Інформація щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВСУПУТНИК» за 2012 рiк
ЗВIТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК», що додається, яка складається з балансу станом
на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та
власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих
принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив
переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «попередня фiнансова
звiтнiсть»).
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» (Товариство);
код ЄДРПОУ: 13811487;
Державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi товариства було здiйснено Виконавчим
комiтетом Львiвської мiської Ради 28.05.1996 р.
Номер запису в ЄДРПОУ № 1 415 105 0007 011515.
Мiсце знаходження: 79060 Львiвська обл., м. Львiв, вул. Княгинi Ольги, буд. 116
телефон: 2244421;
Основними видами дiяльностi Товариства є:
За Статутом:
- Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
Чисельнiсть працюючих становила:
на 31.12.2012р. – 184 чол.
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у примiтцi Х концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на
застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана
для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ
станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог
стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за
МСФЗ станом на 31.12.2012 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi
згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в
примiтцi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль,
який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть

облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв та основних засобiв ПАТ
«ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» станом на 31.12.2012 року за допомогою наших
аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i
необоротних активiв.
Умовно-позитивна думка
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята
система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам,
дiючим в Українi.
Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для
висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень,
зазначених в попередньому параграфi та в зв’язку з невiдповiднiстю структури та форми
фiнансової звiтностi вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПАТ
«ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах
вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк
вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики.
Висновок
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi, включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень та облiкових полiтик, згiдно з МСФЗ
станом на 31.12.2012 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примiтку, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки
балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк пiд час складання балансу
першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо
увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси
(Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний
дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому
числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити
достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства
««ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху
грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВСУПУТНИК» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким
чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «ТУРИСТИЧНА
ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики),
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №
1360.
Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв
З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог
статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, аудитором
був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в

рiшеннi НКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 8453 тис. грн.,
тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 5385 тис. грн. На пiдставi
проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства
вимогам чинного законодавства.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть»)
Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову
звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором
фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної
аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Виконання значних правочинiв
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не
здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України „Про акцiонернi товариства”.
Вiдкритих судових справ – нема
Тяганини з податковою – нема.
Невиконаних угод – нема.
Заборгованостi бiльше 3-х рокiв – нема.
Стан корпоративного управлiння
Органи управлiння товариством
Органами управлiння Товариства є:
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння, до компетенцiї якого входить вирiшення
будь-яких питань стосовно дiяльностi Товариства;
Наглядова рада Товариства - колегiальний орган управлiння, який здiйснює контроль за
дiяльнiстю Виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства та пiдзвiтна у своїй роботi
загальним зборам акцiонерiв. Наглядова рада обирається з числа акцiонерiв в кiлькостi трьох осiб
на 3 роки.
Правлiння Товариства - колегiальний виконавчий орган, що здiйснює керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства, пiдзвiтне у своїй роботi наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв
Товариства.
Ревiзiйна комiсiя - колегiальний контролюючий орган Товариства, що здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається загальними
зборами акцiонерiв в складi трьох осiб термiном на 3 роки. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним
зборам акцiонерiв.
В Товариствi створена така система корпоративного управлiння, що забезпечує досягнення цiлей
поставлених перед Товариством, вiдповiдає iнтересам, як самого Товариства, так i iнтересам його
акцiонерiв. Дана система корпоративного управлiння забезпечує дiєвий монiторинг та сприяє
ефективному використанню ресурсiв Товариства, передбачаючи такий розподiл прав та обов’язкiв
мiж членами корпоративних вiдносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, Ревiзiйною
комiсiєю, акцiонерами, iншими зацiкавленими особами), що забезпечує дiєвi чiткi правила та
процедури помiркованого прийняття рiшень стосовно фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства.
Органiзацiйна структура товариства
Основною дiяльнiстю ПАТ «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» є:
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
79.11 Дiяльнiсть туристичних агентств
86.21 Загальна медична практика
86.23 Стоматологiчна практика
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi за адресою:

79060 м. Львiв, вул. Княгинi Ольги, буд. 116.
Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою:
79060 м. Львiв, вул. Княгинi Ольги, буд. 116.
ПАТ «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» не входить до складу асоцiацiй,
консорцiумiв, концернiв та iнших об”єднань за галузевими, територiальними та iншими
принципами.
Корпоративне управлiння ПАТ «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» здiйснюється, на
нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також
розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння
вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом.
Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для
монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються
доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення
недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 „Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”).
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
(МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi")
Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь.
Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на
рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:
- виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти
звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом;
- проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного
манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду;
- використовували комп’ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй;
- здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп’ютера;
- отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом;
- проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї.
2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930
Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р.
Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Телефон (факс) (044) 501 26 41
Поточний рахунок 2600130184
МФО 300755
Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» в м. Києвi
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення
Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р.
Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р.
2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту
Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 45/03ПАТ
вiд "04" квiтня 2013 року в офiсi Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41.
2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Початок проведення перевiрки – 12 квiтня 2013 року. Перевiрку закiнчено – 19 квiтня 2013 року.
Дата видачi висновку – 19 квiтня 2013 року в м. Києвi в офiсi Замовника.

Директор Аудиторської
Фiрми “Сервiс-Аудит” Красiльнiков К.Р.
М.П.
19 квiтня 2013 року м. Київ

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2012
РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «ТУРИСТИЧНА ФIРМА «ЛЬВIВ-СУПУТНИК» (Товариство);
код ЄДРПОУ: 13811487;
Державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi товариства було здiйснено Виконавчим
комiтетом Львiвської мiської Ради 28.05.1996 р.
Номер запису в ЄДРПОУ № № 1 415 105 0007 011515.
Мiсце знаходження: 79060 Львiвська обл., м. Львiв, вул. Княгинi Ольги, буд. 116
телефон: 2244421;
Основними видами дiяльностi Товариства є:
За Статутом:
- Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
Чисельнiсть працюючих становила:
на 31.12.2012р. – 184 чол.
2. Основа надання iнформацiї
2.1. Заява про вiдповiднiсть – характеристика застосовної концептуальної основи складання та
подання фiнансової звiтностi
Як концептуальну основу ведення облiку у 2012 роцi Товариство використовувало нацiональнi
положення (стандарти) бухгалтерського облiку.
Як концептуальну основу складання фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року Товариством
використовуються Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) з урахуванням обмежень,
встановлених МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк складено на основi бухгалтерських записiв, що здiйснювались
протягом 2012 року i вiдповiдали вимогам українського законодавства шляхом її трансформацiї з
внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання
iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
Пiд час трансформацiйних процедур використано редакцiю Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – РМСБО),
та Тлумачень, якi були випущеннi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi
– КТМФЗ), дiяла станом на 31.12.2012р.
Оскiльки датою переходу Товариства на МСФЗ є 01.01.2012 р. , першим комплектом фiнансової
звiтностi, який має повнiстю вiдповiдати вимогам МСФЗ, буде фiнансова звiтнiсть за перiод, що
завершиться 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно буде використано редакцiю МСФЗ станом на
31.12.2013р.
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є попередньою для звiтностi за 2013 рiк i надалi буде використана
як порiвняльна iнформацiя у фiнансовому звiтi за 2013 рiк.
Товариство станом на 31.12.2012р. знаходиться у станi переходу на МСФЗ, i ця обставина дає
пiдстави для ствердження про те, що показники фiнансової звiтностi на 31.12.2012 р. не можуть в
повнiй мiрi вiдповiдати вимогам МСФЗ станом на кiнець перiоду, за який вперше складатиметься
фiнансова звiтнiсть за МСФЗ (на 31.12.2013р.).
У разi внесення змiн до МСФЗ у 2013 роцi, показники порiвняльної iнформацiї будуть
перерахованi.
2.2. Органiзацiя роботи з трансформацiї фiнансової звiтностi
Процедури з трансформацiї фiнансової звiтностi здiйснювались створеною керiвництвом
Товариства комiсiєю.
2.3. Використання добровiльних виключень з iнших МСФЗ пiд час переходу на МСФЗ
Пiд час складання попередньої фiнансової звiтностi (за перiод, що завершується 31.12.2012р.)

комiсiєю Товариства враховано вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», зокрема,
добровiльнi виключення з вимог iнших МСФЗ/МСБО. Одним з таких виключень є використання
переоцiненої за нацiональними П(С)БО вартостi основних засобiв як доцiльної собiвартостi на
дату переходу на МСФЗ.
2.4.Орган, що затверджує фiнансову звiтнiсть Товариства – Правлiння ПАТ
2.5. Формат фiнансової звiтностi
МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у
стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у
примiтках.
Разом з тим, листом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.012013 р. № 31-08410-06-5/188 доведено
до вiдома пiдприємств, якi складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, що для звiтностi за 2012 рiк
слiд застосовувати форми звiтностi, передбаченi нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку №№2,3,4,5. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено
МСФЗ/МСБО, рекомендовано здiйснювати у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Таким чином, ПАТ подає дану фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк у форматi, що вiдповiдає
рекомендацiям Мiнфiну України.
Тому у данiй фiнансовiй звiтностi наведено порiвняльну iнформацiю за попереднiй перiод (2011
рiк) лише у Балансi на 01.01.2012 року (скориговану згiдно з МСФЗ)– вiдповiдно до вимог МСФЗ
1 «Перше застосування МСФЗ».
З цiєї ж причини у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2012 рiк не наводяться порiвняльнi данi за
2011 рiк у таблицях, у яких здiйснюється деталiзацiя окремих статей форм звiтностi (показникiв
форм №№2,3).
2.6.Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Функцiональною валютою Товариства та валютою звiтностi є нацiональна валюта Україна –
Гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
доцiльною (прийнятною) вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ
вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та
МСБО 16 «Основнi засоби», а також МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть».
2.7.Оцiнки та припущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити
судження, оцiнки та припущень якi впливають на суми активiв, зобов’язань на звiтну дату та
вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та витрат, отриманих протягом звiтного перiоду.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок (такi вiдмiнностi вiдображається як
змiна облiкових оцiнок).
Одними з основних припущень керiвництва є:
Розраховуючи резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi, Керiвництво Товариства керується
методом визначення абсолютної суми резерву шляхом аналiзу платоспроможностi конкретних
дебiторiв – контрагентiв.
Пiд час розрахунку забезпечення для оплати вiдпусток персоналу керiвництво Товариства
керується чинним законодавством України, у разi змiн його коригуються визначенi ранiше суми.
Продовження тексту приміток
Основи облiкової полiтики Товариства
3.1. Необоротнi активи
2.3.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються за iсторичною (фактичною) собiвартiстю.
Переоцiнцi пiдлягають лише тi нематерiальнi активи, для яких iснує активний ринок.
Амортизацiя нараховується на тi нематерiальнi активи, термiн використання яких є обмеженим.
На дату звiтностi цiнностi, якi вiдповiдають ознакам нематерiальних активiв, у Товариства
вiдсутнi.

2.3.2. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi спецiальною комiсiєю Товариства
здiйснено переоцiнку основних засобiв, якi є повнiстю амортизованими, визначено їх лiквiдацiйну
вартiсть. Вказану переоцiнену вартiсть основних засобiв визнано як прийнятну (доцiльну) вартiсть
об’єктiв основних засобiв (згiдно з положеннями МСФЗ 1).
Збiльшення вартостi об’єкту основного засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається у складi
додаткового капiталу (iншого сукупного доходу). Зменшення вартостi об’єкту основних засобiв –
визнається як витрати в Звiтi про фiнансовi результати (або як зменшення додаткового капiталу i
сукупного доходу).
Суму дооцiнки об’єктiв буде списано з додаткового капiталу i включено до нерозподiленого
прибутку (збитку) у сумi, яка є пропорцiйною сумi нарахованої амортизацiї.
Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв за рiшенням уряду (1992-1996 р.р.), що була вiдображена
на рахунку додаткового капiталу, пiд час трансформацiї звiтностi вiднесена на рахунок
нерозподiленого прибутку.
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони
можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу протягом строку корисного
використання кожного об’єкту основних засобiв.
№ Строк корисного використання Термiн (рокiв)
1. Будiвля заводу 20
2. Машини та технологiчне обладнання (технологiчне) 5 - 15
3. Комп’ютери, офiсне обладнання 3-5
Вартiсна межа для основних засобiв з 2012року , не менше, нiж 2 500 грн.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були
понесеннi на їх придбання (створення).
Основнi засоби, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються. Запаснi
частини та комплектуючi вироби облiковуються як запаси.
У 2012 роцi ознак зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв не виявлено.
2.3.3. Iнвестицiйна нерухомiсть
Примiщення, якi Товариство надає у операцiйну оренду, вiдображаються у облiку та звiтностi як
iнвестицiйна нерухомiсть за умови, якщо частка вартостi (або площi) такої нерухомостi становить
бiльше, нiж 10% вiд загальної її вартостi (площi). На дату звiтностi нерухомiсть, передана у
операцiйну оренду, вiдповiдає цьому критерiю – становить 10% вартостi будiвлi заводу (на межi
визнання).
У разi визнання iнвестицiйної нерухомостi її перекласифiкацiя здiйснюється пiд час змiни
характеру використання.
3.2. Оборотнi (поточнi) активи
3.2.1. Запаси
Запаси визнаються в момент їх придбання за собiвартiстю придбання (створення).
На дату звiту запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за меншою з двох величин:
собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї (ЧВР) розраховується як цiна
реалiзацiї, зменшена на витрати на збут.
3.2.2.Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть на звiтну дату оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за
первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв. Метод створення
резерву сумнiвних боргiв – визначення абсолютної суми резерву шляхом аналiзу
платоспроможностi конкретних дебiторiв.
3.2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточному
банкiвському рахунку.
3.2.4. Витрати майбутнiх перiодiв на звiтну дату вiдсутнi

3.3. Зобов’язання
3.3.1. Забезпечення
Товариство створює забезпечення:
- на оплату вiдпусток персоналу
Розрахунок забезпечень здiйснює управлiнський персонал, виходячи з чинного законодавства
України, а також з аналiзу попереднього досвiду i прогнозiв на майбутнiй перiод.
3.3.2. Довгостроковi зобов’язання Товариства представленi вiдстроченими податковими
зобов’язаннями.
3.3.3. Поточнi зобов’язання
3.3.3.1. Кредити та позики - вiдсутнi
3.3.3.2. Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
3.4. Доходи
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному перiодi, коли реально
було вiдвантажено (реалiзовано) продукцiю або з замовником пiдписанi акти виконаних робiт.
3.5. Витрати
3.5.1. Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
3.5.2. Витрати з податку на прибуток
До складу витрат з податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений
податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй
звiтностi у складi Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), окрiм випадкiв, коли
вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного
перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток).
Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток
встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує
впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку,
що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць
мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей
оподаткування.
Пiд час визначення вiдстрочених податкiв використано ставку податку на прибуток, що буде дiяти
у перiод погашення тимчасових рiзниць – 19%.
4. Прийняття нових та перегляд iснуючих МСФЗ /МСБО i вплив їх на фiнансову звiтнiсть
Товариства
4.1. Прийнятi та переглянутi у 2012 роцi стандарти та iнтерпретацiї
У 2012 роцi внесено правки до таких стандартiв:
- до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток»; змiст правки: вiдстроченi податки – вiдшкодування
активiв, що є основою вiдстрочених податкiв;.
- до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»; змiст
правок: значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують
МСФЗ.
- до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»; змiст - вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання.
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування
активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi,
яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня
2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати та
iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» -

«Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують
МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином компанiя повинна поновити надання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до
гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка
не вплинула на фiнансовий стан, фiнансовi результати та iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог
щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але
визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти
характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм
цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi
компанiї у таких активах, та ризики, якi пов’язанi з цими активами, правкою передбачено
розкриття iнформацiї про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової
звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває
Товариство.
4.2. Стандарти та поправки, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: подання iнформацiї» - «подання статей iншого
сукупного доходу»
Правки до МСБО (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного
доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний
момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у
наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть
перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на
подання та не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка
дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй
фiнансовiй звiтностi ПАТ, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
МСБО (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально
змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка
очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи
з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансовий стан, фiнансовi результати або
iнформацiю, яку розкриває ПАТ, оскiльки на даний час Товариство не створює пенсiйних планiв з
недержавного пенсiйного забезпечення (з визначеними виплатами), для яких використовується
МСБО 19.
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12
«Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» МСБО (IAS) 28 отримав нову назву
«Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про
використання методу участi в капiталi не лише по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi
компанiї, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв,
починаючи з 1 сiчня 2013р.
Вказанi поправки та прийняття нових стандартiв – не впливають на фiнансову звiтнiсть
Товариства, у якого вiдсутнi асоцiйованi пiдприємства, участь у спiльних пiдприємствах.
Поправки до МСБО (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та
зобов’язань»
Вiдповiдно до цих правок пiдприємство зобов’язане розкривати iнформацiю про права на
здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення).
Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу
договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення компанiї. Правка дiє для рiчних звiтiв,
починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансовий стан та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»

МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та
зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня
2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з
iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 стосуються питання - позики, якi наданi державою.
Вiдповiдно до цих правок компанiї, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати
вимоги МСБО (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну
допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на
МСФЗ. Завдяки цьому виключенню компанiї, якi у перше використовують МСФЗ, будуть
звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для
рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий
результат Товариства.
Продовження тексту приміток
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова
звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова
звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також
розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – компанiї
спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка
використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального
призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансову
звiтнiсть Товариства. Слiд зауважити, що на даний час Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, и
питання консолiдацiї не є для Товариства актуальним.
МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСБО (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13
«Компанiї, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11
виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної
консолiдацiї. Замiсть цього компанiї, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню
спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу участi в капiталi. Стандарт вступає в
дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансовий
стан та фiнансовий результат Товариства, у якого вiдсутнi угоди про спiльну дiяльнiсть.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ
(IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у
МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине
на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли компанiя зобов’язана
використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується.
На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансовий стан та фiнансовi
результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та
пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що
розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову
звiтнiсть Товариства.
4.3. Щорiчнi вдосконалення МСФЗ (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк:

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що компанiя, яка припинила використовувати МСФЗ у минулому та
вирiшила, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати
МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то компанiя
повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би вона нiколи не припиняла
використовувати МСФЗ.
МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансових звiтiв».
Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається
на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально
необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод. Вказане вдосконалення не плине на
фiнансову звiтнiсть ПАТ, оскiльки така iнформацiя розкривалась Товариством i до внесення
поправки.
МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi
задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. Вказане вдосконалення може
вплинути на фiнансову звiтнiсть Товариства, починаючи з 2013 року.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть».
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги стосовно розкриття у промiжнiй фiнансовiй
звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у
нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю щодо рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1
сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати. Товариством будуть врахованi вказанi змiни у промiжнiй
фiнансовiй звiтностi за перiоди 2013 року.
5.1 Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал вiдображає зафiксовану в установчих документах загальну вартiсть активiв, якi
є внеском учасникiв до статутного капiталу пiдприємства.
Статутний капiтал розподiлений на 21 541 424 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал в сумi 5 385 356 грн. були повнiстю
сплаченi.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.
Привiлейованi акцiї вiдсутнi.
5.2 Iнший додатковий капiтал (резерв переоцiнки)
По вказанiй статтi вiдображено суму дооцiнки основних засобiв. Збiльшення суми дооцiнки
пов’язане з визначенням лiквiдацiйної вартостi основних засобiв, якi були повнiстю амортизованi,
але використовуються, i є активами.
6 Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства
Згiдно з вимогами МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи»
ПАТ не вiдображає у примiтках непередбаченi зобов’язання, оскiльки не є вiдповiдачем або
позивачем у судових справах.
7 Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства
7.1. Ризики, пов’язанi з загальними умовами господарської дiяльностi
Економiцi України властивi певнi риси ринку, що розвивається.
Ризики умов господарської дiяльностi пов’язанi з непередбачуванiстю реформ уряду, змiнами у
законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час – вiдсутнiстю) пiльг
для суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у виробничiй сферi.
Ризик системи оподаткування
Iснуюче податкове та України та (особливо) практика їх застосування припускає рiзнi мiркування,
а отже, часто призводить до суперечок, а також постiйно змiнюється.
Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових
зобов’язань з боку Державної податкової служби, i складнiсть оскарження цих зобов’язань у судi.
Податковi перевiрки можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у
майбутнi роки можуть виникнути донарахування зобов’язань за податками та новi санкцiї.
7.2. Фiнансовi ризики

Кредитний ризик
Основними фiнансовими активами Товариства є дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.
Товариство пiддається ризику того, що замовник може не оплатити або не виконати свої
зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до збиткiв Товариства.
Товариство здiйснює жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя
лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує
процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати
наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Ризик судових рiшень не на користь Товариства
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об’єктом судових справ.
За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити
суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає,
що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.
7.3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня
рентабельностi (у даному випадку – подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї
структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво
Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення
ризику подальшого «проїдання» капiталу.
Продовження тексту приміток
8 Iнша iнформацiя – суттєвi подiї
8.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансовогосподарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених
частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi
про наявнiсть подiй у 2012 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного
капiталу не було
2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4. Змiна складу посадових осiб Товариства не було
5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було
6. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не
було
10. Iншi важливi подiї не було
8.2. Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження
фiнансового звiту до випуску
№
з/п Перелiк подiй,
що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2012 роцi
вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2. Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3. Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на
звiтну дату не було не було
4. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було

5. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7. Оголошення дивiдендiв не було не було
Узгодження наведено на одну дату – 31.12.2012р., оскiльки Товариство з 01.01.2012р. здiйснює
перехiд на облiк за МСФЗ. Пiд час складання фiнансової звiтностi за 2013 рiк згiдно з вимогами
МСФЗ узгодження буде наведено на двi дати: 31.12.2012р. та 31.12.2013р.

