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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод зварювальних флюсiв 

та скловиробiв" 

за ЄДРПОУ 00293255 

Територія 
 

за КОАТУУ 2310136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 20.59 

Середня кількість 

працівників 
473 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Дiагональна, буд.2, Заводський р-н, м. 

Запорiжжя, Запорiзька обл.,69035  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 55287 60034 

первісна вартість 1011 72426 79241 

знос 1012 17139 19207 

Інвестиційна нерухомість: 1015 255 253 

первісна вартість 1016 266 266 

знос 1017 11 13 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 
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Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 25 3 

Відстрочені податкові активи 1045 1144 173 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 56711 60463 

Запаси 1100 32696 27424 

Виробничі запаси 1101 13814 8481 

Незавершене виробництво 1102 433 542 

Готова продукція 1103 18449 18401 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 5094 5295 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

609 

 

907 

з бюджетом 1135 3034 7214 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 4042 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 440 1088 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14575 15341 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 56448 57269 
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III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 113159 117732 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного періоду 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 109 109 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 594 594 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 103153 108634 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 103856 109337 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 1600 1631 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 1000 876 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 2600 2507 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 213 524 
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за товари, роботи, послуги 1615 3635 2857 

за розрахунками з бюджетом 1620 422 230 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 164 0 

за розрахунками зі страхування 1625 562 523 

за розрахунками з оплати праці 1630 1204 1026 

за одержаними авансами 1635 91 235 

за розрахунками з учасниками 1640 397 467 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 179 26 

Усього за розділом IІІ 1695 6703 5888 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 

Баланс 1900 113159 117732 

 

Примітки ОСНОВ        

Керівник                              Осiпов Микола Якович 

Головний бухгалтер Безкiш Валентина Олександрiвна 



5 

 

   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод зварювальних флюсiв 

та скловиробiв" 

за ЄДРПОУ 00293255 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 170084 192903 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 139926 ) ( 142775 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

30158 

 

50128 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 5597 5869 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 9633 ) ( 8379 ) 

Витрати на збут 2150 ( 8212 ) ( 11172 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6065 ) ( 7856 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

11845 

 

28590 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 167 ) ( 297 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

11678 

 

28293 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3187 5967 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

8491 

 

22326 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8491 22326 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 118192 128267 

Витрати на оплату праці 2505 22909 24375 

Відрахування на соціальні заходи 2510 7819 8534 

Амортизація 2515 1990 1926 
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Інші операційні витрати 2520 1868 2895 

Разом 2550 152778 165997 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 5473508 5473508 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 5473508 5473508 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.55129 4.07892 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.55129 4.07892 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Керівник Осiпов Микола Якович 

Головний бухгалтер Безкiш Валентина Олександрiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод зварювальних флюсiв 

та скловиробiв" 

за ЄДРПОУ 00293255 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

88140 

 

148964 

Повернення податків і зборів 3005 9759 8913 

у тому числі податку на додану вартість 3006 9759 8913 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 95966 61347 

Надходження від повернення авансів 3020 489 543 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3893 106675 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 149641 ) 

 

( 163194 ) 

Праці 3105 ( 20179 ) ( 20840 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10099 ) ( 10403 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10758 ) ( 11758 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 5 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1920 ) ( 105559 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5645 14688 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 97 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 2111 ) ( 3656 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2014 -3656 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 1000 2000 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 1000 2000 

Сплату дивідендів 3355 ( 2850 ) ( 2688 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2850 -2688 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 781 8344 

Залишок коштів на початок року 3405 14575 6219 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 12 

Залишок коштів на кінець року 3415 15341 14575 

 

Керівник Осiпов Микола Якович 

Головний бухгалтер Безкiш Валентина Олександрiвна 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод зварювальних флюсiв 

та скловиробiв" 

за ЄДРПОУ 00293255 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 
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Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 
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Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Керівник Осiпов М.Я. 

Головний бухгалтер Безкiш В.О. 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

зварювальних флюсiв та скловиробiв" 
за ЄДРПОУ 00293255 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 109 0 0 594 101801 0 0 102504 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 1352 0 0 1352 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 109 0 0 594 103153 0 0 103856 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 8491 0 0 8491 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 3010 0 0 3010 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 5481 0 0 5481 

Залишок на 

кінець року 
4300 109 0 0 594 108634 0 0 109337 

 

Керівник Осiпов Микола Якович 

Головний бухгалтер Безкiш Валентина Олександрiвна 
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Примiтки до фiнансових звiтiв ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. 

 

1. Фiнансовi звiти 

ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» фiнансовi звiти за 2013 рiк 

складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського 

облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 07.02.2013 № 73. 

Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 «Подання 

фiнансових звiтiв», а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають 

можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках 

пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному 

капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року iз порiвняльними 

даними. 

Надана фiнансова звiтнiсть ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв за перiод, який закiнчився 31 грудня 2013 

року.  

 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року 

(тис. грн.) 

Активи Код рядка Примiтка 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

I. Непоточнi активи  

Нематерiальнi активи 1000 - - - - 

первiсна вартiсть 1001 - - - - 

накопичена амортизацiя 1002 - - - - 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 12 12 417 12 709 11 140 

Основнi засоби 1010  

первiсна вартiсть 1011 12 66 824 59 717 52 079 

накопичена амортизацiя 1012 12 (19 207) (17 139) (16 040) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 12 253 255 188 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - - - 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 14 3 25 30 

Вiдстроченi податковi активи 1045 11 173 1144 1 011 

Усього за роздiлом I 1095 х 60 463 56 711 48 408 

II. Поточнi активи  

Запаси 1100 15 27 424 32 696 29 061 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 16,17,18 5 295 5 094 5 517 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  

за виданими авансами 1130 16 907 609 1 202 

з бюджетом 1135 16 7 214 3 034 - 

у тому числi з податку на прибуток 1136 16 4 042 - - 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 16,17,18 1 088 440 4 040 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 19 15 341 14 575 6 219 

Усього за роздiлом II 1195 х 57 269 56 448 46 039 

II. Необоротнi активи, призначенi для продажу, та групи вибуття 1200 - - - - 

Баланс 1300 х 117 732 113 159 94 447 

 

Власний капiтал i зобов’язання Код рядка Примiтка 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

I. Власний капiтал  

Зареєстрований капiтал 1400 20 109 109 109 

Резервний капiтал 1415 20 594 594 594 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 - 108 634 103 153 82 474 
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Усього за роздiлом I 1495 х 109 337 103 856 83 177 

II. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення  

Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 11 - - - 

Пенсiйнi зобов’язання 1505 21 1 631 1 600 2301 

Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 - - - - 

Довгостроковi забезпечення 1520 - - - - 

Усього за роздiлом II 1595 х 1 631 1 600 301 

III. Поточнi зобов’язання  

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 1610 21 524 213 231 

Заборгованiсть постачальникам 1615 22 2 857 3 635 4 137 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 22 235 91 356 

Розрахунки з бюджетом 1620 22 230 422 954 

у тому числi з податку на прибуток 1621 22 - 164 190 

Розрахунки зi страхування 1625 22 523 562 571 

Розрахунки з оплати працi 1630 22 1 026 1 204 1207 

Поточна заборгованiсть учасникам 1640 23 467 397 346 

Поточнi забезпечення 1660 24 876 1 000 1 167 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - - - 

Iншi поточнi зобов’язання 1690 22 26 179 - 

Усього за роздiлом III х 6 764 7 703 8 969 

Баланс 1900 х 117 732 113 159 94 447 

Примiтки на сторiнках 6-41 є невiд’ємною частиною даного звiту 

Генеральний директор Н.Я Осипов 

Головний бухгалтер В.А. Безкиш 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд за перiод,  

що закiнчився 31 грудня 2013 року 

тис. грн. 

Показник Код рядка Примiтки 31.12.2013 31.12.2012 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 4 170 084 192 903 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 5 (139 926) (142 755) 

Валовий прибуток 2090 х 30 158 50 128 

Iншi операцiйнi доходи 2120 8 5 597 5 869 

Адмiнiстративнi витрати 2130 6 (9 633) (8 379) 

Витрати на збут 2150 7 (8 212) (11 172) 

Iншi операцiйнi витрати 2180 9 (6 065) (7 856) 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi  

прибуток 2190 х 11 845 28 590 

збиток 2195 - - - 

Фiнансовi доходи 2220 - - - 

Фiнансовi витрати 2250 10 (167) (297) 

Фiнансовий результат до оподаткування  

прибуток 2290 11 678 28 293 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 11 (3 187) (5 967) 

Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi 2305 - - 

Чистий фiнансовий результат  

прибуток 2350 8 491 22 326 

Iншi сукупнi прибутки  

Переоцiнка основних засобiв 2400 - - 

Iнший сукупний дохiд 2445 - - 

Усього сукупний дохiд 2465 - - 

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605  

Прибуток на акцiю (грн):  
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базисний 2615 1,55 4,08 

розбавлений 1,55 4,08 

Примiтки на сторiнках 6-41 є невiд’ємною частиною даного звiту 

Генеральний директор Н.Я Осипов 

Головний бухгалтер В.А. Безкиш 

 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

Звiт про змiни у власному капiталi за перiод,  

що закiнчився 31 грудня 2013 року 

тис. грн.  

Стаття Код Примiтки Статутний капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом  

Залишок на 01.01.2012 4000 109 594 82 474 83 177 

Коригування:  

Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - 

Виправлення помилок 4010 - - - - 

Iншi змiни 4090 - - - - 

Скоригований залишок на 01.01.2012 4095 109 594 82 474 83 177 

Чистий прибуток за 2012 рiк 4100 22 337 22 337 

Iнший сукупний дохiд за 2012 рiк 4110 - - - - 

Розподiл прибутку: - - - - 

Виплати власникам (дивiденди) 4200 23 - - (3 010) (3 010) 

Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205 - - - - 

Вiдрахування до Резервного капiталу 4210 - - - - 

Разом змiн в капiталi за 2012рiк 4295 - - 19 327 19 327 

Залишок на 31.12.2012 4300 109 594 101 801 102 504 

Залишок на 01.01.2013 4000 109 594 101 801 102 504 

Коригування:  

Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - 

Виправлення помилок 4010 3.4 - - 1 352 1 352 

Iншi змiни 4090 - - - - 

Скоригований залишок на 01.01.2013 4095 109 594 103 153 103 856 

Чистий прибуток 2013 рiк 4100 8 491 8 491 

Iнший сукупний дохiд за 2013 рiк 4110 - -  

Розподiл прибутку:  

Виплати власникам (дивiденди) 4200 23 - - (3 010) (3 010) 

Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205 - - - - 

Вiдрахування до Резервного капiталу 4210 - - - - 

Разом змiн в капiталi за 2013 4295 5 481 5 481 

Залишок на 31.12.2013 4300 109 594 108 634 109 337 

Примiтки на сторiнках 6-41 є невiд’ємною частиною даного звiту 

Генеральний директор Н.Я Осипов 

Головний бухгалтер В.А. Безкиш 

 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк,  

що закiнчився 31 грудня 2013 року 

тис. грн. 

Стаття Код рядка Примiтки Рiк, що закiнчився 

31.12.2013 31.12.2012 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 88 140 148 964 

Повернення податкiв i зборiв 3005 9 759 8 913 

у тому числi податку на додану вартiсть 3006 9 759 8 913 
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Отриманi аванси вiд покупцiв та замовникiв 3015 95 966 61 347 

Надходження вiд повернення авансiв 3020 489 543 

Iншi надходження 3095 3 893 106 675 

Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) 3100 (149 641) (163 194) 

Повернення авансiв 3135 (5) (43) 

Виплати працiвникам 3105 (20 179) (20 840) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (10 099) (10 403) 

Iншi податки та обов’язковi платежi 3115 (4 292) (5 082) 

Сплачений податок на прибуток 3116 (6 466) (6 676) 

Iншi платежi 3190 (1 920) (105 516) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 5 645 14 688 

II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  

Продаж основних засобiв 3205 97 - 

Iншi надходження 3250 - - 

Придбання та будiвництво основних засобiв 3260 (2 111) (3 656) 

Iншi платежi 3290 - - 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (2 014) (3 656) 

III. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi  

Отриманi позики 3305 1 000 2 000 

Погашенi позики 3350 (1 000) (2 000) 

Сплаченi дивiденди 3355 (2 850) (2 688) 

Iншi платежi 3390 - - 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (2 850) (2 688) 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 781 8 344 

Залишок коштiв на початок року 3405 14 575 6 219 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 (15) 12 

Залишок коштiв на кiнець року 3415 15 341 14 575 

Примiтки на сторiнках 6-41 є невiд’ємною частиною даного звiту 

Генеральний директор Н.Я Осипов 

Головний бухгалтер В.А. Безкиш 

Письмовi пояснення до фiнансових звiтiв за перiод,  

що закiнчився 31 грудня 2013 року 

2. Загальна iнформацiя про пiдприємство. 

Пiдприємство «Запорiзький скляний завод» було створено у 1947 роцi i виробляло вiконне скло. 

Але мала потужнiсть та слаба технiчна забезпеченiсть зробили виробництво вiконного скла 

нерентабельним. У 1950 роцi розроблена технiчна документацiя на реконструкцiю заводу по 

випуску розсiювачiв для автотракторної промисловостi з свiтлотехнiчного скла. 3 лютого 1955 

року введений до експлуатацiї цех свiтлотехнiчного скла, у 1957 роцi було введено до експлуатацiї 

двi ваннi печi, на яких було органiзовано виробництво зварювальних флюсiв. У 1977 роцi була 

розпочата реконструкцiя заводу у зв`язку зi зношуванням основних фондiв та незадовiльних 

санiтарно-побутових умов. 3 1989 року проведена реконструкцiя складового вiддiлення цеху 

флюсiв, а потiм i реконструкцiя складового вiддiлення цеху СТС. Реконструкцiя дозволила 

забезпечити пiдвищення якостi шихти та екологiчну безпеку. З 1992 року освоєно виробництво 

силiкату натрiю.  

У 1994 роцi державне пiдприємство «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

було перетворено в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство «Запорiжсклофлюс». У 

червнi 1995 року пiдприємство повнiстю приватизоване, процес приватизацiї завершений. З 2003 

року розпочато реконструкцiю електропечi по виробництву флюсiв, введена нова технологiчна 

лiнiя приготування шихти для виробництва силiкату натрiю.  

У 2011 роцi пiдприємство було перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство Запорiзький 

завод зварювальних флюсiв та скловиробiв згiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства».  

Пiдприємство є учасником технопарку «Iнститу електрозварювання iм. Є.О.Патона» Нацiональної 
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Академiї Наук України. В тiсному спiвробiтництвi з iнститутом електрозварювання iм. Є.О. 

Патона пiдприємством впровадженi прогресивнi методи виробництва, iнтенсифiкацiя та 

автоматизацiя виробничих процесiв, використання сучасних iновацiйних механiзмiв фiнансування. 

Пiдприємством постiйно освоюються новi марки флюсiв зварювальних та силiкату натрiю, новi 

види посуду зi скла.  

Мiсцезнаходження органа управлiння: 69035, м. Запорiжжя, вул. Дiагональна, 2. 

Дата державної реєстрацiї 30.12.1994 р 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за 2013 рiк складає 473 осiб,тобто 

зменшилась у порiвняннi з 2012 роком на 68 осiб. Фонд оплати працi робiтникiв пiдприємства за 

2013 рiк зменшився в порiвняннi з 2012 роком на 1 427,2 тис.грн. i склав 23,7 млн. грн.  

Iнформацiя про господарську дiяльнiсть 

Метою дiяльностi товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, 

комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов, визначених чинним 

законодавством i Статутом , та наступний його розподiл мiж акцiонерами. 

Основнi види продукцiї 

Флюси зварювальнi займають 34% обсягу товарної продукцїi пiдприємства. Використовуються 

для автоматичного та напiвавтоматичного зварювання та наплавки вуглеводистих та 

низьколегованих сталей в металургiї , машинобудiвництвi, моторобудуваннi, суднобудуваннi, 

вагонобудуваннi, нафтогазовому комплексi (з 1951р до цього часу), крiм того цi флюси 

використовуються в якостi шлакiв для розливу сталей у металургiї.  

Силiкат-натрiю займає 60,3 % обсягу товарної продукцiї пiдприємства - використовується для 

виробництва рiдкого скла, яке застосовується в металургiї, хiмiчнiй, целюлозно-паперовiй 

промисловостi, будiвництвi (з 1992 року до цього часу), для виробництва зварювальних 

електродiв, для каталiзаторiв та адсорбентiв, для будiвництва, для клеїв, пропиток, при 

виробництвi паперу.  

Вироби з пресованого скла займають 5,7 % обсягу товарної продукцiї: посуд - використовується 

для побутових потреб; розсiювачi склянi для автокарних, мотоциклетних та велосипедних 

освiтлювальних приборiв (з 1955р до цього часу); бiологiчнi чашки Петрi з кришками для 

бактерiологiчних дослiджень при проведеннi хiмiчно-лабораторних та бiологiчних робiт (з 1962 р 

до цього часу).  

Фактори ризику 

Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з iнвестуванням у цiннi папери Товариства є: 

- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями; 

- недостатня лiквiднiсть та iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних 

паперiв емiтента їхнiми власниками; 

Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану: 

- собiвартiсть - ризик зростання витрат на пiдготовку виробництва, витрат на виробництво та збут 

продукцiї (робiт, послуг), що може призвести до зниження доходу емiтента. Пiдвищення тарифiв 

на послуги природних монополiй: рiст цiн на природний газ, на електроенергiю, рiст цiн на 

сировину є практично непрогнозованими.  

- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Ступiнь зносу основних засобiв 

складає 55,4 %, що є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi 

якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом 

постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв.  

- нестабiльна полiтична та законодавча ситуацiя негативно впливають на фiнансовi результати 

пiдприємств, якi працюють на експорт ( несвоєчасне вiдшкодування ПДВ), виникає ризик 

зовнiшньоекономiчної нестабiльностi пiдприємства 

 

3.1. Основа складання фiнансової звiтностi 

Заява про вiдповiднiсть 

Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Основа надання фiнансової звiтностi 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), 
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мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з 

тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 

переоцiненою вартiстю основних засобiв, яка визнана умовною справедливою вартiстю на дату 

першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби», а також 

iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 40 «Iнвестицiйна 

нерухомiсть». 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi 

бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням 

коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї 

згiдно вимог МСФЗ. 

Валюта вимiру та представлення 

Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило 

українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших 

валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. 

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.  

 

3.2.Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення. 

Складання фiнансової звiтностi пiдприємства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення 

оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв 

та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. 

Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть 

вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких 

робляться подiбнi припущення й оцiнки у майбутньому. 

Оцiнки та припущення 

Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел 

невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi 

внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного 

фiнансового року. Оцiнки та припущення пiдприємства ґрунтувалися на параметрах, доступних у 

процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив 

можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю 

пiдприємства. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення. 

Податки 

Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти 

дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують 

змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є нечiткими й тлумачаться 

по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими 

установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво 

вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть пiдприємства, є 

правильним, i що пiдприємство дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi 

законодавством податки були сплаченi або нарахованi. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує 

ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi 

збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових 

активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього 

оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. Детальна 

iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи наводиться у Примiтцi 11. 

Податковий кодекс України передбачає поступове зменшення ставок податку на прибуток 

пiдприємств упродовж наступних декiлькох рокiв. Керiвництво пiдприємства оцiнює вiдстроченi 

податковi активи та зобов’язання на основi припущень, зроблених iз метою визначення того, коли 

актив було реалiзовано або зобов’язання - погашено, виходячи зi ставок податку (та податкового 

законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного звiтного перiоду. 
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За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в 

Українi становила 19%. Очiкується, що подальше зменшення ставок податку на прибуток 

пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового кодексу України буде таким: 

 з 1 сiчня 2014 р. до 31 грудня 2014 р.: 18% 

 з 1 сiчня 2015 р. до 31 грудня 2015 р.: 17% 

 з 1 сiчня 2016 р. i надалi: 16% 

Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї 

Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з 

урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть 

запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до 

їхньої чистої вартостi реалiзацiї.  

Зменшення корисностi основних засобiв 

Керiвництво пiдприємства регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак 

зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi 

основних засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення 

зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, 

встановлення причини, часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi ґрунтується на 

великiй кiлькостi факторiв, як-от: змiна поточного конкурентного середовища, очiкування щодо 

зростання промисловостi, збiльшення вартостi капiталу, змiни у майбутнiй доступностi 

фiнансування, технологiчне застарiвання, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть 

вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що 

використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування 

грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових 

потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку 

дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, 

включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовувану вартiсть та, 

зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв.  

Станом на 31 грудня 2013 р. керiвництво пiдприємства не виявило жодних ознак зменшення 

корисностi балансової вартостi основних засобiв (1 сiчня 2013 р.: жодних ознак зменшення 

корисностi). 

Строки корисного використання основних засобiв 

Пiдприємство оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше 

на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд оцiнок, змiни 

облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, 

змiни в облiкових оцiнках та помилки». Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову 

вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., жодних змiн у строках корисного використання основних 

засобiв не вiдбулося.  

Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi 

Пiдприємство оцiнює ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на 

пiдставi аналiзу конкретної й загальної заборгованостi. При цьому в розрахунок беруться такi 

фактори як результати аналiзу торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками 

погашення в порiвняннi з умовами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан i данi про 

погашення заборгованостi цими клiєнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде 

меншою за суму, визначену керiвництвом, пiдприємство повинно буде вiдобразити додатковi 

витрати за безнадiйною заборгованiстю.  

Станом на 31 грудня 2013 р. керiвництво пiдприємства визнало резерв пiд зменшення корисностi 

торгової дебiторської заборгованостi у сумi 2 116 тис. грн. (1 сiчня 2013 р.: 2 069 тис. гривень). 

Вiдносно iншої поточної дебiторської заборгованостi визнано резерв пiд зменшення корисностi на 

31 грудня 2013 р. у сумi 173 тис. грн. (1 сiчня 2013 р.: 149 тис. грн.), Примiтка 17. 

Судовi позови 

Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику 

умовних зобов’язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших 
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неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, 

арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов’язань. 

Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або 

виникнення зобов’язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З 

огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися 

вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової 

iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки 

зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати 

суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому. 

 

3.3. Перехiд на МСФЗ 

Вiдповiдно до наказу «Про облiкову полiтику» ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та 

скловиробiв» вибрало датою переходу 01.01.2011 року, що передбачено у листi Нацiонального 

банку України, Мiнiстерства фiнансiв України та Державної служби статистики України вiд 

07.12.2011 № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702. 

До дати переходу на МСФЗ пiдприємство вело нормативний бухгалтерський облiк та складало 

окрему фiнансову звiтнiсть у гривнях вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

(П(с)БО). Ця фiнансова звiтнiсть вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей 

звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських 

книгах пiдприємства, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв 

дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Коригування, що є результатом переходу на 

МСФЗ, були вiдображенi як коригування вхiдного залишку нерозподiленого прибутку на 1 сiчня 

2011 року.  

 

3.4. Заява про використання облiкових полiтик. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та 

скловиробiв» використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi 

за перiод, що закiнчився 31.12.2012. 

Внаслiдок виявлення помилок, якi були допущенi при складаннi фiнансових звiтiв за перiод, що 

закiнчився 31.12.2012, пiдприємство на вимогу МСБО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки» провело виправлення шляхом ретроспективного перерахування 

статей фiнансових звiтiв. Помилки були допущенi при складаннi фiнансових звiтiв за 2011 та 2012 

рiк внаслiдок арифметичної помилки. 

Зведенi данi щодо проведених коригувань представленi у таблицi 

Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2013 до перерахунку статей фiнансових звiтiв 

Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2013 пiсля 

проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв 

внаслiдок змiни облiкових полiтик внаслiдок виправлення помилок  

Основнi засоби:  

Залишкова вартiсть 53 890 - 1 397 - 55 287 

Первiсна вартiсть 46 107 - - - 46 107 

передплати 13 610 - - - 13 610 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 12 709 - - - 12 709 

резерв - - - - - 

знос (18536) - 1 397 - (17 139) 

Iнвестицiйна нерухомiсть: - - -  

Залишкова вартiсть 149 - 106 - 255 

Первiсна вартiсть 266 - - - 266 

знос (117) - 106 - (11) 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 222 - (13) - 209 

Усього змiни в активах 1 490  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (3 637) - 2 - (3 635) 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування (576) - 13 (563) 
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Iнша поточна кредиторська заборгованiсть (26) - (153) - (179) 

Усього змiни у зобов’язаннях (138)  

Разом активи i зобов'язання 1 352  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 101 801 - 1 352 - 103 153 

Крiм коригувань, пов’язаних iз виправленням помилок iнших подiй, якi мають значнi розмiри, не 

вiдбувалось. 

3.5. Iстотнi облiковi полiтики 

Основнi засоби 

Пiдприємство прийняло рiшення скористатися звiльненнями, якi передбаченi МСФЗ 1, для 

пiдприємств, якi вперше застосовують МСФЗ, i вiдобразило свої основнi засоби по переоцiненiй 

вартостi станом на 31 грудня 2009 року у перехiдному балансi. Така справедлива вартiсть була 

прийнята Пiдприємством як умовна вартiсть на дату переходу на МСФЗ. Для визначення 

справедливої вартостi основних засобiв незалежним оцiнювачем використовувались методичнi 

пiдходи, методи та процедури, визначенi Мiжнародними й Нацiональними Стандартами оцiнки, 

Стандартами оцiнки RICS.  

Запаси 

Запаси класифiкуються за такими групами: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова 

продукцiя, товари. 

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї.  

Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї 

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання 

або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Пiдприємство визнає таки категорiї фiнансових iнструментiв: 

- фiнансовий актив, доступний для продажу - акцiї з вiдсотком володiння до 20%; 

- iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї та векселя; 

- дебiторська заборгованiсть; 

- фiнансовi зобов'язання, оцiнене за амортизованою вартiстю - кредити банкiв, довгострокова 

заборгованiсть. 

Основнi фiнансовi iнструменти товариства представленi дебiторською i кредиторською 

заборгованiстю по основнiй дiяльностi. 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за 

розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом). 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть визнається як фiнансовi зобов’язання.  

Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому пiдприємство має юридичнi 

або добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем 

iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму 

зобов’язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, 

виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних 

зобов’язань на кiнець звiтного перiоду.  

Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, 

вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки щорiчно у складi доходiв та витрат. Iншi змiни у 

забезпеченнях, пов’язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов’язань або орiєнтовної 

суми зобов’язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у 

перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов’язань з вибуття активiв, що вiдображаються 

у звiтi про прибутки та збитки.  

Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, коли iснує 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а 

сума доходу може бути достовiрно визначена.  

Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент отримання доходiв 
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або здiйснення витрат. 

Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи.  

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати 

Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. Вiдстроченi податки розраховується за балансовим методом 

та являють собою податковi активи або зобов'язання, що виникають в результатi тимчасових 

рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну звiтну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує 

ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки 

у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному 

капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

Податок на додану вартiсть 

Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм 

випадкiв, коли: 

- податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується 

податковим органом; у цьому випадку податок з продажiв визнається вiдповiдно як частина витрат 

на придбання активу або частина статтi витрат; 

- дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на 

додану вартiсть, крiм авансiв виданих та авансiв отриманих, що вiдображенi за вирахуванням 

вiдповiдних сум ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується 

йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про 

фiнансовий стан. 

Змiни витрат iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., були такими: 

тис. грн. 

Складова витрат Сума у тому числi 

зменшення вiдстрочених податкових активiв збiльшення вiдстрочених податкових зобов’язань 

Поточний податок на прибуток 2 216 - - 

Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць 

971 743 228 

Усього 3 187 - - 

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток та сумою бухгалтерського прибутку за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2012 р., 2013р.помножену на нормативну податкову ставку пiдприємства 

є таким: 

тис. грн. 

Показник 2013 2012 

Прибуток до оподаткування 11 678 28 293 

Податок на прибуток, розрахований за використовуваною ставкою 2 219 5 941 
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Податковi доходи (витрати), що не пiдлягають вирахуванню 3 158 

Податковi витрати 2 216 6 099 

Рiзницi мiж витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облiкового прибутку 

(збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявнiстю доходiв та витрат, що 

не включаються до складу податкових доходiв та податкових витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку, а також наявнiстю доходiв та 

витрат, що включаються до складу податкових доходiв та податкових витрат з метою визначення 

податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку. 

Ефективна ставка податку вiдображає вплив постiйних рiзниць на збiльшення платежiв з податку 

на прибуток та у звiтних перiодах складала:  

тис. грн. 

Складова витрат 2013 2012 

Поточний податок на прибуток 2 216 6099 

Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць 

971 (132) 

Усього 3 187 5967 

Прибуток до оподаткування 11 678 28 293 

Ефективна ставка податку 0,27 0,21 

Сума заборгованостi з поточного податку на прибуток становить: 

тис. грн. 

Стаття звiту про фiнансовий стан 31.12.2013 31.12.2012 

Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 4 042 - 

Кредиторська заборгованiсть за податку на прибуток - 164 

Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо 

фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. 

Iнформацiя за сегментами 

Товариство має два звiтних сегмента – реалiзацiя хiмiчної продукцiї (флюси, силiкати натрiю), та 

реалiзацiя скловиробiв. Прiоритетним звiтним сегментом вважається - господарський сегмент. 

тис. грн. 

Показник Виробництво хiмiчної продукцiї Виробництво виробiв iз скла Нерозподiленi статтi Данi 

за перiод, який закiнчився  

2013 2012 2013 2012 2013 2012 31.12.13 31.12.12 

Дохiд вiд реалiзацiї 165 458 183478 4 626 9425 - - 170 084 192903 

Валовий прибуток 30 158 47679 0 2449 - - 30 158 50128 

Iншi доходи - - - - 5 597 5869 5 597 5869 

Амортизацiя ( 1 944) (2 385) (99) (122) (25) (30) (2 068) (2 537) 

Фiнансовi витрати - - - - (167) (297) (167) (297) 

Iншi суттєвi не грошовi статтi: збитки вiд зменшення корисностi запасiв - - - (975) - - - (975) 

формування резервiв пiд дебiторську заборгованiсть (93) (418) - - - - (93) (418) 

Сегментнi активи 65 329 59905 - 3078 - 149 65 329 63132 

Сегментнi зобов'язання 3 968 4728 - - - - 3 968 4728 

Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть, основнi засоби та нематерiальнi 

активи, й не включають iншу дебiторську заборгованiсть та iнвестицiйну нерухомiсть, якi 

контролюються на рiвнi Пiдприємства в цiлому 

Сегментнi зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованiсть, отриманi аванси та 

резерв вiдпусток, й не включають iншу кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi 

Пiдприємства в цiлому. 

Генеральний директор                                           М.Я Осіпов 

Головний бухгалтер                                               В.О. Безкіш 


