
   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 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 
390 

 

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 31.12.2014 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 3086 3359 

Основні засоби: 1010 31834 41321 

первісна вартість 1011 51041 63256 

знос 1012 19207 21935 

Інвестиційна нерухомість: 1015 253 250 

первісна вартість 1016 266 266 

знос 1017 13 16 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

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 3 0 

Відстрочені податкові активи 1045 173 1657 

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 35349 46587 

Запаси 1100 27424 30827 

Виробничі запаси 1101 8481 9461 

Незавершене виробництво 1102 542 847 

Готова продукція 1103 18401 20519 

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 5295 10127 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

907 

 

2043 

з бюджетом 1135 7214 5482 

у тому числі з податку на прибуток 1136 4042 1380 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26202 14317 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 15341 14945 

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 82383 77741 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 1200 0 0 



та групи вибуття 

Баланс 1300 117732 124328 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 109 109 109 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 594 594 594 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 108634 112413 65819 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 109337 113116 66523 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 1631 5880 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1631 5880 3409 



IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 524 951 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2857 980 1470 

за розрахунками з бюджетом 1620 230 237 571 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 523 427 481 

за розрахунками з оплати праці 1630 1026 1007 1140 

за одержаними авансами 1635 235 192 265 

за розрахунками з учасниками 1640 467 540 1096 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 876 963 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 26 35 983 

Усього за розділом IІІ 1695 6764 5332 6006 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 117732 124328 75938 

 

Примітки 

Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

Керівник Осiпов М.Я. 

Головний бухгалтер Безкiш В.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
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Підприємство 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 160450 170084 

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 ( 118454 ) ( 139926 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

41996 

 

30158 

 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 11775 5597 

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 ( 9420 ) ( 9633 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6047 ) ( 8212 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 27012 ) ( 6065 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

11292 

 

11845 

 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 ( 194 ) ( 167 ) 

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 

 

11098 

 

11678 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4309 3187 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

6789 

 

8491 

 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 6789 8491 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 104880 118192 

Витрати на оплату праці 2505 20889 22909 

Відрахування на соціальні заходи 2510 7323 7819 

Амортизація 2515 2728 1990 



Інші операційні витрати 2520 16999 1868 

Разом 2550 152819 152778 

 

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 1.24034 1.55129 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1.24034 1.55129 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

Керівник Осiпов М.Я. 

Головний бухгалтер Безкiш В.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 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 

 

116500 

 

88140 

Повернення податків і зборів 3005 6064 9759 

у тому числі податку на додану вартість 3006 6064 9759 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 53565 95966 

Надходження від повернення авансів 3020 243 489 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 201 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 44 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 6303 3893 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 83132 ) 

 

( 149641 ) 

Праці 3105 ( 17148 ) ( 20179 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9230 ) ( 10099 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6916 ) ( 10758 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3132 ) ( 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 ( 3784 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 60327 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 101 ) ( 5 ) 

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 ( 4096 ) ( 1920 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1970 5645 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 10 97 

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 59 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 1629 ) ( 2111 ) 

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 -1560 -2014 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 1000 

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 0 1000 

Сплату дивідендів 3355 ( 2847 ) ( 2850 ) 

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 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2847 -2850 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2437 781 

Залишок коштів на початок року 3405 15341 14575 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2041 15 

Залишок коштів на кінець року 3415 14945 15341 

 

Примітки 

Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

Керівник Осiпов М.Я. 

Головний бухгалтер Безкiш В.О. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 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 2014 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 



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 



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 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим 

методом. 

Керівник Осiпов М.Я. 

Головний бухгалтер Безкiш В.О. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

зварювальних флюсiв та скловиробiв" 
за ЄДРПОУ 00293255 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 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 108634 0 0 109337 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 109 0 0 594 108634 0 0 109337 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 6789 0 0 6789 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



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 



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 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 3779 0 0 3779 

Залишок на 

кінець року 
4300 109 0 0 594 112413 0 0 113116 

 

Примітки 
Статутний капiтал пiдприємства дорiвнює 109,47 тис. грн. i розподiлений на 5473508 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.02 грн. кожна. 

Керівник Осiпов М.Я. 

Головний бухгалтер Безкiш В.О. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансових звiтiв ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. 

 

 

1. Фiнансовi звiти 

ПАТ «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» фiнансовi звiти за 2014 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 2014 року iз порiвняльними 

даними. 

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

складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв.  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдписана та затверджена до випуску вiд iменi ПАТ «Запорiзький завод 

зварювальних флюсiв та скловиробiв» . 

 

Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» 

Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року 

(тис. грн.) 

Активи Код рядка Примiтка 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

I. Непоточнi активи  

Нематерiальнi активи 1000 - - - - 

первiсна вартiсть 1001 - - - - 

накопичена амортизацiя 1002 - - - - 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 12 3 359 3 086 12 709 

Основнi засоби 1010  

первiсна вартiсть 1011 12 63 256 51 041 59 717 

накопичена амортизацiя 1012 12 (21 935) (19 207) (17 139) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 12 250 253 255 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1035 - - - - 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 14 - 3 25 

Вiдстроченi податковi активи 1045 11 1 657 173 1144 

Усього за роздiлом I 1095 х 46 587 35 349 56 711 

II. Поточнi активи  

Запаси 1100 15 30 827 27 424 32 696 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 16,17,18 10 127 5 295 5 094 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  

за виданими авансами 1130 16 2 043 907 609 

з бюджетом 1135 16 5 482 7 214 3 034 

у тому числi з податку на прибуток 1136 16 1 380 4 042 - 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 16,17,18 14 317 26 202 440 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 19 14 945 15 341 14 575 

Усього за роздiлом II 1195 х 77 741 82 383 56 448 

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



Баланс 1300 х 124 328 117 732 113 159 

 

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

I. Власний капiтал  

Зареєстрований капiтал 1400 20 109 109 109 

Резервний капiтал 1415 20 594 594 594 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 - 112 413 108 634 103 153 

Усього за роздiлом I 1495 х 113 116 109 337 103 856 

II. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення  

Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 11 - - - 

Пенсiйнi зобов’язання 1505 21 5 880 1 631 1 600 

Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 - - - - 

Довгостроковi забезпечення 1520 - - - - 

Усього за роздiлом II 1595 х 5 880 1 631 1 600 

III. Поточнi зобов’язання  

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 1610 21 951 524 213 

Заборгованiсть постачальникам 1615 22 980 2 857 3 635 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 22 192 235 91 

Розрахунки з бюджетом 1620 22 237 230 422 

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

Розрахунки зi страхування 1625 22 427 523 562 

Розрахунки з оплати працi 1630 22 1 007 1 026 1 204 

Поточна заборгованiсть учасникам 1640 23 540 467 397 

Поточнi забезпечення 1660 24 963 876 1 000 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - - - 

Iншi поточнi зобов’язання 1690 22 35 26 179 

Усього за роздiлом III х 5 332 6 764 7 703 

Баланс 1900 х 124 328 117 732 113 159 

Примiтки на сторiнках 6-33 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 2014 року 

тис. грн. 

Показник Код рядка Примiтки 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 4 160 450 170 084 192 903 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 5 (118 454) (139 926) (142 755) 

Валовий прибуток 2090 х 41 996 30 158 50 128 

Iншi операцiйнi доходи 2120 8 11 775 5 597 5 869 

Адмiнiстративнi витрати 2130 6 (9 420) (9 633) (8 379) 

Витрати на збут 2150 7 (6 047) (8 212) (11 172) 

Iншi операцiйнi витрати 2180 9 (27 012) (6 065) (7 856) 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi  

прибуток 2190 х 11 292 11 845 28 590 

збиток 2195 - - - - 

Фiнансовi доходи 2220 - - - - 

Фiнансовi витрати 2250 10 (194) (167) (297) 

Фiнансовий результат до оподаткування  

прибуток 2290 11 098 11 678 28 293 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 11 (4 309) (3 187) (5 967) 

Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi 2305 - - - 

Чистий фiнансовий результат  



прибуток 2350 6 789 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):  

базисний 2615 1,24 1,55 4,08 

розбавлений 1,24 1,55 4,08 

Примiтки на сторiнках 6-33 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 2014 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 

Залишок на 01.01.2014 4000 109 594 108 634 109 337 

Коригування:  

Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - 

Виправлення помилок 4010 3.4 - - - - 

Iншi змiни 4090 - - - - 

Скоригований залишок на 01.01.2014 4095 109 594 108 634 109 337 



Чистий прибуток 2014 рiк 4100 6 789 6 789 

Iнший сукупний дохiд за 2014 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 2014 4295 3 779 3 779 

Залишок на 31.12.2014 4300 109 594 112 413 113 116 

Примiтки на сторiнках 6-33 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 2014 року 

тис. грн. 

Стаття Код рядка Примiтки Рiк, що закiнчився 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 116 500 88 140 148 964 

Повернення податкiв i зборiв 3005 6 064 9 759 8 913 

у тому числi податку на додану вартiсть 3006 6 064 9 759 8 913 

Отриманi аванси вiд покупцiв та замовникiв 3015 53 565 95 966 61 347 

Надходження вiд повернення авансiв 3020 243 489 543 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3 025 201 - - 

Надходження вiд операцiйної аренди 3 040 44 - - 

Iншi надходження 3095 6 303 3 893 106 675 

Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) 3100 (83 132) (149 641) (163 194) 

Витрачання на оплату авансiв 3135 (60 327) - - 

Повернення авансiв 3140 (101) (5) (43) 

Виплати працiвникам 3105 (17 148) (20 179) (20 840) 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (9 230) (10 099) (10 403) 

Зобов’язання з податкiв i зборiв 3115 (6 916) (10 758) (11 758) 

У т.ч.сплачений податок на прибуток 3116 (3 132) (6 466) (6 676) 

У т. ч. iншi податки та обов’язковi платежi 3118 (3 784) (4 292) (5 082) 

Iншi платежi 3190 (4 096) (1 920) (105 516) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 1 970 5 645 14 688 

II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  

Продаж основних засобiв 3205 10 97 - 

Iншi надходження 3250 59 - - 

Придбання та будiвництво основних засобiв 3260 (1 629) (2 111) (3 656) 

Iншi платежi 3290 - - 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (1 560) (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 (2 847) (2 850) (2 688) 

Iншi платежi 3390 - - 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (2 847) (2 850) (2 688) 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (2 437) 781 8 344 

Залишок коштiв на початок року 3405 15 341 14 575 6 219 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 2 041 (15) 12 



Залишок коштiв на кiнець року 3415 14 945 15 341 14 575 

Примiтки на сторiнках 6-33 є невiд’ємною частиною даного звiту 

Генеральний директор Н.Я Осипов 

Головний бухгалтер В.А. Безкиш 

Продовження тексту приміток 

Письмовi пояснення до фiнансових звiтiв за перiод,  

що закiнчився 31 грудня 2014 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 

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 2014 рiк складає 374 осiб,тобто 

зменшилась у порiвняннi з 2013 роком на 99 осiб. Фонд оплати працi робiтникiв пiдприємства за 

2014 рiк зменшився в порiвняннi з 2013 роком на 2 898,3 тис.грн. i склав 20 774.5 тыс. 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 35,5 % 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 60,7 % 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.  

У 2014 роцi рiдке скло склало 3,7 % обсягу товарної продукцiї. 

Вироби з пресованого скла займають 0.04 % 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 

на кiнець 2014 року - 35 %, 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 фiнансовий результат ( 

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), 

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. 

Починаючи iз 2015 року Податковий кодекс України не передбачає зменшення ставок податку на 

прибуток пiдприємств у наступних перiодах. Керiвництво пiдприємства оцiнює вiдстроченi 

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

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

законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного звiтного перiоду. 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в 

Українi становила 18%. Вiдповiдно до Податкового кодексу України така сама ставка очiкується й 

у наступних перiодах. 

Запаси  

Запаси облiковуються по найменшiй iз двох величин: по собiвартостi або чистой 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. 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. 

Станом на 31 грудня 2014 р. керiвництво пiдприємства не виявило жодних ознак зменшення 

корисностi балансової вартостi основних засобiв (1 сiчня 2014 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 2014 р. керiвництво пiдприємства визнало резерв пiд зменшення корисностi 

торгової дебiторської заборгованостi у сумi 2 237 тис. грн. (1 сiчня 2014 р.: 2 116 тис. гривень). 

Вiдносно iншої поточної дебiторської заборгованостi визнано резерв пiд зменшення корисностi на 

31 грудня 2014 р. у сумi 13 497 тис. грн. (1 сiчня 2014 р.: 148 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 

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 31.12.2013. 

Внаслiдок перекласифiкацiї статей балансу за перiод, що закiнчився 31.12.2013, пiдприємство на 

вимогу МСБО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» провело 

виправлення шляхом перегрупування строк звiту про фiнансовий стан ретроспективного 

перерахування статей фiнансових звiтiв.  

Зведенi данi щодо проведених коригувань представленi у таблицi 

Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2014 до перерахунку статей фiнансових звiтiв 

Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2014 пiсля 

проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв 

внаслiдок змiни облiкових полiтик внаслiдок виправлення помилок  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 28 200 - - (25 114) 3 086 



Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 12 417 - - (9 835) 2 582 

передплати 15 783 - - (15279) 504 

резерв - - - - - 

Основнi засоби: - -  

Залишкова вартiсть 31 834 - - - 31 834 

Первiсна вартiсть 51 041 - - - 51 041 

знос (19 207) - - - (19 207) 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 088 - - 25 114 26 202 

Усього змiни в активах - - 0  

Довгостраковi забезпечення (876) - - 876 0 

Поточнi забезпечення 0 - - (876) (876) 

Усього змiни у зобов’язаннях - - 0  

Разом активи i зобов'язання - - 0  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 108 634 - - - 108 634 

Крiм коригувань, пов’язаних зi змiнами внаслiдок рекласифiкацiї iнших подiй, якi мають значнi 

розмiри, не вiдбувалось. 

Продовження тексту приміток 

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.  

Основними засобами на Пiдприємствi визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше 1 року, якi використовуються у процесi виробництва, наданнi послуг, 

здачi в оренду iншим сторонам, для виконання адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Об’єкти 

основних засобiв подiляються на виробничi та невиробничi (соцiального призначення). 

Пiдприємство оцiнює основнi засобi за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 

будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на позики, пов'язанi безпосередньо 

з будiвництвом квалiфiкованого активу, якщо для доведення останнього до стану використання за 

призначенням знадобиться значний перiод часу, пiдлягають капiталiзацiї. 

Пiсля визнання основнi засоби подiляються на групи, якi являють собою позицiї зi значною 

вартiстю i по яким можуть бути використанi певнi перiоди амортизацiї.  

Амортизацiя по об’єктам основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, виходячи зi 

строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизацiї починається з дати, коли актив 

стає придатним для використання, тобто коли доведений до стану, в якому вiн придатний до 

експлуатацiї у спосiб, визначений керiвництвом. Очiкуванi строки корисної служби наведено 

нижче: 

Категорiя активу Строк корисного використання (рокiв) 

Нерухомiсть 20 – 90 

Виробниче обладнання 3 - 40 

Транспортнi засоби 3 - 20 

Офiсне обладнання 3 - 12 

Iншi основнi засоби 6 - 20 

Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання. 

Подальшi витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати 

на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в 

прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв 

визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 



Витрати на капiтальний ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової вартостi 

об’єкта основних засобiв при умовi, що очiкується додатковий приток майбутнiх економiчних 

вигiд, пов’язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Дiапазон термiнiв 

корисного використання нематерiальних активiв складає вiд 1 до 10 рокiв.  

Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 

строку корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу та оцiнюються на 

предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї 

нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше 

наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання 

прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду 

амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на 

амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у 

звiтi про прибутки та збитки в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. 

Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, 

амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк 

корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання 

переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити 

цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це 

неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений 

здiйснюється на перспективнiй основi. 

Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж 

чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про 

прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу.  

Iнвестицiйна нерухомiсть  

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, 

утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну 

частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у 

процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi 

частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути 

проданi окремо.  

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за мiнусом 

нарахованої амортизацiї. 

Зменшення корисностi 

МСБО (IAS)36 «Зменшення корисностi активiв» вимагає вiд пiдприємства проводити аналiз 

вартостi основних засобiв стосовно зменшення їх корисностi щоразу, коли подiї чи змiна обставин 

вказують, що залишкова вартiсть активу може бути не вiдшкодована. У випадку, коли залишкова 

вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, у звiтi про прибутки та збитки 

визнається збиток вiд зменшення корисностi. При цьому вiдшкодовувана вартiсть активу дорiвнює 

бiльшiй з двох величин: чистiй цiнi реалiзацiї або вартостi використання. 

Чиста цiна реалiзацiї - це кошти, що можуть бути отриманi вiд реалiзацiї активу на комерцiйних 

засадах, в той час як вартiсть використання являє собою теперiшню вартiсть очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв, що будуть отриманi в результатi подальшого використання активу та його 

лiквiдацiї пiсля завершення строку експлуатацiї. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається 

для кожного активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi кошти. 

Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що 

використовувалися для визначення вартостi вiдновлення. Проте на суму, що не перевищує 

балансову вартiсть, яка могла б бути визначеною, нiякi втрати вiд знецiнення не були визнанi в 



роках. 

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в 

майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу 

на систематичної основi протягом строку корисного використання 

Потенцiйного збитку вiд зменшення корисностi активiв, пiдприємство не визначило, i тому не 

оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування. 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 

Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання.  

Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському 

облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням 

витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток 

вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої 

вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про сукупнi доходи. 

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.  

Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова продажна цiна в ходi звичайної дiяльностi за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, якi 

необхiдно понести для реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що 

забезпечують поточне мiсцезнаходження i стан запасiв.  

Витрати на придбання запасiв складаються iз:  

- цiни придбання; 

- мита та iнших податкiв (за вирахуванням тих, котрi будуть вiдшкодованi пiдприємству); 

- витрати на транспортування, погрузну - розгрузку; 

- iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з придбанням готової продукцiї та матерiалiв. 

Витрати на переробку запасiв включають: 

- прямi витрати на оплату працi працiвникiв, безпосередньо пов’язаних з виробництвом продукцiї; 

- систематично розподiленi постiйнi та змiннi виробничi накладнi витрати, що виникають при 

переробцi сировини в готову продукцiю. 

Вiднесення постiйних виробничих накладних витрат до складу витрат на переробку здiйснюється 

на основi нормальної продуктивностi виробничих потужностей. Змiннi виробничi накладнi 

витрати розподiляються на кожну одиницю продукцiї на основi фактичного використання 

виробничих потужностей. 

Iншi затрати включаються у собiвартiсть запасiв в частинi їх здiйснення для забезпечення 

поточного мiсцезнаходження i стану запасiв. 

Не включаються у собiвартiсть запасiв i визнаються у якостi витрат у перiодi виникнення: 

- понаднормативнi витрати сировини, працi та iнших виробничих витрат; 

- витрати на зберiгання, якщо тiльки вони не є необхiдними у процесi виробництва для переходу 

до наступної стадiї виробництва; 

- адмiнiстративнi накладнi витрати, що не сприяють забезпеченню поточного мiсцезнаходження та 

стану запасiв; 

- витрати на реалiзацiю. 

При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi пiдприємство оцiнює запаси за iдентифiкованою 

вартiстю.  

При продажу запасiв їх балансова вартiсть визнається у якостi витрат в тому перiодi, у якому 

визнається вiдповiдна виручка.  

Сума будь-якої уцiнки запасiв до чистої цiни продажу та усi втрати запасiв визнаються витратами 

того перiоду, у якому була здiйснена уцiнка або мали мiсце втрати.  

Сума сторнування часткового списання запасiв, яка виникає в результатi збiльшення чистої цiни 



продажу, визнається як зменшення суми запасiв, якi визнанi витратами у тому перiодi, у якому 

вiдбулося сторнування.  

Запаси, що використовуються для створення необоротних активiв, включаються до їх балансової 

вартостi i визнаються витратами у складi амортизацiйних вiдрахувань протягом термiну корисного 

використання таких активiв. 

Пiдприємство визнає резерви на знецiнення запасiв виходячи iз оцiнки кiлькостi та вартостi 

нелiквiдних запасiв, якi не використовуються у дiяльностi бiльше трьох рокiв. По закiнченню 

звiтного перiоду сума нарахованого резерву коригується в залежностi вiд результатiв 

iнвентаризацiї. 

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. 

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи й зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при 

первiсному визнаннi найкращим образом пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при 

первiсному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й 

цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або 

методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi ринковi данi, iнструмент. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також 

активи, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована 

собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для 

фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива 

вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових 

потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових 

iнструментiв. 

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). 

Пiдприємство видiляє короткострокову (до 1 року) i довгострокову(довше 1 року) дебiторську 

заборгованiсть. 

Пiдприємство класифiкує дебiторську заборгованiсть по наступних видах: 

- торгiвельна дебiторська заборгованiсть, 

- заборгованiсть бюджету за податком на прибуток, 

- iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi 

витрати на проведення операцiй.  

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та 

теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 

Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi 

аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку Пiдприємства достатня для покриття 

понесених збиткiв. Для дебiторської заборгованостi, яка є iстотною, резерви створюються на 

основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для дебiторської заборгованостi,суми якої 



iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає 

при визначеннi того, чи є у нього об`єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення 

корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, 

лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi 

змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених 

платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. 

Проведення оцiнки дебiторської заборгованостi на предмет знецiнення здiйснюється комбiновано 

на кожну звiтну дату: 

- вiдносно торгiвельної дебiторської заборгованостi Пiдприємство аналiзує платоспроможнiсть 

окремих дебiторiв по заборгованостях бiльше 200 тис. грн. Торговельнi дебiторськi заборгованостi 

менше 200 тис. грн. групуються Пiдприємством i розглядаються в комплексi, резерв по такiй групi 

нараховується у розмiрi 5%; 

- iнша дебiторська заборгованiсть в сумi бiльше 100 тис. грн. аналiзується Пiдприємством по 

платоспроможностi окремих дебiторiв. Iншi дебiторськi заборгованостi менше 100 тис. грн. 

групуються Пiдприємством i розглядаються в комплексi, резерв по такiй групi нараховується у 

розмiрi 5%. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об`єктивно пов`язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi списується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається 

у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона 

списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Безнадiйнi борги списуються протягом того року, коли вони такими визнанi. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими позиками працiвникам визнається за 

амортизованою вартiстю у разi, якщо її сума є суттєвою i складає бiльше 5 % вартостi активiв, 

вiдображених у балансi. 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть визнається як фiнансовi зобов’язання.  

Пiдприємство видiляє короткострокову (до 1 року) i довгострокову(довше 1 року) кредиторську 

заборгованiсть. 

Пiдприємство класифiкує кредиторську заборгованiсть по наступних видах: 

- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, 

- торгiвельна кредиторська заборгованiсть, 

- заборгованiсть перед бюджетом за податком на прибуток, 

- iнша кредиторська заборгованiсть. 

Первiсно довгострокова заборгованiсть визнається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює 

дисконтованiй сумi платежiв. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за 

амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка, та будь-яка рiзниця мiж чистими 

надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї 

запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

З метою складання Звiту про рух грошових коштiв до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

включають: готiвку в касi, депозитнi рахунки до запитання та iнвестицiї в короткостроковi ринковi 

грошовi iнструменти. 

Депозити, термiном погашення до трьох мiсяцiв, розцiнюються Пiдприємством як еквiваленти 

грошових коштiв. 

Забезпечення 

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.  

Виплати працiвникам 

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам як забезпечення вiдпусток пiд час надання працiвниками 

послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» програми виплат по закiнченнi трудової 

дiяльностi класифiкуються як програми з визначеним внеском або програми з визначеною 

виплатою залежно вiд економiчної сутностi програми, яка випливає з її основних умов. 

Програми з визначеним внеском – це програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, згiдно з 

якими суб’єкт господарювання сплачує фiксованi внески окремому суб’єктовi господарювання 

(фонду) i не матиме юридичного чи конструктивного зобов’язання сплачувати подальшi внески, 

якщо фонд не матиме достатньо активiв для сплати всiх виплат працiвникам, пов’язаних з їхнiми 

послугами у поточному та перiодах. Згiдно з програмами з визначеним внеском:  

а) юридичне або конструктивне зобов’язання суб’єкта господарювання обмежується сумою, яку 

вiн погоджується внести до фонду. Отже, сума виплат, що її отримає працiвник по закiнченнi 

трудової дiяльностi, визначається за сумою внескiв, сплачених суб’єктом господарювання (а 

також, можливо, й працiвником) до програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi або до 

страхової компанiї, разом iз прибутками вiд iнвестування внескiв;  

б) як наслiдок, на працiвника припадає актуарний ризик (виплати будуть меншими за очiкуванi) та 

iнвестицiйний ризик (iнвестованих активiв буде недостатньо для забезпечення очiкуваних виплат). 

Враховуючи дiюче законодавство України, пенсiйна програма з визначеним внеском здiйснюється 

за участю працедавцiв України. МСБО (IAS) 19 вимагає, що суб’єктовi господарювання слiд 

класифiкувати програми за участю кiлькох працедавцiв як програми з визначеним внеском або 

програми з визначеною виплатою згiдно з умовами програми (включаючи будь-яке конструктивне 

зобов’язання, яке виходить за межi офiцiйних умов) з облiковуванням своєї пропорцiйної частки 

зобов’язання за визначеними виплатами, активiв програми та витрат.  

Зважаючи на те, що пiдприємство не може розрахувати свою пропорцiйну частку зобов’язання за 

визначеними виплатами, активiв програми та витрат, пов’язаних з програмою, облiк програми 

вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програми з визначеним внеском. 

Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 1, № 2, № 3 на дату фiнансової звiтностi 

враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов’язаннями вiдповiдно до 

вимог МСФО (IAS) 37 «Резерви, умовнi зобов’язання, умовнi активи». 

Пiдприємство передивляється i коригує суму забезпечень на кожну звiтну дату 

Дивiденди 

Дивiденди, визначенi управлiнським персоналом, не вираховуються з величини нерозподiленого 

прибутку до моменту затвердження їх суми на загальних рiчних зборах акцiонерiв. 

Умовнi зобов'язання та активи 

Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли 

ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди не є вiддаленою а також 

суму цих зобов'язань можна достатньо достовiрно оцiнити. 

Пiдприємство розкриває iнформацiю про них в примiтках до фiнансової звiтностi крiм випадкiв, 



коли можливiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди є малоймовiрною. 

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.  

Дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв визнається в перiодi, коли покупцю були 

вiдвантаженi товари чи наданi послуги. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент 

виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 

завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 

Пiдприємство отримує доходи вiд основного та iнших видiв дiяльностi. До складу доходiв, що 

пов’язанi з основним видом дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї зварювальних флюсiв, 

силiкату натрiю, рiдкого скла, виробiв з пресованого скла. 

До складу доходiв, що отриманi вiд iнших видiв дiяльностi належать доходи вiд реалiзацiї запасiв, 

вiд надання основних засобiв в оренду. Процентнi доходи та витрати визнаються за методом 

нарахування на момент отримання доходiв 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.  

Витрати на позики 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати на позики 

капiталiзуються як частина собiвартостi активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони принесуть 

пiдприємству майбутнi економiчнi вигоди i що цi витрати можна достовiрно оцiнити. 

Якщо балансова вартiсть або очiкувана остаточна вартiсть квалiфiкованого активу перевищує 

суму його очiкуваного вiдшкодування або чисту вартiсть реалiзацiї, тодi балансова вартiсть 

списується повнiстю або частково. 

Операцiї в iноземнiй валютi 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату 

операцiї., немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли 

при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у 

якому вони виникають.  

Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 

Показник 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Гривня/ 1 долар США 15,768556 7,993 7,993 

Гривня/ 1 євро 19.232908 11,041530 10,537172 

Гривня/ 1 росiйський рубль 0,30304 0,24497 0,26316 

 

Оренда 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi 

змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання вiд 

використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у 

результатi цiєї угоди. 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди 

визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй 

вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 



витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих 

перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що 

амортизуються, узгоджується iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд 

вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд 

оренди, визнаються як поточнi витрати. 

Податки 

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. 

Операцiї з пов’язаними сторонами 

Згiдно до МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн», зв’язанi сторони 

включають: 

- пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або 

перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, 

яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi 

пiдприємства); 

- асоцiйованi компанiї – пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не 



являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора; 

- фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що 

звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини 

кожної такої фiзичної особи; 

- провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є 

вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому 

числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб; 

- пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в 

пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це 

охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке 

звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з 

пiдприємством, яке звiтує. 

Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної 

форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн. 

До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або 

бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються 

спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства. 

Пов'язаними сторонами пiдприємства є ТОВ «Укртрейдiнвестпроект» та фiзичнi особи Осiпов 

М.Я., Оселедчик С.Ю., Мiрiленко Л.М. 

Звiтнiсть за сегментами 

Первинна сегментацiя господарської дiяльностi пiдприємства - сегментацiя за видами продукцiї, 

вторинна - географiчна сегментацiя.  

Первинна сегментацiя за видами продукцiї здiйснюється на пiдставi управлiнської структури i 

структури внутрiшньої звiтностi. Згiдно вимогам МСФО (IFRS) 8 iнформацiя по сегментах 

розкривається в розрiзi компонентiв пiдприємства, результати дiяльностi яких керiвництво 

контролює i аналiзує при прийняттi ним операцiйних рiшень. Такi компоненти (операцiйнi 

сегменти) визначаються на основi внутрiшнiх звiтiв, якi регулярно аналiзуються головною 

вiдповiдальною особою пiдприємства – генеральним директором пiдприємства, що приймає 

операцiйнi рiшення при розподiлi ресурсiв мiж сегментами i при оцiнцi результатiв їх дiяльностi. 

В результатi дiяльностi сегменту до активiв i зобов'язань включаються статтi, якi безпосередньо 

вiдносяться до сегменту i розподiляються на пiдставi обґрунтованих оцiнок. Не розподiляється 

мiж сегментами вартiсть iнвестицiй, позик, кредитiв, доходiв та витрат, що до них вiдносяться, 

доходiв та витрат, пов'язаних з управлiнням пiдприємством, активiв та зобов'язань з податку на 

прибуток.  

До складу пiдприємства входять наступнi сегменти, визначенi за видами продукцiї: 

– реалiзацiя хiмiчної продукцiї (флюси, силiкати натрiю),  

- реалiзацiя скловиробiв.  

Прiоритетним звiтним сегментом вважається - господарський сегмент. 

При наданнi iнформацiї по географiчних сегментах, виручка по сегментах визначається, виходячи 

з мiсця розташування покупцiв. Вiднесення активiв до конкретних сегментiв здiйснюється за 

принципом мiсця розташування активiв.  

Подiї пiсля звiтного перiоду 

Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан 

пiдприємства на кiнець звiтного перiоду (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. 

Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у 

Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 

Продовження тексту приміток 

3.6. Використання нових стандартiв. 

З 01.12.2013 по 30.11.2014 були опублiкованi змiни до МСФЗ, перелiк яких наведено у таблицi. 

Назва Статус Дата першого випуску редакцiї стандарту Дата набрання чинностi (рiчнi звiтнi 

перiоди, що починаються на зазначену дату або пiсля неї) 

МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки для тарифного регулювання» Допускається дострокове 



застосування Сiчень 2014 1 сiчня 2016 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» Допускається дострокове застосування 

Травень 2014 15 грудня 2016 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (в редакцiї 2014 р.) Допускається дострокове 

застосування Липень 2014 1 сiчня 2018 

Щорiчнi удосконалення 2010-2012ПоправкидоМСФЗ (IFRS) 13 - «Короткострокова дебiторська та 

кредиторська заборгованiсть Допускається дострокове застосування Грудень 2013 1 липня 2014 

Щорiчнi удосконалення 2011-2013 

ПоправкидоМСФЗ(IFRS)1-«Значенняфрази« набрали чинностiМСФЗ»» Допускається дострокове 

застосування Грудень 2013 1 липня 2014 

Поправка до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо 

уточнення методiв амортизацiї Допускається дострокове застосування Травень 2014 1 сiчня 2016 

Поправка до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» - придбання долi у спiльнiй операцiї 

Допускається дострокове застосування Травень 2014 1 сiчня 2016 

Поправка до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство» 

Допускається дострокове застосування Червень 2014 1 сiчня 2016 

Поправка до МСФЗ (IAS)27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» - використання методу частки участi 

при складаннi окремої фiнансової звiтностi Допускається дострокове застосування Серпень 2014 1 

сiчня 2016 

Стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки для тарифного регулювання» стосується 

пiдприємств, якi ведуть дiяльнiсть за регульованими тарифами та вперше застосовують МСФЗ. 

Поправка не матиме вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та розкриття iнформацiї 

пiдприємства.  

Стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» замiняє МСБО (IAS) 18 

«Виручка» та МСБО (IAS) 11 «Договори пiдряду». Пiдприємство планує використовувати у своїй 

дiяльностi цей стандарт з дати набрання чинностi. 

Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» представлено у новiй редакцiї у повному 

об’ємi. У стандартi переглянутi питання щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, 

передбачено нову модель знецiнення фiнансових iнструментiв на пiдставi очiкуваних збиткiв, 

доповненi принципи облiку хеджування. Стандарт не матиме вплив на фiнансовий стан, 

результати дiяльностi та розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти пiдприємства. 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ,перiод2010 - 2012рр.». В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ 

заперiод 2010-2012рр. Рада з МСФЗ випустила сiм поправок до семи стандартiв, включаючи 

поправку до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 

набуває чинностi негайно,застосовується щодо перiодiв, якi починаються 1 липня 2014, i роз'яснює 

в текстi Основи для висновкiв, що безвiдсоткова короткострокова дебiторська та кредиторська 

заборгованiсть можуть оцiнюватися за сумами до оплати або отримання, якщо ефект 

дисконтування є несуттєвим. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 не мала впливу на фiнансову 

звiтнiсть пiдприємства. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо 

того, що визначення суми накопленої амортизацiї не залежить вiд методу переоцiнки основних 

засобiв. Поправка не матиме вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та розкриття 

iнформацiї пiдприємства. 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013гг.». В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ за 

перiод 2011-2013 рр. Рада з МСФЗ випустила чотири поправки до чотирьох стандартiв, 

включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 1«Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi». Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 набирає чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2014р., i роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що органiзацiя має 

право застосовувати або дiючий стандарт, або новий стандарт, який поки не є обов'язковим, але 

допускає дострокове застосування, за умови послiдовного застосування такого стандарту в 

перiодах, представлених у першiй фiнансовiй звiтностi органiзацiї за МСФЗ. Ця поправка до 

МСФЗ (IFRS) 1 не зробила впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства, оскiльки Пiдприємство 

вже готує свою фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. 



Поправка до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» щодо 

уточнення методiв амортизацiї по основних засобах та нематерiальних активах. Поправкою 

передбачено, що такi нарахування повиннi вiдображати характер економiчних вигiд, якi вони 

генерують для пiдприємства. Поправка пояснює, що метод нарахування амортизацiї, на пiдставi 

даних виручки, не є можливим для використання. Пiдприємство нiколи не використовувало 

виручку для врахування бази нарахування амортизацiї. 

Поправка до МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть». При придбаннi долi у спiльнiй операцiї 

поправка вимагає використання вiдповiдних принципiв облiку об’єднання бiзнесу, якi передбаченi 

МСФЗ (IFRS) 13 «Об’єднання бiзнесу» та iншi стандарти. Пiдприємство не є стороною жодної 

спiльної операцiї, й очiкується, що новий стандарт не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть 

пiдприємства. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство». 

Поправка вiдноситься до плодоносних рослинних культур та сiльськогосподарської продукцiї, яка 

вирощується на плодоносних рослинних культурах. Поправка не матиме вплив на фiнансовий 

стан, результати дiяльностi та розкриття iнформацiї пiдприємства. 

Поправка до МСФЗ (IAS)27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» передбачає використання методу частки 

участi при складаннi окремої фiнансової звiтностi. Поправка до стандарту дозволяє компанiям 

використовувати метод частки участi iнвестицiй до дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих компанiй 

при складаннi окремої фiнансової звiтностi. При прийняттi рiшення про використання методу 

частки участi при складаннi окремої фiнансової звiтностi ця поправка набирає чинностi з 1 сiчня 

2016 рокує та застосовується ретроспективно. Допускається дострокове застосування поправки. 

Поправка не матиме вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та розкриття iнформацiї 

пiдприємства. 

4. Дохiд вiд реалiзацiї 

тис.грн. 

Вид продукцiї 2014 2013 2012 

Продаж флюсiв, силiкату натрiю, рiдкого скла 159 603 165 458 183 478 

Продаж виробiв iз скла 847 4 626 9 425 

Усього 160 450 170 084 192 903 

5. Собiвартiсть реалiзацiї 

тис.грн 

Показник 2014 2013 2012 

Сировина та основнi матерiали 59 276 77 540 84 764 

Додатковi матерiали 1 106 1 046 1 326 

Тара та пакувальний матерiал 1 172 1 681 2 132 

Природний газ 30 629 23 767 14 470 

Опалення, паро- та водопостачання 5 930 6 743 8 555 

Витрати на оплату працi 1 760 2 321 3 235 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 687 896 1 238 

Витрати на техобслуговування обладнання 8 170 13 915 13 878 

Цеховi витрати 8 873 10 128 11 474 

Амортизацiя 851 1 889 1 703 

Усього 118 454 139 926 142 775 

6. Адмiнiстративнi витрати 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Витрати на персонал 7 207 7 312 5 739 

Утримання основних засобiв 207 174 165 

Амортизацiя основних засобiв 66 65 63 

Iншi 1 940 2 082 2 412 

Всього адмiнiстративних витрат 9 420 9 633 8 379 

7. Витрати на збут 

тис. грн. 



Показник 2014 2013 2012 

Витрати на транспорт 3 716 6 623 2 

Витрати на персонал 442 777 477 

Амортизацiя основних засобiв 33 18 4 

Витрати на рекламу та дослiдження ринку - - - 

Iншi витрати 1 856 794 10 689 

Всього витрат на збут 6 047 8 212 11 172 

8. Iншi доходи 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Продаж оборотних активiв 1 224 630 333 

Доходи вiд iнших видiв операцiйної дiяльностi 9 443 3 430 4 723 

Результат продажу валюти 1 108 1 537 813 

Усього 11 775 5 597 5 869 

9. Iншi операцiйнi витрати 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Утримання об’єктiв соцiальної сфери 1 477 1 439 1 954 

Собiвартiсть реалiзованих активiв 219 735 2 744 

Сплаченi штрафи 8 11 61 

Нарахування резерву сумнiвних боргiв 13 472 1 88 

Iншi витрати 11 836 3879 3 009 

Усього 27 012 6 065 7 856 

10. Фiнансовi доходи та витрати 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Доходи: - - - 

Витрати: (194) (167) (297) 

Витрати на вiдсотки за позиками - (4) (5) 

Фiнансовi витрати за довгостроковими зобов’язаннями (пенсiйнi резерви) (194) (163) (292) 

11. Податок на прибуток 

У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до 

вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними 

або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. 

Порiвняно з минулим роком ставка податку не змiнилась. Ставка податку на прибуток у 2014 роцi 

та подальших перiодах встановлена на рiвнi 18 %. 

Складовi витрат iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., були такими: 

тис. грн. 

Показник Бухгалтерська база (за даними трансформацiї) Податкова база Тимчасова рiзниця ВПА 

(-), ВПЗ (+) 

(з урахуванням ставки податку 18%) 

Аванси отриманi - 2 (2) (0,3) 

Забезпечення на оплату працiвникам - 963 (963) (173,4) 

Забезпечення за пенсiйними планами - 6 831 (6 831) (1 229,6) 

Основнi засоби 37 691 39 206 (1 515) (272,6) 

Вартiсть запасiв 251 147 104 18,8 

Усього (1 657,1) 

Аналiз змiн у податкових активах та зобов’язаннях показує, що основнi вiдхилення пов’язанi iз 

змiною податкової бази вартостi основних засобiв та забезпечення за пенсiйними планами. Крiм 

цього на значення показника мав вплив змiни ставок податку, якi дiяли у 2013 роцi у вiдповiдностi 

до податкового законодавства. 

тис. грн. 

Показник Податковi рiзницi станом на 31.12.2013 Податковi рiзницi станом на 31.12.2014 Змiни 



Змiни з урахуванням змiни ставки податку, яка дiяла у попередньому роцi 

за рахунок прибутку за рахунок власного капiталу  

Аванси отриманi (0,3) (0,3) - - - 

Забезпечення на оплату працiвникам (157,6) (173,4) (15,8) - - 

Забезпечення за пенсiйними планами (359,2) (1 229,6) (841,4) - (29) 

Тимчасова рiзниця (додатковий об’єкт оподаткування для основних засобiв) (192,1) - 192,1 - - 

Аванси перерахованi 15 - (15) - - 

Основнi засоби 493 (272,6) (819,6) - 54 

Вартiсть запасiв 28,6 18,8 (9,8) - - 

Змiни витрат iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., були такими: 

тис. грн. 

Складова витрат Сума у тому числi 

збiльшення вiдстрочених податкових активiв зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань 

Поточний податок на прибуток 5 794 - - 

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

(1 484,5) (966,7) (517,8) 

Усього 4 309,5 - - 

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

що закiнчився 31 грудня 2012р., 2013 р., 2014р. помножену на нормативну податкову ставку 

пiдприємства є таким: 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Прибуток до оподаткування 11 098 11 678 28 293 

Податок на прибуток, розрахований за використовуваною ставкою 1 998 2 219 5 941 

Податковi доходи (витрати), що не пiдлягають вирахуванню 3 796 (3) 158 

Податковi витрати 5 794 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 2014 2013 2012 

Поточний податок на прибуток 5 794 2 216 6 099 

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

(1 484,5) 971 (132) 

Усього 4 309,5 3 187 5 967 

Прибуток до оподаткування 11 098 11 678 28 293 

Ефективна ставка податку 0,39 0,27 0,21 

Сума заборгованостi з поточного податку на прибуток становить: 

тис. грн. 

Стаття звiту про фiнансовий стан 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток 1 380 4 042 - 

Кредиторська заборгованiсть за податку на прибуток - - 164 

12. Основнi засоби 

Пiдприємство прийняло рiшення i вiдобразило свої основнi засоби за переоцiненою вартiстю 

станом на 31 грудня 2009 року у перехiдному балансi, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IFRS) 1 

«Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Така справедлива вартiсть 

була прийнята пiдприємством як умовна вартiсть на дату переходу вiдповiдно до параграфу Г5 

МСФЗ (IFRS) 1.  



Загальнi змiни у структурi основних засобiв за роки, якi закiнчились 31 грудня 2014 року. 

тис. грн. 

Показник Група основних засобiв 

Земля Нерухомiсть Виробниче обладнання Машини i обладнання Офiсне обладнання меблi, 

iнструменти Iншi основнi засоби Всього 

Первiсна вартiсть  

Станом на 31.12.13 948 15 839 29 091 2 623 987 1 553 51 041 

трансферт зi 152 - - 418 - - 418 

Коригування первiсної вартостi (амортизує з минулого перiоду, введено в експлуатацiю в 

поточному) - - (373) - - - (373) 

Вибуття (списання, реалiзацiя) - - (10) - - - (10) 

Станом на 31.03.2014 948 15 839 29 126 2 623 987 1 553 51 076 

трансферт зi 152 - - 288 - - - 288 

Вибуття (списання, реалiзацiя) - - (4) - - - (4) 

Коригування первiсної вартостi (не амортизує) - - (34) - - - (34) 

Станом на 30.06.2014 948 15 839 29 376 2 623 987 1 553 51 326 

Трансферт зi 151 - - 9 660 - - - 9 660 

трансферт зi 152 - - 1 427 9 - - 1 436 

Станом на 30.09.2014 948 15 839 40 463 2 632 987 1 553 62 422 

Трансферт зi 151 - - 772 - - - 772 

трансферт зi 152 - - 209 - - - 209 

трансферт зi 152 - - (140) - - - (140) 

Вибуття (списання, реалiзацiя) - - (7) - - - (7) 

Станом на 31.12.2014 948 15 839 41 297 2 632 987 1 553 63 256 

Амортизацiя та знецiнення 

Станом на 31.12.12 - 1 501 14 276 1 592 854 984 19 207 

Нараховано - 78 91 12 15 6 202 

нараховано по введ. у 2012 - 11 76 - 6 - 93 

нараховано по введ. у 2010 - 3 34 - - - 37 

нараховано по введ.у 2011 - 10 132 - 2 - 144 

нараховано по введ. у 2013 - 13 65 13 - - 91 

нараховано по введ. у 2014 - - 7 - - - 7 

Вибуття - - (8) - - - (8) 

Станом на 31.03.2014 - 1 616 14 673 1 617 877 990 19 773 

Нараховано - 70 136 8 13 6 233 

нараховано по введ. у 2012 - 11 75 - 6 - 92 

нараховано по введ. у2010 - 3 24 - - - 27 

нараховано по введ.у 2011 - 10 124 - 1 - 135 

нараховано по введ. у 2013 - 13 65 13 1 92 

нараховано по введ. у 2014 - - 17 - - - 17 

Вибуття - - (2) - - - (2) 

Станом на 30.06.2014 - 1 723 15 112 1 638 898 996 20 367 

Нараховано - 77 104 12 15 6 214 

нараховано по введ. у 2012 - 11 76 - 6 - 93 

нараховано по введ. у2010 - 3 34 - 1 - 38 

нараховано по введ.у 2011 - 10 132 - 1 1 144 

нараховано по введ. у 2013 - 13 63 13 1 - 90 

нараховано по введ. у 2014 - - 70 - - - 70 

Станом на 30.09.2014 - 1 837 15 591 1 663 922 1 003 21 016 

Нараховано - 78 104 12 15 6 215 

нараховано по введ. у 2012 - 11 76 - 6 - 93 

нараховано по введ. у2010 - 3 34 1 - - 38 

нараховано по введ.у 2011 - 10 132 - 1 - 144 



нараховано по введ. у 2013 - 13 26 15 1 - 55 

нараховано по введ. у 2014 - - 378 - - - 378 

Вибуття - - (4) - - - (4) 

Станом на 31.12.2014 - 1 952 16 337 1 691 945 1 009 21 935 

Балансова вартiсть  

31.12.13 948 14 338 14 815 1 031 133 569 31 834 

31.12.13 З урахуванням перерахованих передплат 15 783 тис. грн. та капiтальних iнвестицiй 12 417 

тис. грн. 60 034 

31.03.14 948 14 223 14 453 1 006 110 563 31 303 

30.06.14 948 14116 14264 985 89 557 30 959 

30.09.14 948 14002 24 872 969 65 550 41 406 

31.12.14 948 13 887 24 960 941 42 544 41 321 

31.12.14 З урахуванням перерахованих передплат 231 тис. грн. та капiтальних iнвестицiй 3 128 

тис. грн. 44 680 

Витрати на амортизацiю основних засобiв розподiленi наступним чином: 

тис. грн. 

Стаття витрат 2014 2013 2012 

Виготовлення продукцiї 2 443 1 778 2 182 

Адмiнiстративнi витрати 66 62 76 

Витрати на збут 33 21 25 

Iншi витрати 186 207 254 

Усього 2 728 2 068 2 537 

 

13. Iнвестицiйна нерухомiсть 

До складу iнвестицiйної нерухомостi вiднесенi будiвлi та примiщення, утримуванi з метою 

отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних 

цiлей. 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 250 253 255 

Первiсна вартiсть 266 266 266 

Знос (16) (13) (11) 

14. Iншi непоточнi активи 

Iншi непоточнi активи представленi виданими працiвникам позиками, середнiй строк погашення 

яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. Враховуючи, що сума виданих позик не 

має суттєвого значення для валюти балансу, перерахунок таких сум до справедливої вартостi не 

проводився. 

тис. грн. 

Найменування Балансовий рахунок Вартiсть станом на 31.12.2014 Вартiсть станом на 31.12.2013 

Вартiсть станом на 31.12.2012 

Позики працiвникам 377-7 - 3,0 25,0 

Вартiсть активiв х 124 330 117 732 113 759 

Частка статi «Позики працiвникам» у загальнiй вартостi активiв х - 0,002% 0,02% 

15. Запаси 

тис. грн. 

Найменування 31.12.2014р. 31.12.2013р. 31.12.2012р. 

Виробничi запаси 9 351 8 321 13 731 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 20 17 16 

Незавершене виробництво 847 542 433 

Готова продукцiя 20 519 18 401 18 449 

Товари 90 143 67 

Усього 30 827 27 424 32 696 

На вiдповiдну дату балансу було здiйснено коригування незавершеного виробництва на 197,4 тис. 



грн. як коригування зносу, нарахованого по МСФО  

16. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Розрахунки з покупцями 7 164 7 411 12 364 

Резерв сумнiвних боргiв (2 070) (2 116) (2 237) 

Всього 5 094 5 295 10 127 

Iнша дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Розрахунки по виданих авансах, в т.ч.: 758 1 054 2 153 

Сировина та матерiали 321 103 133 

Послуги 437 951 2 020 

Резерв сумнiвних боргiв (149) (148) (110) 

Розрахунки з бюджетом 3 034 4 042 5 482 

Iншi оборотнi активи 13 - - 

Витрати майбутнiх перiодiв - - 329 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 440 1 089 27 375 

Резерв сумнiвних боргiв (13 387) 

Всього 4 096 6 037 21 842 

17. Змiни у резервах 

тис. грн. 

Резерв на торгiвельну дебiторську заборгованiсть 2012 рiк 2013 рiк 2014 рiк 

Резерв на початок перiоду 1 652 2 070 2 116 

Збiльшення (зменшення) 418 93 121  

Списання активiв за рахунок резерву 1 47 - 

Резерв на кiнець перiоду 2 070 2 116 2 237  

Резерв на iншу дебiторську заборгованiсть  

Резерв на початок перiоду 158 149 148  

Збiльшення (зменшення) (6) (2) 13 349 

Списання активiв за рахунок резерву (3)  

-  

- 

Резерв на кiнець перiоду 149 148 13 497  

18. Аналiз торгiвельної та iншої поточної дебiторської заборгованостi за строками непогашення 

тис.грн. 

Найменування показника Всього на кiнець року у т.ч.за строками непогашення 

до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 12 364 9 089 833 2 442 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 21 842 21 742 - 100 

19. Кошти та їх еквiваленти 

Станом на вiдповiдну звiтну дату грошовi кошти пiдприємства представленi наступним чином. 

тис. грн. 

Перiод Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi Грошовi кошти, розмiщенi на 

депозитах Грошовi кошти на поточних рахунках у iноземнiй валютi Разом 

Станом на 31.12.2012 775 13 800 - 14 575 

Станом на 31.12.2013 1 731 13 500 109 15 341 

Станом на 31.12.2014 460 6 095 8 390 14 945 

20. Статутний капiтал 

Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 

5 473 508 простих акцiй номiнальною вартiстю 0 гривень 02 копiйки. Привiлейованих акцiй немає. 

Неоплаченої частини статутного капiталу немає.  



Кiлькiсть акцiй упродовж 2014 року не змiнювалася.  

Вiдповiдно до п. 24 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах iнфляцiї» на початку першого перiоду 

застосування цього Стандарту складовi частини власного капiталу (крiм нерозподiленого 

прибутку та будь-якої дооцiнки) перераховуються з використанням загального iндексу цiн з дати, 

коли цi складники були внесенi або виникли iншим чином. Перерахований нерозподiлений 

прибуток обчислюється як балансуюча сума з усiх iнших сум у перерахованому Звiтi про 

фiнансовий стан. 

Тобто, статутний капiтал пiдприємства пiдлягає вiдповiдному коригуванню, яке виконується як 

добуток вартостi статутного капiталу на загальний iндекс iнфляцiї з дати створення пiдприємства 

до 31.12.2000 року (у мiжнароднiй практицi вважається, що до цього часу Україна була країною iз 

гiперiнфляцiйною економiкою). 

Проте, враховуючи вимоги дiючого законодавства України стосовно можливостi змiни статутного 

капiталу тiльки у разi проведення вiдповiдних реєстрацiйних змiн, коригування, якi необхiдно 

провести згiдно iз МСФЗ 29, не виконувались. 

Перелiк акцiонерiв, що володiють пакетом акцiй, номiнальна вартiсть якого складає 20 вiдсоткiв та 

бiльше статутного капiталу станом на 31 грудня 2014, наведено нижче: 

Акцiонери товариства 31.12.2014р. 31.12.2013р. 31.12.2012р. 

ТОВ "Укртрейдiнвестпроект" 37.60756% 37.60756% 37.60756% 

Нетяга Володимир Iванович 19.40389% 19.40389% 19.40389% 

Осiпов Микола Якович 20.94362% 20.94362% 20.94362% 

Iншi 22.04493 % 22.04493 % 22.04493 % 

Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 10 квiтня 2014 року (протокол № 22), частину 

чистого прибутку за 2013 рiк розподiлено на виплату дивiдендiв у сумi 3 010,4 грн. 

21. Резерви на виплату пенсiйних зобов’язань  

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Усього на 1 сiчня, у тому числi 2 155 1 813 2 531 

довгострокова 1 631 1 600 2 300 

поточна 524 213 231 

Нараховано 5 776 1 127 291 

Використано 1 100 (785) (1009) 

Усього на 31 грудня, у тому числi 6 831 2 155 1 813 

довгострокова 5 880 1 631 1 600 

поточна 951 524 213 

Враховуючи дiюче законодавство України, пенсiйна програма з визначеним внеском здiйснюється 

за участю працедавцiв України. МСБО (IAS) 19 вимагає, що суб’єктовi господарювання слiд 

класифiкувати програми за участю кiлькох працедавцiв як програми з визначеним внеском або 

програми з визначеною виплатою згiдно з умовами програми (включаючи будь-яке конструктивне 

зобов’язання, яке виходить за межi офiцiйних умов) з облiковуванням своєї пропорцiйної частки 

зобов’язання за визначеними виплатами, активiв програми та витрат.  

Зважаючи на те, що пiдприємство не може розрахувати свою пропорцiйну частку зобов’язання за 

визначеними виплатами, активiв програми та витрат, пов’язаних з програмою, облiк програми 

вiдповiдно до МСБО (IAS) 19 ведеться як програма з визначеним внеском. 

Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 1, № 2, № 3 на дату фiнансової звiтностi 

враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов’язаннями вiдповiдно до 

вимог МСФО (IAS) 37 «Резерви, умовнi зобов’язання, умовнi активи». 

Сума резерву розраховувалась на дисконтованiй основi, оскiльки такi зобов’язання повиннi бути 

виконанi через декiлька рокiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники виконали вiдповiднi 

роботи (надали послуги). 

Оцiнювання i прогнозування здiйснювалось з використанням базової актуарної моделi, 

модифiкованої шляхом вживання блоку формування i обробки персонiфiкованих даних (перiод 

виплати компенсацiї, сума виплати) застрахованих осiб. Розрахунок забезпечень за виплатами по 

пенсiйним планам здiйснювався наступним чином: 



1. Було встановлена кiлькiсть робiтникiв, працюючих у важких умовах та маючих право на 

достроковий вихiд на пенсiю за списками № 1, № 2 та № 3. У списку були врахованi як 

працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, так i працiвники, якi будуть виходити на пенсiю 

достроково. 

2. Були визначенi розмiри виплат, якi мають бути проведенi у наступних перiодах, i зроблена 

оцiнка (актуарнi припущення) вiдносно демографiчних змiнних (таких як текучiсть i смертнiсть 

персоналу) i фiнансових змiнних (таких як майбутнє збiльшення пенсiй), якi впливатимуть на 

величину витрат при виплатi пенсiй. Загальнi витрати пiдприємства були визначенi як загальна 

сума на робiтникiв пiльгової категорiї протягом пiльгового пенсiйного перiоду з врахуванням 

вiрогiдностi дожиття. 

3. Суми виплат було продисконтовано методом прогнозованої умовної одиницi для визначення 

сучасної приведеної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами. 

Ставка дисконтування вибрана на рiвнi 9%, яка у середньому дiяла на дату проведення оцiнки. 

Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного 

зобов'язання. Перiод прогнозу прийнятий з 2015 року по 2024 рiк. Коригування резерву 

проводяться щорiчно.  

При розрахунку використовувались наступнi демографiчнi припущення: 

- загальний рiвень смертностi за даними Державна служба статистики України у 2011, 2012, 2013, 

2014 роках по Запорiзькiй областi складає 15,08-14,8 на 1000 осiб наявного населення. У 

розрахунку приймався показник 1,5%; 

- рiвень дострокового звiльнення штатних працiвникiв пiдприємства (без вiдпрацювання 

необхiдного пiльгового стажу) – 15%. Враховуючи, що кiлькiсть працiвникiв, якi працюють у 

теперiшнiй час, незначна, коригування розрахунку кiлькостi таких працiвникiв не проводилось; 

- вiк виходу на пенсiю i тривалiсть перебування на пiльговiй пенсiї визначалась на пiдставi 

довiдок, наданих вiддiлом кадрiв пiдприємства. 

22.Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями (виплати за пенсiйними резервами) 

951 524 213 

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 981 2 857 3 635 

Одержанi аванси 192 235 91 

Нарахованi зобов’язання у частинi розрахункiв з бюджетом 237 230 422 

Розрахунки з бюджетом за податком на прибуток - - 164 

Заробiтна плата та соцiальнi внески 1 434 1 549 1776 

Iншi 35 26 179 

23. Дивiденди, заборгованiсть учасникам 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

На початок перiоду 467 397 346 

Нараховано учасникам за вирахуванням податкiв 3 010 3 010 2739 

Виплачено 2 937 2 940 2688 

На кiнець перiоду 540 467 397 

24. Забезпечення виплат персоналу 

тис. грн. 

Показник 2014 2013 2012 

На 1 сiчня 876 1 000 1 167 

Нараховано 2 477 2 531 2 589 

Використано 2 390 2 655 2 756 

На 31 грудня 963 876 1 000 

25. Операцiї iз пов'язаними сторонами 

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть 

контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних 



рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо 

пов’язаних». Рiшення про те, якi сторони являються пов’язаними приймають не тiльки на основi їх 

юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов’язаними сторонами. 

До таких пiдприємств в першу чергу належать пiдприємства, якi контролюються ПАТ 

«Запорiзький завод зварювальних флюсiв та скловиробiв» або здiйснюють контроль над 

пiдприємством. 

Пов'язаними сторонами пiдприємства є ТОВ «Укртрейдiнвестпроект» та фiзичнi особи Осiпов 

М.Я., Оселедчик С.Ю., Мiрiленко Л.М. 

У звiтному перiодi iз пов’язаними сторонами вiдбувались наступнi операцiї: 

тис. грн. 

Операцiї за лiцензiйними угодами (передача об’єктiв промислової власностi) 57,2 

Продаж послуг 10,5 

Загальна заборгованiсть пов’язаних сторiн перед пiдприємством станом на 31.12.2014 Вiдсутня 

Загальна заборгованiсть пiдприємства перед пов’язаними сторонами станом на 31.12.2014 

Вiдсутня 

Ключовий управлiнський персонал  

Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв дирекцiї та Наглядової ради 

пiдприємства.  

У 2014 роцi витрати пiдприємства на винагороду ключовому управлiнському персоналу (заробiтну 

плату) склали 2 949 тис. гривень. Станом на 31 грудня 2014р. пiдприємство має заборгованiсть за 

виплатами ключовому управлiнському персоналу у сумi 230,8 тис. грн.. (заробiтна плата за 

грудень 2014 року). 

 

 

26. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання 

Загальнi економiчнi умови  

2015 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Головний - 

поширення зони збройного конфлiкту (в тiй чи iншiй формi). Можливi новi руйнування 

iнфраструктури та зупинки виробничих потужностей. Розмiр такого ризику не пiддається 

прогнозуванню. Незалежно вiд того, як будуть розвиватись подiї, тиснути на економiку буде 

падiння промислового виробництва через втрати на сходi країни, супроводжуване значним 

скороченням споживчого попиту через зниження реальних доходiв населення. Неможливо 

передбачити хвилi гострої напруженостi на валютному ринку, пiдвищення суспiльно-полiтичної 

напруженостi. 

Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих 

на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.  

Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки 

банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує 

невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для 

пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та 

економiчнi перспективи пiдприємства. 

В той же час як керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 

пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися, подальше погiршення 

ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан пiдприємства, який неможливо визначити на даний момент. 

Податкова система 

В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i 

зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Податки, якi 

застосовуються, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, ряд податкiв з 

обороту, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Закони, якi 

регулюють цi податки, часто змiнюються, а їх положення часто нечiткi або не розробленi. 

Так, з 01.01.2015 проведено масштабну податкову реформу. Протягом року будуть вводитись новi 

правила електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. При цьому зробити прогнози 



стосовно впровадження нових правил та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства зробити 

неможливо. 

Часто iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i 

органiзацiй (наприклад, податкової служби та її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i 

створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а 

також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання понад нормативних втрат 

електроенергiї), пiдлягають перевiрцi i вивченню збоку ряду контролюючих органiв, якi в 

законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах.  

Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж 

iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою. 

Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися протягом невизначеного перiоду часу. 

Проте, на практицi ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових 

санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв.  

Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим 

законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi 

вiдповiднi податки. У тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, 

нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва пiдприємства на основi аналiзу 

iнформацiї, що є в її розпорядженнi. 

Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо 

вiдповiдальностi пiдприємства вiдповiдно до чинного податкового законодавства та не застосують 

штрафнi санкцiї. 

У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов’язаних з 

оподаткуванням. 

Юридичнi зобов’язання 

В ходi звичайної дiяльностi пiдприємство має справу iз судовими позовами та претензiями. 

Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як 

наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий 

стан або результати майбутнiх операцiй пiдприємства. 

Страхування 

Витрати пiдприємства на страхування незначнi i включають у себе в основному тiльки обов’язковi 

види страхування, передбаченi законодавством України. На даний час страхування загальної 

вiдповiдальностi в Українi не поширене. 

27. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Основнi фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають довгострокову заборгованiсть (пенсiйнi 

зобов’язання), торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, та iншi короткостроковi 

зобов’язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв – забезпечити фiнансування дiяльностi 

пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу 

дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi 

господарської дiяльностi пiдприємства. 

Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам пiдприємства, є валютний ризик, 

кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу. 

Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем 

дирекцiї пiдприємства, при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення 

вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння.  

Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.  

Схильнiсть пiдприємства до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної 

дiяльностi пiдприємства (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж 

функцiональна валюта пiдприємства). Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою 

дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, 

зокрема, долар США, рос. руб., вiдiграють значну роль у господарських операцiях пiдприємства.  

Офiцiйнi обмiннi курси української нацiональної валюти гривнi («грн.») до долара США, рос. руб. 



та євро, встановленi Нацiональним банком України, були такими: 

Показник 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Гривня/ 1 долар США 15.768556 7,993 7,993 

Гривня/ 1 євро 19,232908 11,041530 10,537172 

Гривня/ 1 росiйський рубль 0,30304 0,24497 0,26316 

Валютний ризик Компанiї пов’язаний з монетарними активами та зобов’язаннями, 

деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних 

ринках.  

Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється шляхом встановлення максимальної величини 

вiдкритої валютної позицiї пiдприємства. Пiдприємство не здiйснювало операцiй з метою 

хеджування цих валютних ризикiв. Пiдприємство не має вкладень в iноземнi компанiї. 

Вiдсотковий ризик 

У 2014 пiдприємство не залучало кредити банкiв, тому не зазнало вiдсоткового ризику. 

У пiдприємства немає суттєвих активiв, що приносять вiдсотковi доходи  

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими 

iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi 

iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають торгову дебiторську 

заборгованiсть. Станом на 31 грудня 2014 р. максимальний кредитний ризик пiдприємства 

становив 12 364 тис. грн. (1 сiчня 2014 р.: 7 411 тис. гривень). 

Кредитний ризик пiдприємства пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов’язань i 

обмежується балансовою вартiстю торгової дебiторської заборгованостi (Примiтка 16, 17) . 

Ризик по дебiторськiй заборгованостi перiодично оцiнюється i приймається до уваги при 

нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв. Керiвництво вважає, що у пiдприємства не виникає значних 

ризикiв збиткiв по цiй заборгованостi, крiм тих, по яких були створенi резерви на зниження 

вартостi дебiторської заборгованостi. 

Ризик лiквiдностi 

Метою пiдприємства є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування 

шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi 

управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi дирекцiя пiдприємства 

значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi 

пiдприємства та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних 

операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi 

протягом року. 

Фiнансовi зобов’язання пiдприємства за строками погашення на основi договiрних 

недисконтованих платежiв включали: 

тис. грн. 

Найменування Загальна сума заборгованостi Термiн виникнення 

до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв 

Торгiвельна дебiторська та iнша дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013 7 411 5 038 - 2 373 

Торгiвельна дебiторська та iнша дебiторська заборгованiсть на 31.12.2014 12 364 9 089 833 2 442 

28. Управлiння капiталом 

Метою пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи в якостi 

безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим 

зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його 

вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу пiдприємство може коригувати суму 

дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або 

продавати активи для зменшення суми боргу. 

Пiдприємство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових 

коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму 

капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується з рахуванням 

суми позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi у звiтi про 

фiнансовий стан) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким 



здiйснює пiдприємство, дорiвнює власному капiталу, показаному в звiтi про фiнансовий стан. 

тис. грн. 

Показник 2014 31.12.2013 31.12.2012 

Загальна сума зобов’язань 11 211 8 395 9 303 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 14 945 15 341 14 575 

Чиста сума зобов’язань (3 734) (6 946) ( 5 272) 

Усього капiтал 113 118 109 337 103 856 

Спiввiдношення зобов’язань та капiталу - - - 

 

Ризик капiталу вiдсутнiй, тому що залучених коштiв пiдприємство не має. 

29. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому 

У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної 

економiки в країнi.  

Не можна спрогнозувати поширення зони збройного конфлiкту, руйнування iнфраструктури та 

зупинки виробничих потужностей. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може 

вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв пiдприємства та 

здатнiсть її обслуговувати та виплачувати свої борги по мiрi настання строкiв їх погашення. 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи iз припущення про його функцiонування 

в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати 

свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.  

Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, 

якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в 

майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. 

30. Подiї пiсля дати балансу 

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

фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдсутнi.. 

31. Iнформацiя за сегментами 

Прiоритетним звiтним сегментом вважається - господарський сегмент. 

У 2014 роцi пiдприємство iдентифiкує один звiтний сегмент – реалiзацiя хiмiчної продукцiї 

(флюси, силiкати натрiю, рiдке скло).  

тис. грн. 

Показник Виробництво хiмiчної продукцiї Виробництво виробiв iз скла Нерозподiленi статтi Данi 

за перiод, який закiнчився  

2014 2013 2014 2013 2014 2013 31.12.14 31.12.13 

Дохiд вiд реалiзацiї 159 603 165 458 - 4 626 847 - 160 450 170 084 

Валовий прибуток 41 778 30 158 - 0 218 - 41 996 30 158 

Iншi доходи 8 949 - - - 2 826 5 597 11 775 5 597 

Амортизацiя (2 670) ( 1 944) - (99) (58) (25) (2 728) (2 068) 

Фiнансовi витрати - - - - (194) (167) (194) (167) 

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

формування резервiв пiд дебiторську заборгованiсть (121) (93) - - - - (121) (93) 

Сегментнi активи 85 189 65 329 - - 445 - 85 634 65 329 

Сегментнi зобов'язання 2 135 3 968 - - - - 2 135 3 968 

Активи сегменту включають торгову дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї, запаси, 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 Осiпов 

Головний бухгалтер В.О. Безкiш 


