Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Директор

Гнип Петро Миколайович
(підпис)

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Галицький механiчний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05759244
1.4. Місцезнаходження емітента
Івано-Франківська , Галицький, 77100, м. Галич, Вiтовського, 20
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0343121596 0343121596
1.6. Електронна поштова адреса емітента
mexp1@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №83(1587)

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://galichmz.com.ua/ в мережі Інтернет 29.05.2013
(адреса сторінки)
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(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
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що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Iнформацiя щодо одержаних лiцензiй вiдсутня, так як емiтент не здiйснює
лiцензiйнi види дiяльностi.
Iнформацiя щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств
вiдсутня так як емiтент не входить до об'єднань пiдприємств.
Iнформацiя про рейтинговi агентства вiдсутня, так як емiтент не користується
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послугами рейтингових агентств, домiнуюче (монопольне становище) на
ринку послуг не займає.
Iнформацiя про органи управлiння емiтентом не розкривається так як емiтентвiдкрите акцiонерне товариство
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня так, як дивiденди у звiтному перiодi не
нараховувались та не виплачувались
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, так як емiтент не здiйснював
розмiщення облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня , так як
емiтент не здiйснював розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня так, як такi цiннi папери
емiтентом не випускались
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, так як емiтент не здiйснював
викуп власних акцiй у звiтному перiодi.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, випуск
цiнних паперiв у без документарнiй формi iснування, сертифiкати не
видавались.
Iнформацiя про борговi цiннi папери вiдсутня, так як емiтент не розмiщував
борговi цiннi папери.
Iнформацiя про iпотечне покриття (його склад, структуру i розмiр) вiдсутня
так як емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня, так як емiтент не здiйснював
розмiщення iпотечних цiнних паперiв.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
вiдсутня так, як у емiтента боргiв за кредитними договорами немає.
Iнформацiя про сертифiкати ФОН вiдсутня, так як емiтент не здiйснював
розмiщення сертифiкатiв ФОН.
Емiтентом Рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi не складалась, у зв'язку з цим iнформацiя не
розкривається.
Звiт про стан об'єкту нерухомостi вiдсутнiй, так як емiтент не здiйснював
розмiщення цiльових облiгацiй.
Звiт про корпоративне управлiння не заповнено, так як емiтент не є
фiнансовою установою.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Галицький механiчний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ГМЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
77100
3.1.5. Область, район
Івано-Франківська , Галицький
3.1.6. Населений пункт
м. Галич
3.1.7. Вулиця, будинок
Вiтовського, 20
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №643763
3.2.2. Дата державної реєстрації
12.10.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Галицька районна державна адмiнiстрацiя Iвано-Франкiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
44427500
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
44427500
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.2. МФО банку
300023
3.3.3. Поточний рахунок
26009000010526
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
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рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.5. МФО банку
300023
3.3.6. Поточний рахунок
26009000010526
3.4. Основні види діяльності
25.11

Виробництво металевих конструкцiй

д\в

д\в

д\в

д\в

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна
України

д\в

д\в д\в д\в

100

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила
8 чоловiк;
Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом немає;
Працiвникiв, котрi працювали на умовах неповного робочого часу, за звiтний перiод - 8 чоловiк.
Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 49,7 тис. грн.
Збiльшення фонду оплати працi вiдносно 2011 року на 15,9 тис. грн. вiдбулось з урахуванням
росту мiнiмальної заробiтної плати та прожиткового мiнiмуму.
Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяє здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у
виконаннi контрактних зобов'язань.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнип Петро Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 292486 14.06.2006 Галицький РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
6

1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер у ПАТ "ГМЗ", iнших посад протягом своєї дiяльностi не займав.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись у зв'язку з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборiв акцiонерiв вiд 30
березня 2011 року). Питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради, Ревiзора та
членiв Правлiння були включенi у порядок денний загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи та перелiк попереднiх посад:
Стаж керiвної роботи 24 роки; Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав iнших керiвних посад не займав.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не
притягалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чуйко Зенон Ярославович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 017498 19.03.1996 Галицьким РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
07
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер ПАТ "Галицький механiчний завод"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою
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iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись у зв'язку з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборiв акцiонерiв вiд 30
березня 2011 року). Питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради, Ревiзора та
членiв Правлiння були включенi у порядок денний загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи та перелiк попереднiх посад:
Стаж керiвної роботи 7 рокiв; Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав iнших керiвних посад не займав.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не
притягалась.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПВIФ "Восход" НВЗТ ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Стандарт-Капiтал"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
33546816
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись у зв'язку з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборiв акцiонерiв вiд 30
березня 2011 року). Питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради, Ревiзора та
членiв Правлiння були включенi у порядок денний загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
8

ТОВ "Кобижча"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
21538873
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись у зв'язку з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборiв акцiонерiв вiд 30
березня 2011 року). Питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради, Ревiзора та
членiв Правлiння були включенi у порядок денний загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Рудне П.О.Л.Е."
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
32735075
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є
конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася.
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись у зв'язку з рiшенням
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загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборiв акцiонерiв вiд 30
березня 2011 року). Питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради, Ревiзора та
членiв Правлiння були включенi у порядок денний загальних зборiв акцiонерiв у зв'язку iз
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
орган, який видав)* або
внесення
ідентифікаційний код за
до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Гнип Петро
Миколайович

СС 292486 14.06.2006
Галицький РВ УМВС в IваноФранкiвськiй областi

31.12.2010

70

0.00001

70

0

0

0

Ревiзор

Чуйко Зенон
Ярославович

СС 017498 19.03.1996
Галицьким РВ УМВС в IваноФранкiвськiй обл.

31.12.2010

11

0.00001

11

0

0

0

ПВIФ "Восход"
Голова
НВЗТ ТОВ
Наглядової
"Компанiя з
Ради
управлiння активами
"Стандарт-Капiтал"

33546816

20.11.2003

405

0.0002

405

0

0

0

член
Наглядової
ради

ТОВ "Кобижча"

21538873

20.11.2003

750

0.0004

750

0

0

0

член
Наглядової
ради

ТОВ "Рудне
П.О.Л.Е."

32735075

20.11.2003

5758567

3.2404

5758567

0

0

0

1236

0.0007

1236

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ВАТ
"Луганськобленерго"

21841896

ПЗНВIФ "Iнвестицiйнi
технологiї" ТОВ КУА
"Стандарт-Капiтал"
"Бондлайн Лiмiтед"
(Bondline Limited)
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

91055 Луганська д/в м.
Луганськ вул. П.
20.11.2003
Сосюри, 16-а

44264108

24.9081

44264108

0

0

0

Місцезнаходження

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

233845

01030 м. Київ
Шевченкiвський м.
Київ вул. Iвана
Франка, 40-Б

20.11.2003

32113963

18.0710

32113963

0

0

0

141672

1066 Кiпр д/в
Нiконосiя Themistokli

20.11.2003

18185160

10.2331

18185160

0

0

0

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Усього 104438531

58.7692

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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Кількість за видами акцій
прості
іменні
104438531

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних зборів*

позачергові

X

Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів**

60.003

Опис

Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2.Розгляд звiту Директора Товариства за
2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за
2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011
р. 5.Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Розгляд питань порядку денного З
питання № 1 порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства» ВИРIШИЛИ: 1. Обрати
лiчильну комiсiю Товариства у наступному складi: Фенюк Михайло Степанович – голова лiчильної комiсiї,
Шекета Марiя Iванiвна – член лiчильної комiсiї, Чуйко Зенон Ярославович – член лiчильної комiсiї. 2.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї Товариства припиняються пiсля остаточного
пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв. 3. Пiдтвердити
повноваження лiчильної комiсiї Товариства щодо оформлення результатiв голосування з питання №1
порядку денного Загальних зборiв «Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства». З питання № 2 порядку
денного «Розгляд звiту Директора Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
СЛУХАЛИ: Директора Товариства Гнипа П.М., який ознайомив акцiонерiв Товариства зi звiтом про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк. Голова Загальних зборiв Iлемська Г.М.
запропонувала взяти до вiдома звiт Директора Товариства за 2011 рiк. Голосували: «За» – 106632055 голосiв,
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах
акцiонерiв Товариства. «Проти» – 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть
участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. «Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийняте. ВИРIШИЛИ: Взяти до вiдома звiт Директора Товариства за 2011 рiк. З питання № 3
порядку денного «Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
його розгляду» СЛУХАЛИ: Представника акцiонера Товариства Сафонова К.В., який ознайомив присутнiх зi
звiтом Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Було запропоновано взяти до вiдома звiт Наглядової ради
Товариства за 2011 рiк. Голосували: «За» – 106631652 голосiв, що становить 99,99 % вiд загальної кiлькостi
голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. «Проти» – 403 голосiв, що
становить 0,0004 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах
акцiонерiв Товариства. «Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi
беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. Рiшення прийняте. ВИРIШИЛИ: Взяти до
вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. З питання № 4 порядку денного «Затвердження рiчного
звiту Товариства за 2011 р.» СЛУХАЛИ Директора Товариства Гнипа П.М., який ознайомив присутнiх з
основними показниками фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. Голова Загальних зборiв Iлемська Г.М.
запропонувала затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з
наступними основними показниками: •активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 45 853,4 тис.
гривень; •чистий прибуток Товариства за 2011 рiк: 1,3 тис. гривень. Голосували: «За» – 106632055 голосiв,
що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах
акцiонерiв Товариства. «Проти» – 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть
участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. «Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийняте. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк (у формi рiчної фiнансової
звiтностi) з наступними основними показниками: •активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 45 853,4
тис. гривень; •чистий прибуток Товариства за 2011 рiк: 1,3 тис. гривень. З питання № 5 порядку денного
«Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства» СЛУХАЛИ Голову Загальних зборiв
Iлемську Г.М., яка запропонувала Загальним зборам пiдтримати наступний проект рiшення: Прибуток,
отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, у сумi 1,3 тис. грн.
направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Голосували: «За» – 106631652 голосiв, що становить 99,99
% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.
«Проти» – 403 голосiв, що становить 0,0004 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у
чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. «Утримався» – 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної
кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. Рiшення
прийняте. ВИРIШИЛИ: Прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi у 2011 роцi, у сумi 1,3 тис. грн. направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. Перелiк питань
порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою радою товариства. Iншi особи пропозицiї
до перелiку питань порядку денного зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була
Наглядова рада.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31790207

Місцезнаходження

76002 Україна Івано-Франківська д/в м. Iвано-Франкiвськ
вул.Гната Хоткевича, 65А/9

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

245/4

Назва державного органу, що видав Аудиторська палата України
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2012

Міжміський код та телефон

(0342) 77-59-26

Факс

(0342) 77-59-26

Вид діяльності

Аудитор

Опис

д/в

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна
компанiя "Стандарт-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23468993

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ Шевченкiвськiй м. Київ вул. Iвана
Франка, буд. 40-Б

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ 397817

Назва державного органу, що видав Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа

28.03.2008

Міжміський код та телефон

044 581-09-69

Факс

044 581-09-69

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

д/в

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв"
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Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул.
Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ498004

Назва державного органу, що видав Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585-42-40

Факс

044 585-42-42

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя

Опис

д/в

15

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.10.2010

956/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000100986

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

177710000

44427500

100

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавались. Обiг цiнних паперiв
Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери
Товариством не випускались.
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Галицький механiчний завод" створено згiдно наказу Iвано-Франкiвського вiддiлення ФДМУ №741 вiд
02.08.1995р.
У 2010 роцi вiдповiдно до Закону України та виконання рiшення №98 ДКЦПФР що затверджує Положення
про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму,
товариством було проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна
структура-публiчне
акцiонерне
товариство.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли товариством не
створювались.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У 2012 р. ПАТ "Галицький механiчний завод" не змiнювало свою облiкову полiтику. Фiнансовi звiти ПАТ
складенi на пiдставi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, якi не протирiчать
чинним Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 16
липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського
облiку, з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних
операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi у наказi про облiкову полiтику товариства мiститься їх
опис, а також викладання конкретних аспектiв облiкової полiтики щодо окремих об'єктiв та статей облiку.
Операцiї з находження та вибуття основних засобiв вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi
згiдно з чинним законодавством. Нарахування амортизацiї здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами статтi 8
Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 22.05.97 року № 283/97-ВР iз
врахуванням послiдуючих доповнень i змiн. У 2012 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини,
товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство в загальному застосовувало
вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України № 246 вiд 20.10.99 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада
1999 року за № 751/4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України, а
також обраної облiкової полiтики. Резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Текст аудиторського висновку
Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит"
76002, Україна
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Гната Хоткевича, 65А/9
тел. (0342) 77-59-26
Свiдоцтво про включення до Реєстру
суб`єктiв аудиторської дiяльностi №2902
продовжене рiшенням Аудиторської Палати України
26 сiчня 2012 року № 245 / 4
Загальний висновок аудитора
На нашу думку за винятком впливу наведених обставин, попередня фінансова звітність станом на
31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи припущення
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових
політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний
пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року визначена згідно Методичних
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485, становить 45 300 тис. грн.
що більше за розмір статутного фонду Товариства і відповідає вимогам статті 155 “Статутний капітал
акціонерного товариства” Цивільного Кодексу України. Статутний капітал на звітну дату сформовано у
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повному обсязі та відображено у фінансовій звітності відповідно до установчих документів Товариства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини,
їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в
якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ надає такi послуги для селянських спiлок та селянських господарств Галицького району: - ремонт i
технiчне обслуговування с/г технiки, тракторiв, комбайнiв, автомобiлiв; - виготовлення товарiв народного
споживання; - iншi види послуг (ковальськi, зварювальнi, слюсарнi роботи). Основним ринком збуту є с/г
товаровиробники, населення регiону, магазини споживчої кооперацiї. Джерелами сировини є металобази
областi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і
спосіб фінансування
Суттєвого придбання чи вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не вiдбувалось.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі
вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 2005,4 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду 1957,3 тис. грн.. Нараховано зносу 33,8 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 49,8%.
Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на 50%. В заставi знаходяться транспортнi
засоби: 2, вартiстю 52,1 тис. грн. та 27,9 - тис. грн., як забезпечення кредитiв, якi отримано для їх придбання.
Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце
для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних
фондiв найбiльшу долю займають будiвлi та споруди - 82,3%. Нарахування амортизацiї основних засобiв
проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. У звiтному
роцi суттєвих змiн щодо основних засобiв не було.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Джерела сировини доступнi, але динамiка зростання цiн вiдносно курсу долара США ставить пiдприємство в
скрутне становище, так як рiзко зростає собiвартiсть продукцiї, а вiдповiдно i її цiна. Особливiсть стану
розвитку галузi в якiй працює ПАТ - це реформування агропромислового комплексу України. Основнi клiєнти
ПАТ - с/г товаровиробники зараз в стадiї реорганiзацiї, тому є велика невизначенiсть у напрямку подальшої
дiяльностi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Штрафи та компенсацiї за порушення вимог чинного законодавства в звiтному роцi не виплачувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та забазпеченнiстю
висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт лiквiдностi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
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діяльність емітента в майбутньому)
Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану, збiльшення замовлень
вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо застосування динамiки цiн з
урахуванням ринкових вiдносин.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається
Судовi справи, стороною в яких виступає Товариство чи його посадовi особи, вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
В даний час на пiдприємствi iснують вiльнi виробничi площi, якi можуть бути використанi iнвесторами для
установки нових технологiчних лiнiй та випуску конкурентоспроможної продукцiї.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1126.4

1086

0

0

1126.4

1086.0

будівлі та
споруди

997.3

988.6

0

0

997.3

988.6

машини та
обладнання

95.7

66.8

0

0

95.7

66.8

транспортні
засоби

27.6

25.6

0

0

27.6

25.6

інші

5.8

5.0

0

0

5.8

5.0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

1126.4

1086.0

0

0

1126.4

1086.0

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 2005,4 тис. грн, на кiнець
звiтного перiоду - 1957,3 тис. грн.. Нараховано зносу 33,8 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв
складає 49,8%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на 50%. В заставi
знаходяться транспортнi засоби: 2, вартiстю 52,1 тис. грн. та 27,9 - тис. грн., як забезпечення
кредитiв, якi отримано для їх придбання. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за
собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних
засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю
займають будiвлi та споруди - 82,3%. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося
згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням прямолiнiйного методу. У звiтному
роцi суттєвих змiн щодо основних засобiв не було.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

45300

45302.8

Статутний капітал
(тис. грн.)

44427.5

44427.5

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

44427.5

44427.5

Опис

Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України,
необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення
iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати
статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними

20

рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд
17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю
чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку. Розмiр чистих активiв або власного капiталу Товариства, що вiдображений у
фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року, складає 45300 тис. грн., що є бiльшим за
розмiр статутного капiталу.
Висновок

Розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства України, так як їх розмiр перевищує
розмiр статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

75

X

X

14.06.2007

75

14

30.06.2013

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

75

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/в

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

0001

Металевi
конструкцiї

40 т.

415.9

100

40 т.

415.9

100

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції
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у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

0001

Прямi

41

0002

Непрямi

17

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

01

00

2

2010

01

00

3

2009

00

00

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X
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дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

003

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

000

Кількість представників держави

000

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

000

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

00003

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

003

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

004

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створювалось

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших
комiтетiв не створювалось

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
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Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/в

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 001 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): немає

Ні

Ні

Ні
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X
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Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/в
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Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

X
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

У 2010 роцi товариством було
проведено дематерiалiзацiю
випуску акцiй документарної
форми iснування у
бездокументарну форму, що стало
причиною змiни особи, яка веде
облiк прав власностi на акцiї у
депозитарнiй системi України.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*
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Мета провадження діяльності фінансової установи
*
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
*
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або
споживачам фінансових послуг.
*
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі
до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
*
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність
такої системи.
*
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
*
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи
розмір, або їх відсутність.
*
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір.
*
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи
чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
*
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
*
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
*
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
*
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі.
*
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
*
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.
*
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх
п`яти років.
*
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
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підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.
*
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.
*
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
*
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг,
що надійшли, та кількість задоволених скарг).
*
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до
суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
*
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Галицький механiчний завод"

Територія

за ЄДРПОУ

01.01.2013
05759244

за КОАТУУ 2621210100

Організаційно-правова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

06024

Вид економічної діяльності

за КВЕД

25.11

Середня кількість працівників

00008

Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса

м. Галич, вул. Вiтовського, 20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Форма № 1-м

Баланс на 01.01.2013 р.
Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

020

0.0

0.0

- залишкова вартість

030

1126.4

1086.0

- первісна вартість

031

2005.4

1957.3

- знос

032

( 879.0 )

( 871.3 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

43937.6

43937.6

Усього за розділом I

080

45064.0

45023.6

Виробничі запаси

100

444.8

370.1

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

117.7

0.0

- чиста реалізаційна вартість

160

0.0

0.0

- первісна вартість

161

0.0

0.0

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
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- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.1

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0.0

0.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

- в національній валюті

230

20.0

0.0

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

790

370.1

III. Витрати майбутніх періодів

270

206.8

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

45853.4

45394

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

44427.5

44427.5

Додатковий вкладений капітал

320

998.8

0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-123.5

872

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

45302.8

45300

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

Короткострокові кредити банків

500

75.0

75.0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

469.8

0.00

- з бюджетом

550

0.3

7

- зі страхування

570

0.8

0.0

- з оплати праці

580

5.5

0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

0.0

12

Усього за розділом IV

620

476

19

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

45853.4

45394

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:
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Примітки

д\в

Керівник

Гнип Петро Миколайович
М.П.

Головний бухгалтер

Шекета Марiя Iванiвна
Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.01.2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

за аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

010

372

234.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(0)

( 39.1 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

410

195.7

Інші операційні доходи

040

0.0

0.0

Інші доходи

050

0

0.00

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

0

195.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

080

( 264 )

( 153.3 )

Інші операційні витрати

090

( 58 )

( 33.3 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

(0)

( 7.1 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(0)

( 193.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-3

2.0

Податок на прибуток

140

( 0.00 )

( 0.7 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-3

1.3

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни
вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни
вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

Примітки

д\в

Керівник

Гнип Петро Миколайович
М.П.

Головний бухгалтер

Шекета Марiя Iванiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД»
Примітки до ПОПЕРЕДНЬОЇ фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПАТ “Галицький механічний завод” (код 005759244; місцезнаходження– Івано-Франківська
обл. м.Галич, вул..Вітовського,20; орган, що зареєстрував – Галицька райдержадміністрація; дата
реєстрації – 12.10.1995 року.
Предметом діяльності Товариства є виробництво металевих конструкцій.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство
готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку
України. Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.
Підприємство являє собою одну одиницю генеруючу грошові потоки.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття
впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо
стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як
очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного
пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження
застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів
згідно МСБО 1».
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012
року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів
фінансової звітності».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31
грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог
МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно
роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного
бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно
МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно
до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня
2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність.
Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні
попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій
повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім
стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто,
станом на 31 грудня 2013року).
Нижче надані пояснення, як перехід з попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на
фінансовий стан Товариства, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності.
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Узгодження власного капіталу Товариства у звітності за попередніми П(С)БО з власним
капіталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 січня 2012 року та
дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостанніших річній фінансовій звітності
Товариства за попередніми П(С)БО – 31 грудня 2011 року:

1
Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість НА
первісна вартість НА
накопичена
амортизація НА
Незавершені капітальні
інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість ОЗ
первісна вартість ОЗ
знос ОЗ
Довгострокові біологічні
активи:
справедлива
(залишкова) вартість БА
первісна вартість БА
накопичена
амортизація БА
Довгострокові фінансові
інвестиції:
довгострокові інвестиції,
які обліковуються за
методом участі в капіталі
інших підприємств
довгострокові інші
фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові
активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна
вартість д/з
первісна вартість д/з
резерв сумнівних
боргів д/з
Дебіторська заборгованість
за розрахунками:
з бюджетом д/з
за виданими авансами

Код
рядк
а

На
початок
звітного періоду
На 31.12.11р.

Виправ
лення
помило
к

2

3

4

Вплив
переходу
на МСФЗ

МСФЗ

5

Пояс
ненн
я

6

7

010
011
012
020
030
031
032

1126
2005
879

1126
2005
879

43938

43938

035
036
037

040

045
050
060
070
080
100
110
120
130
140
150

45064
445

(445)

1

445

445
118

118

160
161
162

170
180

207

36

207

3

д/з
з нарахованих доходів
д/з
із внутрішніх
розрахунків д/з
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові
інвестиції
Грошові кошти та їх
еквіваленти:
гроші в національній
валюті
гроші у тому числі в
касі
гроші в іноземній
валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх
періодів (270)
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений
капітал

190
200
210
220

230

20

231
240
250
260
270

583
207

207
(207)

790

280
Код
рядк
а
2

45854

45854

300
310

44428

44428

3

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Забезпечення
майбутніх витрат і
платежів
Забезпечення виплат
персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові
зобов'язання
Довгострокові кредити
банків
Інші довгострокові
фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові
зобов'язання
Інші довгострокові
зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити
банків
Поточна заборгованість за

340
350
360
370
380

999

(999)

(124)

999

2

875

45303

45303

75

75

75

75

400
410
420
430

440
450
460
470
480
500
510

37

2

довгостроковими
зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні зобов'язання за
розрахунками:
з одержаних авансів к/з
з бюджетом к/з
з позабюджетних
платежів к/з
зі страхування к/з
з оплати праці к/з
з учасниками к/з
із внутрішніх
розрахунків к/з
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх
періодів
Баланс

520
470

470

6

6

476

476

45854

45854

530

540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640

Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.
Пояснення 1. При трансформації балансу Товариства станом на 01 січня 2012 року за
МСФЗ в першу чергу було зроблено виправлення помилок. Так, статтю «Запаси» в сумі 445
тис.грн. було перекласифіковано в статтю «Незавершене виробництво» тому, що вказана сума
являє собою сальдо рахунку 23 «Виробництво продукції»
Пояснення 2. Суму індексації основних фондів в розмірі 999 тис.грн. при трансформації
балансу було приєднано до нерозподіленого прибутку.
Пояснення 3 Витрати майбутніх періодів в сумі 207 тис.грн. перекласифіковано в аванси
видані.
Узгодження загального сукупного прибутку Товариства у звітності за попередніми П(С)БО
з загальним сукупним прибутком Товариства за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року:
Показники

Код
За П(С)БО Перехід на
рядка
МСФЗ
1

2

3

4

За МСФЗ

Пояснен
ня

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

010

394

(22)

Податок на додану вартість

015

22

(22)

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) (035)

035

372

372

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) (040)

040

(264)

(264)

прибуток

050

108

108

збиток

055

(50)

(50)

372 1

Валовий:

Інші операційні доходи (060)

060

Адміністративні витрати (070)

070

Витрати на збут (080)

080

Інші операційні витрати (090)

090

(46)

100

12

(12)

(58) 2

Фінансові результати від операційної
діяльності:
прибуток

38

0

збиток

105

Доход від участі в капіталі (110)

110

Інші фінансові доходи (120)

120

Інші доходи (130)

130

Фінансові витрати (140)

140

Втрати від участі в капіталі (150)

150

Інші витрати (160)

160

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті (165)

165

(3)

(3)

9

(3)

9

(3)

Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:
прибуток

170

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної
діяльності (180)

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної
діяльності (185)

185

Фінансові результати від звичайної
діяльності:
прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:
доходи надзвичайні (200)

200

витрати надзвичайні (205)

205

Податки з надзвичайного прибутку (210)

210

Чистий:
прибуток

220

збиток

225

Пояснення 1. У відповідності до МСФЗ у звіті про прибутки і збитки потрібно відображати
дохід без податку на додану вартість. Інші визначення доходів і витрат відповідають МСФЗ.
Пояснення 2. Відображено нарахування резерву відпусток в сумі 12 тис.грн.
Відстрочених податкових активів на резерв відпусток не нараховано в зв’язку з тим,що
Товариство є платником єдиного податку і в майбутньому скористатись відстроченими
податковими активами не буде можливості.
Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на звіт про рух грошових коштів.
Ця попередня фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі історичної вартості.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки –
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше
використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
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Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки –
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо інвестиційної
нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2012 року та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення,
фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше
використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинне поновити надання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта перестає бути
схильною до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та після цієї
дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку
розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було
передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам фінансової
звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів, визнання яких не припинялося, і відповідних
їм зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам фінансової звітності можливість
оцінити характер участі Товариства у таких активах, та ризики, які зв’язані з цими активами,
правкою передбачено розкриття інформації об активах, участь у яких продовжується, але визнання
у фінансової звітності припинено.
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011р та
після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові результати або
інформацію, яку розкриває Товариство.
Стандарти, які були випущені, але не набрали чинності.
Нижче наводяться стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності
на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариства мають намір використовувати ці
стандарти з дати їх вступу в дію.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: представленні інформації» «Представлення статей іншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого
сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у
певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є
у наявності для продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть
перекласифіковані (наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на
представлення та не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності
Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати, та буде
використана у першій фінансовій звітності Товариства, яку буде складено після того, як вона
набере чинності.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).
Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або фундаментально
змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка
очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи
з 1 січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати
або інформацію, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у редакції
2011року).
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність» та
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28
отримав нову назву «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» та тепер
містить інформацію про використання методу пайової участі не тільки по відношенню до
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інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка
діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р. Правка не вплине на фінансове положення,
фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне право, яке
закріплене, на здійснення взаємозаліку». Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2014
року та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою».
Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше, повинні
використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації про
державну допомогу» перспективно по відношенню до державних позик, які мають місце на дату
переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ,
будуть звільнені від ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. Правка діє
для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та не вплине на фінансове положення та
фінансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та
зобов’язань»
Відповідно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати інформацію про права на
здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на надання забезпечення).
Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка буде корисною для оцінки впливу
договорів про взаємозаліки на фінансове положення Товариства. Правка діє для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2013 року та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат
Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки фінансових
активі та зобов’язань. Обов’язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1
січня 2015 року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на суми у фінансової звітності у
поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова
звітність».
МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова
звітність», у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також
розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 «Консолідація – Товариства
спеціального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка
використовується по відношенню до всіх компаній, включаючи Товариства спеціального
призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та не вплине на
фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність».
МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» та Інтерпретацію
ПКІ-13 «Товариства, які спільно контролюються – немонетарні внески учасників». МСФЗ (IFRS)
11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної
консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють
визначенню спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт
вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї дати та не вплине на
фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися
МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше
містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття
інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї
дати та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості».
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МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої
вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те, коли Товариство
зобов’язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої
вартості відповідно до МСФЗ, коли використання справедливої вартості вимагається або не
заперечується. На цей час Товариство оцінює вплив використання стандарту на фінансове
положення та фінансові результати його діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2013 року та після цієї дати.
Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що
розробляється відкритим способом». Інтерпретація використовується відносно звітних періодів,
які починаються з 1 січня 2013 року та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову
звітність Товариства.
«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (травень 2012 року)
Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у
минулому та вирішило, або зобов’язана знову складати звітність відповідно до МСФЗ, може
використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то
Товариство повинно ретроспективно перерахувати фінансову звітність так, як би воно ніколи не
припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності».
Це вдосконалення роз’яснює різницю між додатковою порівняльною інформацією, яка
надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної порівняльної інформації. Як правило,
мінімально необхідною інформацією є інформація за попередній період.
МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, які
задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до виплат на
користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність».
Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття у проміжній
фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з вимогами по відношенню з
розкриттям у ній інформації про зобов’язання сегменту.
Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних звітних періодів,
які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про
фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків
від знецінення.
Вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого
збільшуються майбутні економічні вигоди, первісноочікувані від використання цього об'єкта.
Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об’єкта
основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала
переоціненій вартості.
Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена
вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це
передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних
засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і
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стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну корисного використання.
Товариство прийняло, що ліквідаційна вартість дорівнює нулю.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації
передивляються на кінець кожного фінансового року. Регулярність проведення переоцінки
залежатиме від зміни справедливої вартості активів, які переоцінюються.
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних
засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і
признається в прибутках і збитках.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для
використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму
витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей
та строку використання. Під час експлуатації нематеріальні активи оцінюються за собівартістю
або переоціненою вартістю.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання
або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального
активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу,
включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.
Знецінення нефінансових активів
Активи, термін експлуатації яких не обмежений, наприклад, гудвіл, не амортизуються, але
розглядаються щорічно на предмет знецінення. Амортизовані
активи аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі будь-яких подій або виникнення
обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати
неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу
перевищує вартість його відшкодування. Вартість відшкодування активу - це його справедлива
вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них
вище. Для розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на
котрому існують окремо розрізняні грошові потоки (на рівні одиниць, які генерують грошові
потоки). Нефінансові активи, крім гудвілу, що піддалися знеціненню, на кожну звітну дату
аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу
(генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його
відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від
знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в
прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В
цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцін
Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються
по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням
витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.
Грошові кошти
. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських
рахунках до запитання та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком
розміщення до трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Суми, використання яких
обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей підготовки звіту про
рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або
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використовувати для розрахунку за зобов'язаннями
протягом, щонайменше, дванадцять місяців після звітної дати, включені до складу інших
необротних активів.
Фінансові інструменти
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів
власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які
безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансових інструментів.
Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних
оцінок окремих статей активів та зобов’язань:
- Активи і зобов’язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за
первісною собівартістю або справедливою вартістю).
- При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання.
- При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку
необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання – за тією
сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.
Протягом 2012 року фінансові інструменти відображалися за собівартістю.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або
конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне
вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку
даного зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для
врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності,
супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків
грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його
балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошовихпотоків.
З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено
резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується в кінці року, що
передує звітному.. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та
розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування
розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.
Запаси
Запаси - активи, які:
- утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської
діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством.
Згідно наказу про облікову політику запаси Товарситвом обліковуються за первісною вартістю,
окрім товарів в торгівлі, які обліковуються за чистою вартістю реаліції.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та
відстроченого податку.
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за
рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні
доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або
вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не
підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування,
встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.
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Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою
вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними
податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені
податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних
тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових
різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не
відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають
внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню
бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного
звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства),
встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які
імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка
відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства
(станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості
активів та зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує
законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до
податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має
намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.
Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання
працівникам послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати
працівників до Державного пенсійного фонду.. Поточні внески розраховуються як процентні
відрахування із поточних нарахувань заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, в
якому були надані працівниками послуги.
Визнання доходів та витрат
Доходи і витрати визнаються товариством за таких умов:
- визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства;
- фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно
визначений.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її
учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства
України.
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства. Критерії визнання доходу і
витрат застосовуються окремо до кожної операції. Кожний вид доходу і витрат відображається в
бухгалтерському обліку окремо. У результаті використання активів компанії іншими сторонами
доходи визнаються у вигляді процентів, роялті. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до
якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування
відповідними активами або сум заборгованості компанії. Умовою визнання процентів є
імовірність отримання Товариством економічної вигоди.
Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування доходів
(витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання)
послуги, реалізації продукції..
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Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно
визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть
Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються
у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів,
що втілюють економічні вигоди, є незначною.
5. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні
професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний
вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають
правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній
основі.
Основні джерела невизначеності оцінок
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела
невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року.
Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від
професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами.
При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови
очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть
експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести
до коригування майбутніх норм амортизації.
Відстрочені податкові активи
Податковий кодекс України, а саме розділ його III розділ, який втупив в дію з 01.04.2011
року, суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування
тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі
оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій
мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде
реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження
при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного
терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового
планування.
Знецінення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської
заборгованості
Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості за основною діяльності та
іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При проведенні такого аналізу
до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої
дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами
кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому. Якби
фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за оцінками керівництва, Товариству прийшлося б
враховувати додаткові витрати на знецінення.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує
розвиватися. Суперечливі положення трактуються по-різному, і, хоча керівництво вважає, що його
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тлумачення є доречним і обгрунтованим, ніхто не може гарантувати, що податкові органи його не
оскаржать.

6. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
2012 рік
Виручка від реалізації послуг
Виручка від реалізації товарів
Виручка від реалізації готової продукції
Всього

0
0
372
372

7. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином:
2012 рік
(179)
(34)
(34)
(17)
(0)
(264)

Собівартість матеріалів
Заробітна плата та відповідні нарахування
Амортизація
Послуги сторонніх організацій
Податки
Всього
8. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

2012 рік
Заробітна плата та відповідні нарахування
Амортизація
Банківські послуги
Послуги сторонніх організацій
Витрати на відрядження
Податки та збори
Всього

(16)
(0)
(1)
(6)
(4)
(23)
(50)

9. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:
2012 рік
доходи

витрати

Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної
валюти
Доходи (витрати) від операційної оренди
Доходи (витрати) від списання необоротних акивів

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(27)

Доходи (витрати) від операційної курсової різниці

(0)

(0)
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Резерв відпусток
Інші витрати (єдиний податок)
Брак в виробництві зверх норм
Всього

(0)
(0)

(12)
(13)
(6)
(58)

(0)

10. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:
2012 рік
доходи
Нараховані проценти на кредит
Всього

витрати
3
3

10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом
Товариство має право бути платником єдиного податку. Цим правом Товариство скористалось з 3
кварталу 2012 року. Зважаючи на вищевказане на податкові різниці не було нараховано ні
відстрочених податкових активів, ні відстрочених податкових зобов’язань.
11. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2012 року основні засоби Товариства були представлені наступним
чином:
Будинки,
Машини Транспор Інструменти Інші
споруди та
та
тні засоби , прилади, основні
передаваль обладнан
інвентар
засоби
ні пристрої
ня

Малоцінні
необоротні
матеріальн
і активи

997

96

27

0

6

0

1126

Первісна
988
вартість
станом на
кінець звітного
періоду

67

26

0

5

0

1086

Первісна
вартість
станом на
початок
звітного року

Всього

В 2012 році Товариство не проводило переоцінку основних засобів за недоцільністю.
Основні засоби обліковуються за історичною собівартістю.
12. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
Станом на 31.12.2012 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю.
13.ДОВГОСТРОКОВІ АКТИВИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА АКТИВИ
ГРУПИ ВИБУТТЯ
У 2012 році Товариство не здійснювало переведення основних засобів до активів
групи вибуття.
14. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Товариство має довгострокові фінансові інвестиції,які обліковуються за історичною
вартістю в сумі 43938 тис.грн.
№

Інвестори

Сума (грн.)
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Прим.

1

ВАТ «Енергозахист»

3827428,40

Договір №К-19-06/1 КУПІВНІ-ПРОДАЖУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ від 24.05.2006 р.

2

ВАТ «Деревообробка»

2257595,00

Договір №К-19-06/2 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ від 29.05.2006 р.

3

ВАТ «Автоальянс»

Договір №К-274/06 купівлі-продажу
цінних паперів від 25.10.2006 р. ДОГОВІР
21290200,00
№К-353/06 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ від 05.12.2006 р.
ДОГОВІР №Б-70/08 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ від 02.04.2008 р

4

ВАТ «Східноєвропейський
Інвестиційний фонд»

ВСЬОГО :

ДОГОВІР №К-315/06 КУПІВЛІ –
16562340,00 ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ від
14.11.2006 р.
ДОГОВІР №Б-73/08 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ від 03.04.2008 р.
43937563,40

15. ЗАПАСИ
Запаси Товариства станом на 31.12.2012 року були представлені натупним чином:
31 грудня 2012 року
Запаси
Сировина і матеріали
0
Паливо
0
Тара і тарні матеріали
0
Будівельні матеріали
0
Запасні частини
0
Малоцінні та швидкозношувані предмети
0
Незавершене виробництво
370
Готова продукція
0
Товари
0
Всього
370
16. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні податкові активи та зобов'язання Товариства були представлені наступним чином:
31 грудня 2012 року

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

7
0
7
0
0

17. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2012 року грошові кошти були представлені наступним чином:
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Грошові кошти
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках
Грошові кошти в національній валюті на депозитних
рахунках
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках
Всього

31 грудня 2012 року
0
0
0
0

18. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал ПАТ «Галицький механічний завод» складається тільки з повністю
сплачених звичайних акцій з номінальною вартістю 0,25 грн.
Статутний капітал складає 44 428 тис грн., який розподілено на 177710000 простих акцій. Всі акції в
рівній мірі мають право на отримання дивідендів і відшкодування капіталу і представляють собою один
голос на зборах акціонерів.Структура власного капіталу правильно відображена в звітності Товариства
(форма №4)

Прості акції
Найменування
рядок
статті

кількість

Превілейовані акції

Сума,
тис.грн.

кількість

Всього
Сума,
кількість
тис.гр
н.

Сума,
тис.грн.

Статутний
фонд
на
1
початок
177710000 44428
0
0
177710000 44428
звітного
періоду
Статутний
фонд на кінець
2.
177710000 44428
0
0
177710000 44428
звітного
періоду
За звітний період руху коштів по статутному капіталу не було.
Чисті активи Товариства
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року визначена згідно
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств,
схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №
485, становить 45300 тис. грн. Що є більше за розмір статутного фонду Товариства і відповідає
вимогам статті 155 “Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного Кодексу України.
Прибуток на одну просту акцію
Рядок
1

2
3

Найменування статті
Прибуток, що належить
акціонерам:
Власникам простих акцій
Кількість акцій
Прибуток на одну акцію

Звітний період
15

(тис.грн.)
Попередній період
-

15
177710000
(0,0000000)

-

19. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2012 року Товариство має зобов'язання по позиці 75 тис.грн. Позика
протягом року не погашалась.
20. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2012 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість були
представлені наступним чином:
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Кредиторська заборгованість
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали,
послуги
Інша кредиторська заборгованість
Всього

31 грудня 2012 року
0
12
12

21.ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2012 року передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання
були представлені наступним чином:
Кредиторська заборгованість
Передплати отримані
Кредиторська заборгованість перед бюджетом
Кредиторська заборгованість по страхуванню
Кредиторська заборгованість по заробітній платі
Всього

31 грудня 2012 року
0
7
0
0
7

22. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Товариство не здійснює операцій з похідними фінансовими існтрументами.
23. ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом звітного року Товариство надавало весь спектр послуг, передбачених чинним
законодавством та нормативно-правовими актами .
24. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА АКТИВИ
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються
у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів,
що втілюють економічні вигоди, є незначною.
Вимоги та юридичні претензії на протязі року пред’явлені не були.
Єкономічне середовище
Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку
світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього
продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському
секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи,
що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення
ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до
джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути
на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
З середини 2012 року почалися серйозні проблеми з грошовими потоками, несвоєчасними
виплатами і банкрутствами, ця тенденція продовжується і зараз. Якщо ситуацію з нестачею
грошових коштів не змінити в цьому році, то, як вважають фахівці, це може підштовхнути світову
економіку до чергового спаду. Немає ніяких сумнівів в тому, що підриваються самі основи, а
умови ведення бізнесу на місцях стають все більш складними.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості
бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть
негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого
потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
Оподаткування
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливі
положення трактуються по-різному, і, хоча керівництво вважає, що його тлумачення є доречним і
обгрунтованим, ніхто не може гарантувати, що податкові органи його не оскаржать 2 грудня 2010
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був прийнятий новий. Податковий кодекс України, згідно з яким більшість змін набули чинності 1
січня 2011 року. Основні зміни передбачають зниження ставки податку на прибуток підприємств з
25% до 16% в кілька етапів протягом 2011-2014 років, зміна порядку визначення податкової бази
по ПДВ і застосування податку на прибуток підприємств. Крім того, з 1 квітня 2011 року
змінилась податкова база основних засобів, що дозволить усунути існуючі відмінності між
податковим та бухгалтерським обліком. На даний момент існує велика кількість податкових норм
і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не
завжди чітко і однозначно сформульовані.
25. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності
підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації
співвідношення позикових і власних коштів. Товариство управляє структурою капіталу та коригує
її в залежності від змін економічних умов та особливостей ризику базових активів. Керівництво
Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.
26. РИЗИКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Основними видами ризиків для Товариства є кредитний, ринковий ризик та ризик
ліквідності. Ринковому ризику Товариство піддається в зв”язку з використанням фінансових
інструментів. Максимальний розмір ризику обмежено балансовою вартістю фінансових активів,
визнаних на 31 грудня 2012 року. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово
стабільними сторонами.Товариство проводить постійний моніторинг за невиконанням зобов
язань клієнтами та іншими контрагентами. Фінансові активи Товариства не є знецінені.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня
27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 31 грудня 2012 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не
відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
28. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ця фінансова звітність за 2012 рік, буде затверджена Зборами Акціонерів Товариства .

Голова правління

Гнип П.М.

Головний бухгалтер

Шекета М.І.
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