року
3
37 781
38 857

17. Запаси
Запаси Товариства були представлені наступним чином:
Показники
1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

31 грудня 2013 року
2
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1
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

2

3
66
15
48
3 594
1 736
1 190
73 516
249
94 596

42
15
46
3 838
1 737

82 316

В 2012 році Товариство не проводило уцінки або дооцінки запасів до чистої вартості реалізації.
18. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість, нетто
Станом на 31 грудня 2012 року та 2013 року торговельна і інша дебіторська заборгованість була
представлені таким чином:
Показники
1
Дебіторська заборгованість за продукцію
Інша дебіторська заборгованість
Разом

31 грудня 2013 року
2
26 790
60
26 850

Таблиця, тис. грн.
31 грудня 2012 року
3
44 698
336
45 034

19. Передплати та інші необоротні активи нетто
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року передплати та інші оборотні активи були
представлені наступним чином:
Показники
1

31 грудня 2013 року
2

Аванси постачальникам
Інші оборотні активи
Разом

Передплати, зроблені третім сторонам,
матеріали та енергоносії.

338
374

Таблиця, тис. грн.
31 грудня 2012 року
3
868
868

переважно являють собою передплати, зроблені за

20. Поточні дебіторська заборгованість та зобов’язання ва по розрахунках з бюджетом
Поточні дебіторська заборгованість та зобов’язання Товариства по розрахунках з бюджетом
представлені наступним чином:
Показники
1
Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом, в т. ч.:
Податок на додану вартість
Податок на прибуток
Місцеві податки та збори
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом , в т. ч.
Податок з доходів фізичних осіб

1 351
1 351
-

Таблиця, тис. грн.
31 грудня 2012 року
3
9 655
9 655
-

282

209

132

178

2 750
2 750

Таблиця, тис. грн.
31 грудня 2012 року
3
1 417
6 074
7 491

31 грудня 2013 року
2

21. Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти представлені наступним чином:
Показники
1
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках
Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках
Разом

31 грудня 2013 року
2

22. Капітал, який було випущено
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становить
162 964 500 грн.,
розділений на 81 482 250 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. кожна.
23. Позики
Станом на 31 грудня 2013 року Товариство має зобов’язання по банківських позиках в сумі 75 526
тисяч гривень, на кінець 2012 року це зобов’язання становило 79 300 тисяч гривень
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24. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2012 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість була представлені
наступним чином:
Показники
1
Заборгованість постачальникам за сировину,
матеріали, послуги
Інша кредиторська заборгованість
Разом

Таблиця, тис. грн..
31 грудня 2012 року
3

31 грудня 2013 року
2
67 579

83 417

16
67 595

21
83 438

25. Передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання
Станом на 31 грудня 2012 року передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання були
представлені наступним чином:
Кредиторська заборгованість
1
Передплати отримані
Кредиторська заборгованість перед бюджетом
Кредиторська заборгованість по страхуванню
Кредиторська заборгованість по заробітній платі
Разом

31.12.2013 року
2
374
282
364
780
1 800

Таблиця, тис. грн..
31 грудня 2012 року
3
17 852
209
487
1 018
19 566

26. Інформація за сегментами
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов’язання сегментів представлена в розрізі збуту
продукції Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року.

Показник

1
Дохід від реалізації
Інші операційні доходи
Інші доходи
Всього зовнішні доходи
Собівартість виготовленої
продукції та реалізованих
послуг
Валовий прибуток сегментів
Витрати на збут
Нерозподілені витрати
Прибуток до оподаткування
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат
діяльності сегмента

Сегмент 1
Україна
2
129 195
129 195
112 688
16 507
5 459
11 048

11 048

2013 рік
Нерозподілені
суми
3
14 029
23
14 052
19 391
(5 339)
4 629
355
(10 322)

Разом
4
129 195
14 029
23
143 247
112 688
30 559
5 459
5 709
4 629
355
749

Сегмент 1
Україна
5
308 108
308 108
265 860
42 248
33 848
8 400
8 400

Таблиця, тис. грн.
2012 рік
Нерозподілені
Разом
суми
6
7
308 108
20 082
20 082
328 190
265 860
20 082
32 554
(12 472)
4 944
304
(17 720)

62 330
33 848
32 554
(4 072)
4 944
304
(9 320)

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. Інші активи, зобов'язання, доходи і витрати, а також податок на
прибуток контролюються Товариством в цілому.
27. Умовні і контрактні 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.
Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової
економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності
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на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов
кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з
метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує
невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та
її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи
Товариства.
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.
Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу одержує претензії.
Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, управлінський персонал Товариства
вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не нарахованих збитків у результаті судових позовів. Таким
чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не створювався.
Податкове законодавство. Податкове законодавство України може тлумачитися по-різному й
часто змінюється. Відповідні місцеві та центральні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього
законодавства управлінським персоналом у зв’язку з діяльністю Товариства та операціями в рамках цієї
діяльності. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні
законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці фактори у
поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у
відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти податкових
перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не заперечувались, можуть бути
оскаржені.
У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Податкові
органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років
після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів.
Управлінський персонал Товариства вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є
правильним та що позиція Товариства в податкових, валютних та митних питаннях не зміниться.
У грудні 2010 року В Україні був прийнятий податковий кодекс, який почав діяти з січня 2011 року,
а в частині податку на прибуток підприємств – з квітня 2011 року. Протягом 2011 2012 років до
Податкового Кодексу неодноразово вносились суттєві зміни. Податковий Кодекс передбачає, крім іншого,
також і зближення бухгалтерського та податкового обліків. Для розрахунку податку на прибуток
Товариство, у відповідності з діючим законодавством, застосовувало наступні ставки податку на прибуток:
до 1 квітня 2011 року – 25 %;
з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 року – 23 %;
з січня 2012 року до 31 грудня 2012 року – 21 %;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року – 19 %;
з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року буде застосовуватись - 18%
На даний момент управлінський персонал Товариства вивчає вплив нового Податкового Кодексу
на поточні та відстрочені податки на прибуток.
Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових
активів та зобов’язань проводилась на основі суджень управлінського персоналу Товариства, що
базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.
28. Операції з пов’язаними сторонами
Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або
якщо одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті
фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою
відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній
формі.
29. Управління фінансовими ризиками
Управління ризиками є важливим елементом діяльності Товариства. Основні ризики, властиві
діяльності Товариства , включають в себе кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик
Опис політики управління зазначеними ризиками Товариства наведене нижче.
Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однієї стороною по фінансовому
інструменту й, внаслідок цього, виникнення в іншої сторони фінансового збитку. Товариство постійно
проводить моніторинг стану дебіторської заборгованості, укладає угоди з відомими та фінансово
стабільними контрагентами.
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Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні
зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Товариство здійснює контроль шляхом планування
поточної діяльності, аналізу терміну платежів, руху коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься
внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство не хеджує свої валютні ризики.
30. Події після звітної дати
Після звітної дати. Не відбувалось подій, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан
Товариства на звітну дату (коригуючі події), які потребують відображення у фінансовій звітності та
суттєвих подій, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, і потребують відображення
в примітках до фінансової звітності.
Голова правління

В.Г.Раабе

Головний бухгалтер

Н.П.Коваленко
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