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КОНСЫШИНГОВА ФРМЛ

свiдоцтво ппо внесення до PeccTnv счб'скгiв аудштопськоIдiяльнОСЕi N,g 4420
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\\_

ь

F
а
ы
ь

АУДИТОРСЬКИЙ

ВИСНОВОК

ы

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
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ЩОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
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ПУБЛIIIНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(Iзмдiльський цЕлюлозно_кАртонний комвIндт)
станом на 31.12.2015 року
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м. Одеса

OCHOBHI ВЦОМОСТI-ПРО ДУДИТОРД ТЛ ДУДIТОРСЪКУ ФIРМУ
ДУДИТОРСЬКО - КОНСАJIТИНГОВА
ФIРМА "ГРАНТЪЕ" у виглядi ТОВ

Повпе паймепуванпя

2|02642з

Код €ДРПОУ
Мiсцезнаходжепня:

650Ц м.

Щата та орган проведення державноr

SЙ"rро"а""

динок

Одесао вул. Вепика Арнаутська,

15

викоЕавчим

_KoMiTeToM

Одеськоi MicbKoi радп 23 TpaBH;I 1995 року з
номером запису про вкпючення до еДР
1 55б 120 0000 006896

Номер та дата видачi свЦоцтва про
внесепня в ресстр аудиторсьцих фiрм та
аудшторiв, якi надають аудитоtr}ýькl

вiд27 .01.201 1 р. за Ns 227 l3.|

пос.пугш

(0482) з2-46-99

Контаrсгний телефон
аудиту
,Щоговiр на проведення
.Щата

l,гs

початку та закiнчення проведення

2+з вtд22 сiчня 2016 року

ПББЙТGТоку

по 15 квiтня 2016 року

OCHOBHI ВЦОМОСТI ПРО EMITEHTA
Повпе наймепування

КОД ЕДРIIОУ

МiсцезнаходжеЕня
дершсавпоi

реестрачii

OcHoBHi види дiяльностi

68600,

Од*"*

область, м.Iзмаiп, вул, HaxiMoBao

15^01_1998,30J1.2004, N9 1 553 120 0000 000129
картону,
17.21 Виробництво гофрованого пtlперу та
паперовоi та картоIIЕоi тари
17.12 Виробництво паперу та картону
37.00 Каналiзацiя, вiдведення й очищеflня стi,шrих
вод
46.76 Оптова торгiвля
продуктаN,Iи

iншими промiжними

Sl.Zg Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi трtlнспорту
З3.14 Ремонт i технiчне обсrгуговуванЕя
електричного устаткування
4162 409,75 грн.

а ýцсельнlсть
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ЗВIТ IIIОДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Аdресаm - KepiBH uцmву IIАт кIзМлiлъсъкиЙ

нкцпФр

цЕJrюлозно,клртон ниЙ КОМБIНЛЬ),

ipKtl
Закону
Дудиторська ,rЪр.uiр*ч проведена у вiдповiдностi з вимогtlп,lи та положенн,Iми
Украiни та у вiдrrовiдностi з
УrЕаi.ттИ кПрО аудиторс;*у дi-""iсть>, iншИх законодЕlвчиХ aKTiB
Мi*"чрод"их' стандартiв контролю якостi, аудитуо огJIяд}l iншого надаЕня
бухгалтерiв, лц1{11тих
"йо.*r"
впевнейостi ,а суп'рнiх послуг (налалi - мiд) Мiжпародноi федерацii
палlти Украiни Jф 32011 вiд
в жостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Дулиторськоi
700 кФормулювання др{ки та
29 грушя 2015 року, в тому числi у вiдповiд"о",,_р_ МСА Jф
звiтi незалежного
ЕадаЕfrl."iry щодо бirrчrr.о"оi звiтностi), МСА Ns 705 <Модифiкаuii лумки у
незалежЕого
звiтi
питань
iнших
у
параграфи та параграфи з
аумгора), Ns 706 ,,tlо"""о*альнi
*'
аущгораD.
500 <Аулиторськi докази), що
Душ'гором бушt виконанi"процедури згiдно вимог мсА
прочесi
прийнятних аудиторських доказiв,
вi,щовЦають MeTi оц)имання до.rйi*
на дореtlЕiсть та достовiрнiсть
BиKoHzlEIuI аудIторських процедур аудитор звертЕrв увагу
якi необхiднi аудитору дл,I
iнформачii, що використовувЕtлася ним як аудиторськi докази,
Опас

ау

d

umор cbKot

п ер е в

У

i

..
'рки. Пiд час перевiрки
йстоRчвав пDинциI
УсвоiйроботiаУДиторВикорисТоВУВаВпринципвиоrрковоlпереВ1
i проведеншI аудиту було спрямоване
до увtги бралися;i;;;йi"i *"*р""леriня._гьllr_т*
звiтностi суггсвих
Еа одержfiIня розуN[них пiдгверджеЕь щодо вiлсутностi Iл_-чlri::вiй
cyN[ та
обrрунryванIUI
на
помилок. Щослiдження здiйснюваJIось IIIJUD(oM тестрЕtння доказiв
оцiнка вiдповiдностi застосоваIIих
iнформацii, розкритих у фiнансовiй звiтностi, ] ]тож
бухгаптерського облiку i звiтностi в
принципiв облiку нормативним вимогаI\d, щодо органrзачii
YKpaiHi, чиЕIIим протягом перlоду.перевlрки,
вибiр процедур залежав вlд сУДЖеННЯ аУДИТОРа, ВКIIЮЧulЮЧИ "Ч''-У 11:I1_:l:"u""
або помиJIки, Виконуючи оцlнку цих
викривлеЕu фi"*ЬОuоi зuir"Остi внас.тriдок шахрайства
внугрiшнього контроJIю, що стосуються складання та
заходи
аудитор
розглядав
ризикiв,
звiтностi, з метою розробки
достовiрнО.о подйrr" "уЬ'"*rо* .о"поОuр.в'ннЯ фiнансовоi
а Ее з метою висловлення думки щодо
аудиторських процедур, якi вtдповiдають обстазиНаI,I,
господарювання, Дудит вкJIючав також оцiнку
ефективнОстi внугрiШньогО коЕтролЮ суб'екта
облiкових оцiнок, викоЕаних
вiдповiдно.ri ur*iр".rаноi облiковоI полiтики, прийнятнiсть
УправлiнськимперсоЕtUIом'тазагальЕогопоДанняфiншrсовоiзвiтностi.
е висловлення думш
метою проведення аудиторqъкоi перевiрки фiнансовоi звiтностi
згiдно з вимогrlп{и
аспектах
ycix
сутгевих
стосовно того, чи сьадена-фiнаrrсьва звiiнiсiь в
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi,
l л:._.,_л_л_тrтff лта,п
вимогапли Мiжнародних стаЕдартlв
Фiнапсова з"i""i"ri Товариства пiдготовлена згiдно з
звiтнiсть скJIадена на пiдставi даних бухгалтерського
фiнансовоi звiтностi. Рiчна.фiнансова
пi""ц" остtшнього дня звiтного року вiдповiдно до МСФЗ,
облiку Товариства станом
товАриствА
"u
Ми провели аудит фiнаrrсовоi звiтностi пуБлFIного АкцIонЕрного
баланс
(IзмдIJъськIЙ шлюлоЗно-кдртоIшtrz комБIнАТ>>, яка додаеться та яка вкJIючае (Звiт
станом на з1 грудня 2015 року, звiт про фiнансовi результати
ё"t ;;й;"вий стан) про
звiт про власний
руr rро-й"" коштiв (за прямим методом),
про сукупний дохiд), звiт
виклад суттевих облiкових полiтик та
капiтал за pik, що закiнчився на зазначеfiу дату, стислий
примiтки до рi,пrоi фiнаrrсовоi звiтностi,

обгрунтування аудитОрськоТ дуilки,

звimнiсmь
BidпoBilallbHic|пb yoporninrbшozo персонuIу за _фiнонсову
застосуванЕ,I;
послiдовIIе
iх
i
облiку
- Вибiр Еалежних iр""ч"rri" бухгалтерського
та розрахункiв;
- Застосування обцрунтовttних облiкових оцiнок
iсiотних вiдхилень вiд МСФЗ у примiтках до
Bcix
мсФЗ або розкриття
- ,Щотриман""
фiнансовоi звiтностi t'овариства;

"rй.
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МСФЗ, виходяtм з припущення, що товариство буде
мйбугньому, за винятком випадкiв,
продовжрати свою дiяльнiсть у доступному дJUI огляду
- Пiдготовку фiнаясовоi звiтностi згiдно з

коли таке припущення не буле правомiрним;

- облiк ,u ро.*р"rr" у фi"Йовiй

Ъвiтностi Bcix вiдносин та операцiй мiж пов'язаними

СТОРОНаI\{Иi
_|,__ _^л__ а,л
якi вимагають
- облiк та розкритгя у фiнаясовiй звiтностi Bcix подiй пiсля дати балаrrсу,

коректрання чи розкриття;
були, або, можливо будуть в
- Розкриття Bcix претензiй у зв'язку з судовими позовап{и, якi
мйбугньому;

нйближчому

- Щостовiрrr.

:
____л___--_
обп
пqпq
iнформашii про Bcix наданих кредитах або гарантii
ро.*р7"r" у фru*"оuiй звiтностi

вiд iMeHi керiвництва.
за:
КерiвниuтuЪ Touup"cтBa тtжож несе вiдповiдальнiсть
внутрiшнього
та ,uб..йЬ"ня функчiонр.ння ефективноi системи
- Розробку,
"rrро"Ьо*ення
конц)олю в товариствi;
законодtlвства та стаЕдартiв бухгаптерського
- Ведення бу*.*;;;;u*о.о обilку вiдповiдно до
Укршни;
oOni*y вiдпоЪiдноi тIиЕного законЬдавства
захисту активiв товариства;
- Вхитгя заходiв у ра}{ках cBoei компетенцii для
.ВиявленняiзапобiганняфактiвшахрайсТВатаiншихзлоВжиВань.
BiDпoBiOallbHicmb ауdапора
щодо
вiдповiда-тlьнiстю аудитора е висловленЕя думки

: _._. l:__л__лл_л!i __iтшл._i тrя
цiеi фiнаrrсовоi звiтностi Еа

пс.
осIIов1

аулиту, Цi
Ми прове* uyo"" вiдповiдно до Мiжrrародних астандартiв
також планрання й
u"r*йru вiд нас ооrр"*Ь"о вiдповiдних етиIIних вимог, звiтнiсть не мiстить
вп9вненостi, що фiнансова

результатiв аудиту.

стаIIдарти
виконання аудиту дjul отримtшня достатньоi

iffi ;ff

ri8Н#хi*о,,u"""аудиторсьч":|_1тчl*jз:у3#3ТторськихдоказiвщоДо
вiд СУДЖеННЯ аУДИТОРа,
;й,|;;;йФ"-;-Ъ;;;;""iii звiтностi. вiбiр процедур зtlлежить

ВкJIючаючиоцlнкУризикiв.Уо"""*""*р""о.""фi"а''"оuотзвiтностiвнаслiДокшахрайстваабо
контролю,
аудитор розгjIядае заходи внутрiшнього
помилки. В"*о"jЬ'rи оцiнку ц"* рrr"йв,
ЩостосУюТЬсяскJIаДанняТадостовiрногопоДаннясУб'ектомгоспоДарюВаIIня.фiнансовоi
Ее з метою
процодур, якi вiдповiдаrоть обставинаrrл, а
звiтностi, з метою розробки аудиторських
внутрiшЕього коIIтролю суб'екта господарювання,
висловлення думкi йодо .ф.*r"u"остi
прийнятностi
bui"*y вiдповiдно.ri u"noprcTaHoi оЬлiковоi полiтики,
Дулит вкJIючае ;";
облiковихоцiнок,зробленихУправпiнськимпорсонаJIоМ'тазагалЬногопоДанняфiншrсовоi
звiтностi'
ячI
докази lIJU. висловпення нашоi
-япемтri аудиторськ1
-^^-o_-i ii належнi
ми вважаемо, що отримыiи достатнi
УI\[оВно-позитивноiдУмкиЩоДопоВногокоМплекТУфiнансовоiзвiтностi.

ц
ы
ь
ь
ы
н

Dумкu
пid сmав а dля в асло влення умо вно-позumuвноt
.r*i з0126 тис, грн,
непокр1]1
мае
1. товариствь станом rта зt.l2.2015 року
_._9:т:лI
яка може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
HMBHicTb збиткiВ е суттевоЮ IIевизIIilIенiсЪю,
свою дiяльнiсть, тому товариство може Ее.
суб'екта rо.rrодчро"ь*r" безперервно продовжувати
своi зобов'язання в звичайному ход1 c'oel
бути здатвц, р"Ьi.Уuати своi-активи та погасити
не може дати абсолютноi гарантii щодо вiдсутностi
дiяльностi. В ходi перевiрки Аулитор
Товариства згiдно з вимогtlп4и Мiжнародного
iснування загрози безперерв"оa"i дiяльностi
стаlrдарц аудиту 570 "Безперервнiсть",
додаткОвi мiркуванЕя щодО
2. Згiдно пр".rисiu пп я-t t мсА 501 ''Аулиторськi докtвИта-прийнятних
доказiв стосовно
вiдiбраяих елеменьiil" метою аудитора е отримання.достагнiх
i претензiй, якi стосуються_ суб'екта аудиту, бо вони
повноти iнформаuii щодо
"yoo""*-J;;*
звiттrостi. Управлiнським персоflапом
можуть мати суттевий вплив "u до."оъiрнiй фiнансовоi
iнформацiю щодо iдентифiкованих
товариства, на запит аудитора було надапо детальЕу
на
i претензiй, а наслiдки розгляду Тх можуть вплинугь
незавершеЕих розгJIядом судових.rrр*
таких справ мають за визIIаченням мсд
показники фiнансовбi звйостi. Результати розгJIяду
суттЪвий, проте IIе всеохоплюючий
705 ''ВизначеЕнrI типу модифiкачii Ьуд""ор."коi дуruки"
вплив для розрлiння фiнансовоi звiтностi,
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Е
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-

позлоплtвна DyMt<a

параграфi кПiдстава
на наrпУ ДУмкУ, за виIIятком можJIиВого впливУ питtlннrl, про яке йдеться у
звiтнiсть подае достовiрно, в ycix
дJIя вислОвленнЯ умовно-пОзитивноi дуrпп"о, фiнансова

Е

суттевих u.n.oru* фiншrсовий стаЕ IтуБшtIного дкцIонЕрного товдриствд
-iзййСъкId LщлюлЬЗно-кдртОI*шi коМБIнАТ,' cTutHoM на 31 ЦРУдня 2015 року та
його фiнансовi результати за piK, що закiнчився на з€вначеЕу

Д&тУ, вiдповiдно до

МСФЗ,

Iнша допомiжна iнформацiя

Е
н

Вазначення варmосmi чuсmuх акmавiв,
_ __ _: л__
активlв
,р."iЙ .r. 155 L{ивiльного кодексу УкраiЪи, якщо BapTicTb чистих
З.iдоо
про
оголосити
зобов'язане
"u."""i
товариства е меншою вiд статутного капiта.rrу, товариство
!мстих активiв товариствn-::: Y:::o,
змеЕшення свого статутного KeIIlTaIry. якщо BapTicTb
товариство пlдJuIгае
вiд мiнiмального розмiру статуtного капiтаlry, встановлеIIого законом,

комБIндт)

Е
ь
ь

BapTicTb tIистих активiв пдт (Iзмдiлъсъкий цвлюлозно_кдртонний
та стЕхтутНий капiтатr скпадае 4 |62 тис, грн, Т,ч"
мае вiд'еМЕе зIIаченШI у розмiрi 3 893 тис. грн.
капiта.tt товариства та на думку аудитора,
BapTicTb чистих a*T""iu е меЕшою за стаiутний
товариствО не дотриМуеться вимог чиЕного законодавства,

пiдлягапа аудиту, та шIшою
Ъевiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
паперiв та подаеться до KoMicii рЕtзом з
iнформачiею, що розкриваеться__емiтентом цiнних
(мсА 'I20 ''Вiдповiдальнiсть аудитора щодО iпшоi iнформачii В
фiнансовою ,"i"rrй"rо'
звiтнiсть)" не виявлено,

ёйu"i
н
ь
ь
а
а

Er
ь
ь
ь
ь
ь
ь
ь
ь
ъ
ъ
ь
ь

F

докр[еЕтtlх, що *i.r"rb перевiрену аудитором фiнансову

Сmан корп ор аmuв н о ?о у пр авлiння
передбачених статутом товариства,
система корпоративного управлlння дiе згiдно принципiв,
Товариства, Наглядова рада Товариства,
Управлiння Товарис"uо* .дiй.нюють: Загшrьнi .бор"
ПрЬлiння Товариства та Ревiзiйна комiсiя,
господарськоi дiяльностi за
товариство щорiчно проводить ,u.-""i збори по результат€ж
виробничо-фiнаrrсовоi дiяльностi,
вiдповiдний piK, на яких розгJIядаються пiдсумЙ
прибугкiв таiншi питаIIня, якi належать до iх
затвердження рiшrого фiнансовоrо."i"у, розподiл
компетенцii.
за уIастю зовнiшнього аудитора, Про
Товариство проводить щорiчну аудjиторську перевiрку
йurп"до"u рада. Протягом ocTa'Eix трьох
призначеЕня зовнiшнього аудиторч.rр"iirае рiшення
на pik та зовнiшнього
перевiрки товариства проводилися у середньому 1 раз
аудитора не змlнювulли.
згiдно з тIинним закоЕодавством
взаемовiдношення з зацiкавлеЕими особаtrли здiйснюються

fi;lййр""пi

Шахрайсmво пра ауdumi фiнансовоi звimносmi,
ними дiяльностi дUI отримання
Пiд час Ёиконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з
та його середовища, вкJIючаючи його внутрiшнiй контрольо
розумiння суб'екта господарюванЕя
суттевих викривлень через
як цього вимtгае мсд зl5 <Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiввиконав процедури, необхiднi
i йЬго середовища)), аудитор
розрлiннЯ суб'екта господарЮвання
пiд час iдентифiкачii ризикiв сутт€вого
дJuI отримання iнформачii, яка використовувалася
аудитора,
шахрйства уЪiдrrоuiд"о_стi.до-М9Ал240 ]:чл,товiдальнiсть
викривпенr"
"ru.о^iдЬк
Аулитором були поданi запити до
що стосуеться шахрайства, при 1rл"ri Фiнапуовоl.звiтностi>,
та 1нших працiвникiв суб'екта господарювЕtнн,I якi, на думку
управлiнського персоналу
може допомогти при iдентифiкачii ризикiв
аудитора,onо",уr" riu."iJ6"рi"*iю, яка, ймовiрно,
помилки, Дудитором виконанi ана;riтичнi
сутгевого викривлеЕня внаслiдок шахраt","u ъбо
iншi, Дудитор
*слi з використшrйм деталiзованих даних, спостережеЕн,I таструктури
процедури,
його
",оrу
суб'екта господарювання,
отримав розр{lЕня зовнiшнiх чинникiв дiяльностi
АКФ (ГРАНТЬЕ> у вигJuIдi ТОВ
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структури та способу фiнансрання, облiковоi
власностi та корпоративного уrrра"пi"ня,
оцiнки та оглядiв фiнансових
.
полiтики, цiлi та стратегii i пов'язаlt"* "^Й-бiзнес-ризикiв,
n""i;;Hb
*о*ивiсть Того' Що
Ее отримав доказiв обставин,-_]:_y::т::-::эж*,:Iо
сугтеве викривленвя внаслiдок шахрайства,
Оi"uJЙuu з"iтнiсть мiстить
С аспапа внуmрfuаньо

zo

ауd uttly

ё;;б; -"йi-""о.о *й"у

(контрошо) на пiдприемствi Ее створено,

Аулит активiв
На ПОЧаТОК
активи ПАТ KII{KK> в поРiВНЯННi З ДаНИМИ
за стаяом назl.|2.2015 року загальнi
грп,
i вiдповiдно складають 97 481 тис.
1 вlрЕо
2015 poKy.r."*rrr""u Hag,B/o
без сугтевих IIерекручень та реапьЕо,
визII&чепий
пiдприемстВо_".
Розмiр активiв
пiд час проведення аудиту активiв аудитор
мсоо.
irй"о
вiдображений у ф;;;;;trr"i""u"ri
вiд сутгевих помилок,
*о rrърьвiрева iнформачiя вiльна
Ее дае абсошотпу гарантiю

"о.о,

Аулит зобов'язань i забезпечень,
до 101 З74 тис.

ь
I

а
а
а
ь

Стапомна3l.|2.2015рокУзагальнiзобов'язанняТоваристВазменшилисЬ
О/о,
грн., тобто на 8,8
зя кл11!]ir::::: вiдповiдно як фiнансовi
(IAS)
з.МСБо
згiдно
Фiнансовi .обо"]".*ня
у прибутках або. збитках,
iM вiдповtдну
зобов,язшrнязаспраВеДливоювартiстюзвiДобрa)кенн'IМпереоцlнки
зобов'язань товариство присвоюе
визнЕlння
фiнансових
первiсного
Пiд час
-"ffi:iboKoBi
станом gа з t .|2.201 5 року вiдсутнi.

зобов'язання,
вlрно
Поточrriзобов,язанн'I'станомна31.12.2015рокУ,склаДаютЬ101374тис.Црн.
б"' суттевих шерекруIень та роапьIIо 1
пiдlриемства
зобов'язань
зобов'язань
РозмiР
""r"u".""iмсоо. Пiд час проведеЕIIя аудиту
вiд суттевих
вiдображений у Оi""iЁ"iп ."ir"о.ri-.пйо
того, що ,r"p."P."u iнформачiя вiльна
аудитоР Ее дае абсошотну гарантiю
помилок.

Аулит власного капiталу

ь
н
ь
ь

tb

i+
Ё

А

ts
в
ь

Станомt|а3l.t2.2015рЬкУзагатrьнийрозмiрВпасногокапiталУIIАТ(IЦкк)МаевiД'емне
капiта-rl скJIадае 4 |62 тпс,
з яких заресстровurr"й ."urуrнйй
тис.
893
з
црЕ.,
та
значення у розмiрi
капiтаrr скjIадае б 090 тис, грfl,

-""i"*

складЪе 16 581 тис. грЕ., резервний
е
ЗО'726_тис._грrr. HMBHicTb збиткiв
31.12.2015
року
ЕепокритИt .о"rо* ..*о* "u
здатнiсть суб'екта
пЬставити_.пiд значний cyMHiB
може
яка
IIевизЕаченiстю,,
сутт€вою
тому товариство може "," брЧ,
продовжуuа"и
господарювання безперервIIо
:]"-:1.*rou"i,Tb,
в звичайному ход1 свое1

грн., додатковий

,*й

та погасити cBoi зобов'язання
здаш{им решliзувати iuoi ч*r"ви
гарантii щодо вiдсутностi
Аулитор Ее може дати абсолютноi
перевiрки
ходi
дiяльностi.-В
ТоварИСТВа ЗГiДНО З ВИМОГаПЛИ МiЖПаРОДНОГО
ойо""о."i
бе.церервЕост1
загрози
iснування
стапдарц аудиту 570 "БеЗПеРеРВПiСТЬ",
_iтятт тпвяпиства сплачений у пoBI
ЗаявленийУУстаноВчихДокУN(."t*статУтнийкапiта;lтоВарисТВасплаченийУпоВЕомУ
грн'' кlлъкlсТЬ
простих акцiй станоВить 4 |62 409'75
1менних
випуску
обсязi. зага.пъца Qyya
0,25 грн,
rc 649639 йiук, "о*-iо*"ою вартiстюза paxyHoR отриманого збитку поточного року,
вiдбiлося
"-rдrn
повнiй
зменrтrеннf; власного капiтатry
каrriтал в балаясi товариства в
npb
на дучrку аудитора, розкриття шформацiт
"*",и
законодавства Украiни,
Mipi вiдповiдае вимогаI\d чинного

ь
ь
ь
l
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пiдтвердження реальноdii та точностi фiпапсовш резуJIьтатъ дiяльностi

пАт dIщю>

вfiобршкених у фiнапсовiй звiтgосгi,

Збиток поточЕого року скJIадае4247 тис, грЕ,
вiд звичайноi
На лумкУ аудиторq в ycix суtтевих аспектtlх бухгалтерський облiк доходiв
За
<Дохiд>,
18
резУлЬтаТаI\,{и
норм мсБо
дiяльностi ТоваристЬu uЬд."u"" у вiдповiдностi до

вiдображенi в журнапах-ордерах та
аудиторсЬкоi TrepeBip1и встанОвлеIIо, що в оснОвIIому данi,
Товариства за 2015 piK
оборотно-.*"до""i вiдомостях, наданих аудитору, стосовЕо витрат
товариства, а також розкривае iнформацiю про них,

велитмну i структуру дохоДiВ

Ф,*кý

,Щиректор

{l
- аудитор .ql

АКФ КГРАНТЪЕ>

15.04.201б року
Укршrа, MicTo Одесао

r;

W

:ý

\k\

flt

Дархоменко О.С./

Е

tз, оzьЙ.
33-А, оф.210
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GFý

W

,Щодаток

бqi;ЪьпtИЧ:Е4rЖ
ч:/\"
,ýв*4. _;"rх

1 "Загальнi вимоIи до фiншrсовоi

коlи
"

Iзмаfulьський целюлозпо-

комбiшатll
одеська обл.

Оргавiзашiйшо-правова

акцlопеDпе товпDпство
впр-во гофр.паперч та пакчвапь з паперуr
434

форма

впд економi.пrоi дiяьностi

Сердtя кiлькiсгь

працiвtшшiв

звiтностi"

Дата Фiк, мiсяць, число 20151 12

Терггорiя

Алрес4 телефон

одшщд

облiку

*

,JKйT,n}

fli.щриемство

1

до Нацiона.lъноrо полФкеЕня (сгшlларry) бухrалтерського

l

31

за е.ЩРПОУ

002788l8

заКоАТW

5t l0600000

за

КоПФГ

за

КВЕД

68603. м.Iзмаjл, вул. EaxiMoBa 300, т. 92-|-|2

вtллtiру: тис. грн. без десяжового знака

Скrrадено (зробиги познаш<у "v" у вi;цtовiдtiй клiтtлщi):
за положенЕrIми (стаrцарталпа) бухгаlперського облiку

замiхсrародплчrи стаrrлартамифiнансовоIзвiтностi

\\

Балаrrс (Звiт про фiнапсовпй стан)
на 31 грyдпя 2015 р.

ФормаN

[.

Ееоборотшi акгшвп

i фiнавсовi ilвecTrщii:

II. Оборотпi актпвп

заборгованiсть за розрах}til€Dlи:

1

КодзаДКУД

|

lбiТdj-l

код

на поsаток звiтцого
перiо,ry

ряда

Пппятковrлi

t400
l405
1410

кшIIтOJI

l295з

16581

б090

|420

1495

j

)

(
..

:

абезпечеrлrя

5?0

з

1525
*:::9;]:i*,:i.{:

2050

1600

RFк.Fпя RыJанные

-р.дr.фська заборгованiсть

за:

-лоопи поботи_ послYГИ

розрахFfi(амизбюджgгом
-@;лi
зФдатку на прибуток
_

ахуrжами зi страхрФпч
з оплати пра,ц

Ъозрахуrками

1605

26196

l610

|4з1|

lбб90

1б20

,!,4з1|

16690

813

/4z

596

4UJ

|621

|625
l630

23з4

1

134

бб

1695

._.ffi

64187

68658

1700

продажу, т
угршмувдппмц для
Бдлднс

#;Jt{d_i;jflш.тЁ

Поотап{ис С.С.

Керiвtпшс

Дрччеrпсо I.M.

Головrпдtr бухгаlrгер

' в*о"""*a"

"*o*roi

1900

**,"

оргшом
,орядýl, вотшомеЕому цеЕIраJьвим
сферi mашопml
цо реалiзуе лерхшrry полiтrлсу у

ч
Е
Е

JJ
:Е
;

1660
1665

Цоходи майбугнiх lерiодtв
Irшi поточкi зобов'яззgIrя

l00
|4|4,7

1615

довгостроков

dl
J

15 15
1

_l

Е

ч
Е

1595

-розр

6090

30726

l5 10

ош

ПЙ*.

ч
]Ё

l500

Вiдgгрочеrri податковi з9бовРашя
Ловгосгроковi кр9мги
iБТБойстооковi зобов'ваr*rя
з

4|62

26419

l425

ilо-"mоковi

4162

1415

йю
ВшrччеIrrй кшптал

звiтного
перiодУ
4

2

lяпеесmовдпй капiтал
rяпiтап v лоошнках

HaKirrets

lТ;ll}I{1]:

;
]Е

]Е
;

JJ
Е
]

:Е
]Е

]Е
]Е

]Е
-r
Е

J
_l

Е
Е
t

]

t

Е
]

{

h

,Щата

Пiдприемство

Е

dfu.ýЁ*;

l

товариство "Iзмаihьський целюлознокартонний комбiнат"
{е

за е.ЩРПОУ

й дохiд)

-l
q-l

<I

ь

Код заДКУД

\\,с

\хry'

t

tr"lцфvl*'

Е

Стаття

ь

l

tIистий дохiд вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт. послуг)

Сбiваргiсть

реа-тriзованоТ продукцiТ (ToBapiB,

Чистi понесенi збитки за стр€lховими

робiт, посrryг)
виплатами

Код

за звiтний

за ана.ltогiчний
перiод

рядка

перiод

попереднього

2

_)

4

2000

109555

ll2740

2050
2070

105741

104890

року

Валовцй:

Е
ь
н
ь
ь
ь
ь
ы
ь

I
ь
ь
ь
ц
ь
ц
а
а
а
а

il

фiк, мiсяць, число)

прибуток
збпток
tншi операцiйнi доходи

2090
2095
2120

3814

7850

47з2

3089

\,щriHicTpaTиBHi витрати
}итрати на збут

2l30

8097

6559

2150

Iншi операцiйнi витрати
(Diпансовий
рвультат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток
збиток
цохiд вiд yracTi в капiтмi

2l80

б150
5446

б139

2l95

ll|4,7

6092

2200
2220
2240

|295з

a

67з

l84

2250
2255

6678

3794

2270

48

35

4247

97з5

4247

9735

[пшi фiнаясовi доходи
[яшi доходи
Цохiд вiд благодiйноТ допомоги
Фiпаrrсовi витрати
Втрати вiд 1частi в капiталi

Iцшi витрати
Прибугок (збиток) вiд втtливу iнфляцii на MoHeTapHi cTaTTi
Фiпансовий результат до оподаткуваннfl ;
прибугок
збЕток
Вп,грати (лохЦ; з податку на прибуток
Прибугок (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля оподаткув.lння

Чпспtй фiнапсовий рФультат:
прибугок
збиток

433з

2|90

224l

2275

2290
2295
2300
2305
2350

2з55

J
J
За аналогi,{ний

Стаття

р,зrиц1

перiод

рядка

перlод

попередЕього
DокY

2

1

активtв .
Дооцiнка (уцiнка) пеоборотнит
tHcTpyMcH""
(уцiнка)
фiчансоlих
Дооцiнка
- :;:::::::::::
на*опи.,енi Kypco"i

Код

за звiтнt,tй

4

_,

2400
2405

;=:,;;;

;iiiiiiJББ

24l0
24|5
2445
2450

пов'язании з rн*,*.yJ_}д""_", л"""л""_
IПодаток на прибутоко
сукуппий дохЦ пlслт о!ljlда,rýJý.jn"_,_ ___,

lIнший

J

2455
2460
2465

-4247

-9135

J
=
J

ПL ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙЕИХ ВИТРЛТ

J
J
J

ня на соцiальнi заходи
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Ш. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСП

J
JЕ
J
J
ч
-Е

збиток) ца одну прq9]у_9дцlю

Головний бухгалтер

;

Е

кiлькiсть простих акrliй

Керiвник

19130

/Протащук С,С,/
/Друченко l,M,/

d
з

1
а

J
J
J

J
{

&.__ъý
ry

r4ryцglrvrDw
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"IзмаХlrьськпй цýrюлозЕо-карIоцпвй комбiпат|l

}W*€н
,%_ \рhii"iьh й#

\ ьЬ':з.,

,

hl

00278818

за е,ЩРПОУ

(яайменування)

if Ё

I<f

l-Tбд4---l

.мсло)DOlб
Дrга Фtц йсяtр,.п,tслt
,1-1-1-Ibl

рух грошовпх коштiв (за прямшм методом)

за

PiK2015

ý*ý,g *о

^"^+,YiI/i/
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Код за

ДКУДl--]Тб-ГМ--l

Код

За звiтний перiод

За аналогiчний перiол
попеDеднього ooкv

2

J

4

РеалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, посlryг)
Повернеrшrя податкiв i зборiв

3000
з005

l33 922

|з4 376

тому числr податку на додану BapTlcTb
Цiльового фiнансування
FIад<одження вiд отрlш,tання субсидiй, дотацiй

300б

I. РУх

коштЬ у результатi операцiйпоiдiяльпостi

Надtодження вiд:

/

Jад<одження aBaHciB

вй покупцiв i заrr,rовrп,rкiв

lад<одження вИ повернення aBaHciB
{адtодження вiд вiдсоткiв за залипIкrлми коштiв на
IоточнIд( ptlxyнKtж
Надtодження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)
Над<одження вiд операцiйноТ оренли
Над<одженlи вiд отрш,rання роялтi, авторських
винагород

з0l0
з01

3015

з020
3025

2

3040
3045

з050
з055
з095

Витрачання на оппату:
Говарiв фобiт, послуг)

3

266

l00

(
31 l0 (
зlt5 (
з 105

рац1

вiцlахувань на соцiальнi з:lходи
3обов'язань з податкiв i зборiв
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачанrrя на оплату зобов'язань з податкry на додаЕу

варпсть

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв
Витрачання на оплату aBaHciB
iитрачаншI на оппату поверЕеннrI aBaHclB
Витрачання на оrrлату цЬових BHecKiB
Витрачанtrя на oIuIaTy зобов'язань за стрalховими

(онтрактами

3итрачання фiнансовlп< установ на паданIuI позик
.ншl вицачанIUl

коштiв вИ операцiйцоiдiяльпостi
коштiв у результатi iпвестпцiйпоiдiяльпостi

Чи_стцй рух

ýх

585

3035

на,щодження вiд сmаховюr премiй
н4дходження |шансових установ вш поверненIUI позик
hшi надходження

II.

145

1

Цадходження вiд реалiзацiТ:

}iнансовшr iнвестицiй
rеоборотних активiв
[Iадходження вiд отрlлrланlл<:
зiдсоткiв
цивцешIlв
на,шсодженrrя вiд деривативiв
На.щодження вiд погашення позик
Надходження вiд вибуття дочiрлъого пiдприемства та
iншот господарськоi одинлщi
[ншi надходженш|

577

l03

104 659

lз

7190
б606

31lб
зl17

)

з042

)

3118

3 564

з

lз5

3

140

з

l45

804

l27lз

805

)

)

(

4040

)

(

2734

69з

155
190

3195

з200
з205
з2|5
3220

з225

з2з0
з2з5
з250

)

| 4|1
)
)
)

з 150
3

)

7027
6774

(
3

)

825
140

(

220з
| 02з

)

I

|

ВитрачанЙ на придбання
фiнансовшr iнвестицiй

:

3255

з260
з270 (

tt9uUUPu

Jиплати за дершJа
БиТDачаннrr

та
Ё-тра-чання на придбання дочiрнього пИприсмства
одиницi
iншЬi господарськоi
ншl ппатеж1

]ffiТiE;;.rliйно'i

пiяльностi

77

)

)

)

) (

(

з280

)

з290

-77

-5з

3295

3300
з305
Надходження вц продахсу частки в дочlрньому

пiдприемствi
Витрачанrrя на:

Йтрачання на придбання частки в дочrрньому

пiдприемствi

_

чrпап,""", д""л-,", _ _
за звiтпий перiод
коштiв
йстпярухФошовпх
вUд

5zlJIишок кUш

,аJlицrUк

Керiвнпк
Головнцй бухгалтер

. _

з 254

950

l59

)

(

)

)

(

)

)

) (

,

3370

час-rхам у
витрачання на виIшати некоЕтрольованим
Ilцrrрисмч
цочrрнrх

Коштrв

1

3350
3355
33б0

зз65

ЦПСТШй РУХ

)

зз45

Викуп власнш< акцiй

lншl Iularcжl

2 000

3340

ili

lнml налхчлrкЕпш

2 890

33 10

]*\,_

зз,75

3390

)

)

3275

на н.1"/д4ш rlvJlrл

)

)

5з

(

)

-з64

3395
3400

-109
978

582

3405
3410
3415

887

305

1 865

887

Протащук С.р.Ц

С"р.М

,Щручепко Iрина Мшхайлiвна

код
flaTa (piK, мiсяць, число)
товариство
картонний

"

2015

и
12

31

lзмаiльський целюлозно-

комбiнат"

за еДРПОУ

002788/18

(найменування)

3BiT про власний капiтал

piK

за

2 015р.

Форма No4

Стапя

Код за ДКУД

1801005

Код

3ареестро.

Капiтал

Додатко-

Резер-

Нерозпо-

Неопла-

Вилу-чений

рядка

ваний
(пайовий)

у дооцiн-

вий

вний

дiлений

чений капiтал

капiтал

ках

капiтал

капiтал

8

9

\.

Всього

приброк
(непокритий

капiтал

збиток)
1

шlшtюI

а

llotlaтoI року

2

3

4000

4162

4

5

,l2953

6

7

6090

-26479

10

-3274

[орrrування:

hfrи

флiковот полiтики

4005

3tшравлвння помилок

4010

}lл знlни

4090

]Iорпгованхй
лалшlюк на початок

4095

0

4162

,l2953

6090

-2в479

-3274

-4247

-619

hстпй прнбуток
Рбrюк) за звiпtий

4100

lrшri сукупний дохiд
п звiпtнй перiод

4110

псрiод

kюДл

прибуп<у:

вш,лаrи власникам

4200

(швiдеци)
Эпрмування прибрку

р

зареесгрOваног0

miтаrry

4205

}iдрахування до
)еi}ервного капiталу

4210

3нески учасникiв:
Jнegol до капiталч

4240

Г],огашення

зборгованостi з

4245

нtiталч
Вштучення капiталу:
Викр ащiй (часток)

4260

1ерпродаж викуплени)

щiй

(часток)

4265

Цнулювання викуплених

щiй

(частоф

Вшрення частки в

вliталi

4270

4275

3628

2

1

lншi эмiни в kanlтalll

l]i

Dазом змlн у

lбппалl

3алttцlок
на ldноць рOrу

3

4290

4247

з628

4295

ЕФ

4

7

6

5

4162

16581

Ф90

J0726

ПртаrцукС.С.

Головний бцгалтер

Друченко t,M,

8

9

10

619
-3893

Примlтки до ФIнлнсовоi звrтностr
1.

Ноормдцш про товАриство

Вiдкрите акцiонерне товариство кIзмаrльський це.тполозно-картонний комбiнат> було
стВорене у BepecHi 1994 року вiдповiдно до Указу Президента Украihи кПро
КОРПОРаТизацiю пiдприемств> вiд 15.06.1993 р., "Положення про порядок корпоратизащii
пiдlриемств", затвердженого Постановою кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05.07.93 р. Ns
508, та наказу .Щержкомресурсiв УкраiЪи вiд 07.10.93 р. NЬ335 шляхом перетворення
ДержаВного пiдприемства "IзмаiльськиЙ целюлозЕо-картонний комбiнат". Рiшенняпл
акцiонерiв вiд l7.03.2011 р. назва товариства змiнена на публiчне акцiонерне товариство
кIзмаiЬський целюлозно-цартонний комбiнат>.
,|i

ПАТ кIзмаiльський цеJIюлозно-картонний комбiнат> виробляе бiдьше 600 типорозмiрiв
гофропролукцii - тари KapToHHoi транспортrrоi, а саN{е:
- гофроящики та комплектуючi до них, лоткова тара;
- товарний гофрокартон (листовий).

OKpiM випуску основIIих видiв продукцii комбiнат надае .rо.пуцч з оtIищування cTi.rrrиx

вод дJIя MicTa Iзмаiл.

!ОПи4ryна адреса товариства: Уквана, 68603, Одеська область, м. Iзмаiл, вул. HaxiMoBa,
буд. з00.

На 31 грудня 2015 року акцiонерний капiтал товариства представлений Еаступним чином:

Акцiонери / групи акцiонерiв

2015-й piK

частка yracTi

кiлькiсть акцiй

VANAIRLIMITED

16.25%

2705 639

BAJITIHO KOHTIHEHTAJI С.А.

20.89о/о

3 478 109

ГАРЕЛIО ТРЕЙДIНГ ЛТД. (GARELIO TRADING

20.06%

3 зз9 481

МIШЕЛЪ ПАРТIСIПЕЙШIН KOPП.(MICHELE

20.47%

3 408 795

МIЛФОРТ ТРЕЙДНГ ЛТД.

20.47%

3 408 795

l,.86%

308 820

LTD.),553305,

чGв

PARTICIPATION CORP.); З49822, У GB

TRADING LTD.), 41,018, BLZ

(MELFORT

Iншi акцiЙери
Iнформацiя про

4o1iгHi та асоцiйованi компаrrii- немае.

Засновнlтком'Товариства е держава в особi,Щержкомiтету VкраЪи з матерiальних pecypciB.

Середня кiлькiсть црацiвникiв товариства у 2015 роцi станоъпла 434 робiтникiв;
роцi - 488 робiтrrикiв.

у 2014

J
2.УмовиФУнкЦIонУВАння'РИЗикИтАЕкономFIнАсиТУАЦUIвУкрдiНt
та мае ВiДНОСИО ВИСОКi
украна, чия eKoEoMiKa е такою, що розвиваеться,

еКОНОМiЧНi

Та

Е

жЁ

економiцi.

:;trft,,ун::iffi,,г;

Ёжil#."х",

:жlтт,;#J,ffii;ттЁ}"Ён":

YKparHi.

Е

ff*э**ff**н;;*$**у***r*lffi
тадоступнiцiни.

Е

TepMiH

гофропакування

пдт <Iзмаiльський целюлозно_картонний
що вищu .u ".р"о*ю.
;;;;й].;rЬ,

споживачаI\d"
"здiйснюе пакраЕня

3.

Основд

продукцii,

позицiонуеться
комбiнат> -лл---,:л-,.,лбтлс
ЩеХ ГОфРОТаРИ ДОДаТКОВО

склАдАннязвlтност,

на ocHoBi принципу iсторичц BapTocTi,
IJд фiнансова звiтнiсть була скпадеЕа
тисячi,
суми округленi до
"uИОо",*"оi
звiтiiсть представлена у гривнях r Bci

tr

lЁ

#
-j

Фiнансова

Ё
=

tr
JЕI

]

.чжххffih :;нiffiЁ
*i#ii*i,fi:Jfr,rix}u,llil,X?l#;Jl
fr## звiтностi,
бi"b.o"oi

i
;

4.

=

основнI положЕннJI оБлковоi полlтики

i

Ж;l:"Jж:,;Н;,ЖJffi;;Lзвiтностiтоваристваегривн,I
Короткострокова/довгостроковаI&пасифiкачiя

:_

#}ffiх9:1ж"и# #;жн, "frть#ж"ъ;#"# s,ffiнi:
t=ц**з,
(rоОо"]".*r"lЬасифiкуютьсяяк довгостроковi. Фiнансовi
пiсля звiтноi Ё:
дaTл.t*rrii *"r""
використЕlння,

а

строку iх корисного
iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваяого
пiдктпочення класифiкуються як поточнi,
вiдстроченi до*од"'i виповiднi витрати на

.2
1

Операцiiв iноземнiй валютi
Операцii, що здiйснюються у валютах, вiдп,tiнппr вц функцiональноi (iноземнi ва.rrюти),
спочатку вiдображаються у функцiональнiй ва-tшотi за обмiнним курсом, що дiе на дату
проведеншI операчii.
MorreTapHi активи i зобов'язання, вираженi в iноземних вutJIютzIх, перерtlховуються у
функцiональну в€lлюту за обмiнним курсом на звiтну дату. HeMoHeTapHi статгi, якi
оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним
кл)сом, що дiяв на дату-проведення операцii. Результат такого перерахунку визнаеться у
прибутках та збитках. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в
iноземнiй ва:шотi, порераховуються за обмiнним ки)сом, що дiе на дату визначення
справедливоi BapTocTi. Результат такого перерzжунку визIIаеться у прибугках або збитках
вiд змiни справедливоi BapTocTi cTaTTi.

Визнання та оцiнка доходiв
,Щоходи визнztються, якщо icHye висока вiрогiднiсть того, що товариство отримае
економiчнi вигоди, а доходи можугь бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за
справедливою вартiстю виIIагороди, отриманоi або такоТ, що пiдлlягае оц)имtlнню, за
вирахранням знижок, бонусiв i податкiв з прод€Dку. I]i податки ввtDкtlються отриманими
вiд iMeHi держ€lвних органiв.

,Щоходи, головним чином, явJuIють собою доходи

вiд продажу

гофропродукцii

пiдцриемства.

OcHoBHi засоби

ocHoBHi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирiжуваннrlм накопиченого
зносу та накопичених збиткiв вiд зменшенIuI корисностi.
BapTicTb основних засобiв вкJIючае в себе BapTicTb професiйних посJIуг, а т.жож, у виIIадку
квалiфiкованих aKTTrBiB витрати на позики капiталiзуються. Знос розрtlховуеться як
зменшеЕня BapTocтi активiв, до iх оцiночноi зЕlлишковоI BapTocTi, якщо така icнye,
протягом усього очiкуваного строку корисIIого використанIrя. Нарахуваrrня зносу
починаеться, коли активитотовi до iх цiльового використ€tннrl.

Витрати на ремонт та утримуванЕя основних засобiв вiдображаються по Mipi iх понесення.

Якщо капiталiзуються HoBi запаснi частини, заллiненi запаснi частини виводяться
експлуатацiь i iх зutлишкова балансова BapTicTb визнаеться збитком вiд вибугтя.

з

Якщо супла очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацii активу пiсля його використtlння
суттевою лля фiнансовоi звiтностi, приведона BapTicTb очiкуваrrих витрат iз виведення з
експrryатацii tжтиву пiс.тlя його використаЕня вкJIючаеться до первiсноi BapTocTi
вiдповiдного активу, якщо виконуються критерii визншлня резерву.
Знос параховуеться за rrрямолiнiйним методом протягом очiкуваних cTpoKiB корисного
використаIrня вiдповiдних активiв:
Категорiя активу
Будiвлi та споруди

машини та обладнання

TepMiH корисного
викоDистанЕя (поки)

30-50

2-|0

використанЕя та залишкова
зносу, очiкуваний строк корисЕого
Еа перспективнiй ocHoBi,
*,r::
.,.o..*uior;;;;i""ы"i;;
бiльшостi
BapTicTb
l:tигуIоться
BapTicTb дЬрiвнюватиме нуJIю для

Метод

HapaxyBulHHJI

залиш*о"а
якщо це необхiдно. Очiкуеться, що
активiв.

або якщо не
np1""o1_"_:1 лiсля його вибуття
засобiв
основних
об'екту
Визнаяня
його flодаJьшого використання
очiкусться oo.p*l""" маИбу""i" "у*фi"""* якi
виникають у звоязку. iз припиненням
або збитки, -:i.rj.:iд
Ъудiй
й;dуr-"
вибуття.
або
надходженнями вiд вибугтя активу
мiж
як
(розрахсiъанi
рiзничя
в
визIIанЕя акмву
"""]iY про
резуJьтати за рlк,

фiнансовi
вкпючаrоться до звiту
та його балансовою вартiстю),
об' екту,
вiдбулось пр""""ення визнанн-lI
очiкУваного
"*о*у
нарахоВУеТься протягоМ Усього
HepyxoMocTi
орендованоi
активiв, або
знос полiпшонь
саl,лiй ocHoBi, що i знос власних
тiй
строку iх корисноiо ""oop"."u""" "а
якщо BiH менший за перший,
протягом строку вiдповiднЪi оренди,
Незавершене будiвництво

як
будiвництва, капiталiзуються
ЕезавершеЕого
проuесi
"
об'екти, якi знаходягься
.*.p*""rni булiвничтва BapTicTb об'екту
По
засобiв.
основних
елемент
окремий
переноситЬсяДовiДповiДноiкатегорiiосНоВнихзасобiв.Зноснаоб'ектинезаВершеноГо

В

будiвничтва но нараховуеться,

активЬ
Зменшення корисностi нефiнансових
зменшеншI корисност1
визначае, чи е ознаки можJIивого
На кожну звiтну дату товариство
необхiдно виконати щорiчне тестуваншI
i."уо"",'uЪо
озпаки
TaKi
якщо
активу.
""*о,дiч:Р" оцiнку вiдшкодовуваноi вартост1
активУ на змоншення корисностi, "o"up","o
з таких велиIмн: справедлива
;;'
вqlтiсть
Вiдшкодовувана
витрат на
активу.
ч::i:]т*u
грошовi потоки, за вирахуваIIням
геIIеруе
що
,riдро.iirry,
й
BapTicTb активу
активу,
прЪд*, i цiннiсть вiд використаннJI
ВiДшкодовУВаIIавартiстьВизначаетЬ."о*.-о.1|-.М1::актиВУ'заВирахУВанЕ'IМВипадкВ'
колиактивнегеtrерУенаДходЖеЕшIкоштiв,якiзДебiльшогоенезалежними.ВlД
балансова ВаРтlСТЬ
*;"""" {_"_||]aти активiв, Якщо кориснiсть
ЕадходжеЕь, геIIерованих iншими
активу
ввzuкаеться, що
вiдшкодовр*у
його
,r.р.""*уе
активу
"1l:"j}" BapTocTi. ПРИ ouiHIri ЦiННОСТi ВiД
змеflшипась, 1 вlн списуеться до "iд-*одовуваноi
за ставкою дисконтування до
використан* ;ъй;i ,po*oui потоки дисконтуються

оподаткУВання'якавiДобРа5аепоточнУр"lIilУвартiстьгрошейiризики,ВпастиВ1
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дiяльностi товариства, керiвництво визначило, що товариство мае одну одиницю, що
генеруе грошовi кошти, яка представJuIе собою yci активи товариства.

На кожну звiтну дату визначаеться, чи е ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд

зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо TaKi ознаки е,
проводяться розрЕжунки вiдшкодовуваноi BapTocTi. Раrriше визнаrri збитки вiд зменшення
корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка
використов)tsалася дJuI визначення вiдшкодовуваноi BapTocTi активу з часу остаЕнього
визнання збитку вiд зменшенIu{ корисностi Якщо це так, ба.шадлсова BapTicTb активу
збiльшуеться до вiдшкодовуваноi BapTocTi активу. Ця збiльшена BapTicTb не може
перевищувати баrrансову BapTicTb, яка була б визначена за вирахранЕям аI\{ортизацii, якби
у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке
cTopEyвttHHlI BapTocTi визнllеться у скJIадi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос
коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненоi балансовоi BapTocTi
tжтиву за вирtlхувzlнЕям його лiквiдацiйноi BapTocTi на систематичнiй ocHoBi протягом
строку його корисного використtlння.

Запаси

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю
реалiзацii ToBapiB, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть запасiв визначаеться за
методом середньозваженоi собiвартостi. Собiвартiсть готовоi продукцii та ЕезавершеЕого
виробництва скJIqдаеться з BapTocTi сировини та матерiа.пiв, прямих витрат на оплату
працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробништх витрат.
Чиста реапiзацiйна BapTicTb визначаеться як можJIива цiна продажу згiдно до звичайних
yrltoB бiзнесу, змеЕшена на витрати на завершенЕя товару та передпродаlкну пiдготовку.

Фiнансовi активи
Первiсне вuзнання mа оцiнка

Фiнансовi активи згiдно з МСБО (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи
за справедливою BapTicTro з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках; позики
та дебiторська заборгованiсть; ilрестицii, що уцримуються до погашеЕця; або фiнансовi
активи, паявнi дJuI продажу або похiднi фiншrсовi iнструмеЕти, якi були визначенi як
ефективний iнструпtент хеджування. Пiд час первiсного визнаЕня фiнансових активiв
товариство присвоюе'rM вiдповiдну категорiю.
Фiншrсовi активи товариства вкJIючають грошовi кошти та ik еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть.

-
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це непохiдний фiнансовий актив фiксованими або
,Щебiторська заборгованiсть
визначеними платежапrи, якi не котируються Еа tжтивному ринку. TaKi фiнансовi активи
первiсно визнаються за справедливою вартiстю з додilванням ср{и прямих витрат за
операцiями, якщо TaKi с.
Поdальuла

оцiнка

..

Пiсля первiсного визнulння TaKi фiнаrrсовi активи -в подальшому вiдображаrоться за
ап4ортизованЬю вартiстю з використанням метод} ефективноi процентноi ставки за
вир€lхраннrlм змеЕшення корисностi. Амортизовапа BapTicTb розрuжовуеться з

урzlхувzlнням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi е
невiд'емною частиною ефективноi процентноi стtlвки. Амортизацiя вiдображаеться у
складi фiнансовпr доходЬ у звiтi про сукупний дохiд.
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Первiсне вuзнання mа оцiнка
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За наявностi об'ективних ознак понесення збиткЬ в резуjьтатi зменшення корисностi
фiналrсових активiв сума збитку визначаеться як рiзrшдя мiж балансовою вартiстю активiв
i пото.пrою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх
очiкуваних кредитних збиткiв, лсi ще не були понесенi). Поточна BapTicTb очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв дисконтуеться за первiсною ефективною процентною
стчlвкою за фiнансовим активом.

Баrrансова BapTicTb активу зменшуеться цIляхом застосуваJI}uI prlxyнKy резерву, а сума
збитку визнаеться у прибугках та збижах для Bcix знецiнених фiнансових активiв.

Кредати та дебiторська заборгованiсть рtlзом з вiдповiдним резервом списуються, коли
Еемае реальноi перспективи вiдшкодування наЙближчим часом. Якщо в наступному роцi
сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижуеться або збiльшуеться в зв'язку
з подiею, яка вiдбулася вiсля визЕання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше
визнаниЙ збиток вiд зменШення корисностi збiльшуеться або змеЕшуеться шJuIхом

кориryванIUI pEtxyнKy резерву.

Припинення визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB
Фiнансовi акmuвu
ПрипиненЕrI визнtlння фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини
црупи подiбних фiнансових активiв) вiдбуваеться у випадку, якщо:

дii гlрав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового tжтиву;
- тоВариство поред€шо своi права Еа одержання црошових потокiв вiд активу або взяло на
себе зобов'язання за виплатаN{и третiй cTopoнi одер)I$rваних грошових потокiв у повпому
обсязi та без icToTHoi зац)имки за (трilIзитною)) угодою; або (а) товариство передало
практичЕо Bci ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передЕrло,.але i не
зберiгас за собою, прrжтично Bci ризики та вигоди вiд активу, але передаJIо коЕтроль над
- минУв TepMiH

ЦИМ ЕЖТИВОМ.

Фiнансовi зобов'жання

Припинення визнання фiнапсового зобов'язапня вiдбуваеться у випадку викон€lння,
ЕlнуJIювЕlння або закiнчення Tepмiiiy дii вiдповiдного зобов'язання.
При заlrлiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язtlнням перед тим
сtll\dим кредитором на сугтево вiдмiцних ул[овах або у випадку вЕесення iстотних змiн в
умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображаеться як
припиненшI визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку

з визIItшIuIм рiзницi в балансовiй BapTocTi зобов'язаrrь у прибугках та збитках.

Податки
Поmочнuй поdаmок на прuбуmок

Поточнi податковi,€lктиви та зобов'язання за потоtIний та попереднi перiоди оцiнюються

за ср{ою, очiкуваною до вiдшкодраЕIIя вiд податкових оргЕlнiв або до сплати rrодатковим

орmнап{. Податковi стzlвки та податкове зtlконодавство, що застосовуються дJIя
розрахуЕку цiеi суми, - це стtlвки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на
звiтну дату.
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рiзничi'

"йор"'"*i'"'"u'о"i
.lfl нж:J##,;ь"#Ё5жrоil#ffiо#"1Жf

.

звiтну датУ
перегJuIдаеться на кожну

#Ёffi

}

;;;;;ог-;й,fiy#;l,

звlтну

IIа кожЕу
дозВопитьВикористо"У"а"и."-:,_1uiчастинУ"и:З:'**поДагкоВихактивiв,оцiнюеться
податковi активи перегJUIдаються
вiдфо"е"i
Невизнанi
як малойМовiрнЪ.
Й;Йfi.*.ТОГО' ЩО МаЙбУТНiЙ
в якiй з'явлЯеТЬСЯ
Mipi,
вiлстроченi податковi активи,
дату та
"-"и
використой;;
""."*i"."
за стаВкаI\iIи податку, якi
ся
оподатковуваний прибуток дозволить
зобов'язання
i
зобов'язання
""a"u.ruro""uбо
Вiдстроченi податковi активи

;;;;

;;r'

"ryIп:вання
на звiтну дату,
застосовуватимуIься протягом
чинностi
uoo 6*r",r"о набуло
яке
на пиставi законодавства,
не ,у :*uдi прибугку або
визнаних
статй,
до
вiдноситься
ё"u*i вiдстрочених лодаткiв
вiдстрочений податок, що
у
"о"
збитку, також IIе визЕаеться

".ei"Й;;b*ii

"uffi

"Ёйi"пй=r*,

,?"Ы

ВизнаютЬсявiдповiДноДоопераuiй,-11.КихВоItиrрУнтУrотьсяоабоУсклалiiншого
в каII1тшI1,

безпосередньо
сукуш{ого ЩОХОДУ: або
за-тriковуються один
та вiдстроченi податковi зобов'язаЕня
активи
активlв 1
податковi
вiдстроченi
право залiку пототIних податкових
.u*pi,n,Ee
юридиtIно
е
проти одIого, якщо
i Tiei Ж ОПОДаТКОВУВаНОi КОМПаНii
податки вi!носятьСЯ ДО ОДНiСi
вiдстроченi
t
зобов,язань,
та податкового оргаЕу,

Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певноi подii в миЕулому товариство мае юридичнi
або добровiльно взятi на себе зобов'язання, дJIя вреryJIювtlнIuI яких з великим ступенем
iMoBipHocTi буле потрiбний вiдтiк pecypciB, яrсi втi.тпоють у собi майбутнi економiqнi
вигоди, а тzжож суму зобов'язанЕя можIIа достовiрно визначити.

Якщо Група плануе одержати вiдшкодування деякоi частини або Bcix резервiв, наприклад,
за Договором страхуваЕня, вiдшкодувtшIня визнаеться як окремий актив, але тiльки в тому
Випадку, коли одержання вiдшкодувzlння не пiдлягае сушtнiву. Вицrати, що стосуються
РеЗерВУ, вiдображаються у прибугках та збитках за вирахуванIuIм вiдшкодування.

Умовпi актпви i зобов'язаЕня
YMoBHi активи не визнtlються, а розкривtlються у фiнаrтсовiй звiтностi, якщо надходженшI
економi.пrих вигiд е ймовiрним.

YMoBHi зобов'язання не вiдобрЕl)кЕlються у фiнансовiй звiтностi, за виIIятком випадкiв,
коли icHye ймовiрнiсть того, що дJUI погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк

pecypciB, i тrри цьому сума таких зобов'язапь може бути достовiрно визIIачена. Iнформшliя
про TaKi зобов'я3аЕня пiдлягае розкриттю, за виII;Iтком випадкiв, коJIи'можливiсть вlдтоку
pecypciB, якi яв.тrяють собою економiчнi вигоди, е малоймовiрною.

Подii пiсля звiтноi дати

подii пiсля звiтноi дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнапсовий

стан
товариства на звiтнУ даry (корИгуlочi подir), вiдображаютьсЯ у фiналrсовiй звiтностi. Подii,
що вiдбулися пiсля звiтноi дати, якi не е коригуIочими подiями, вiдображаються в
примiжах до фiнапсовкii звiтностi, якщо вони е суттевими.
5.

ОьлковI оцIнки I основнIдхсврЕлА нЕвизнАчЕностI в оцIнкАх

Облiковi оцiнки
щеякi суми, вк.тпоченi до консолiдованот фiнансовот звiтцостi або Taki, що здiйснюють на
неi вплив, а тtжож пов'язапе з Еими розкриття iнформацii повиннi буги оцiненi, що
вимагае вiд керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або )л\{ов, якi ше можугь бути
точно вiдомi на дату пiдготовки фiнансовоi звiтностi
<критична облiкова оцiнка>> е одночасно суттевою для вiдобрtuкення як
фiнансового стану
товариства, так i результатiв ii дiяльностi та вимtгае вiд керiвпицтва найбirьш скJIадЕих,
суб'ективних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу
аспектiв, якi за своею суттю е IIевизначеними.

Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй ocHoBi, виходяtIи з результатiв i досвiду
минулих перiодiв, коЕсультацiй фахiвцiв, тендеЕцiй та iнших методiв, якi керiвництво
ВВtl)Кае ПРИЙнятнЙЙЙ за пеВних обставин, а також виходяtIи з прогнозiв щодо того, як вони
можуть змirrr.rтися у майбутньому. Одrак
.rо.ов"о цих припущень i
"евиз"Йнiсть
оцiночних значень може призвести до результатiв,
якi можуть вимагати суттевих
коригрань бапаrrсовоi BapTocTi активу або зобов'язIшIIUI, стосовно яких здiйснюються TaKi
припущенIuI та оцiнки, у майбугньому.

Знос i

аМОРТШ3аЦrЯ

cTPoKiB
пцтвом оцiпках майбугнiх
KeplBHl
ЗДiйСНеНИХ
на
активlв, оцiнки можуть_
знос i а}лортизацiя грунтуютъся
основних засобiв i нематерiальних
корисного
конкуренцii, змiв риЕково1
технологi'rrrого розвиткУ,
"r*ор".rйня
впливом
nr+
змiн очiкУваних
змiнюватися
i ,rодiо"i змiпи *о*Уr" призВести До
,"rri#T""""*i",
кон,юнктур, "u
та аIчlортизацiйпих нарахуваIIь,
cTpoKiB корисного

""*ор""*о

СтрокикорисЕогоВикористанЕяосноВнихзасобiвiнематерiальнихактиВlВ
КОРИСНОГО
-Тспектi".
перегляДаютЬсяIIринu"ч"iчР"l-р*зРахУВаIIIIяМзазЕаченихВищечинникiвiвсiх
i.ЪОr""" ЗМiН О"'*У"Т11.'.!ЗО*i".
у
iцших суттевих
""rr**У *ор"у,оться на перспективнiй ocHoBr,
нарахувЬ""
використанЕ"

*;;;;;iйнi

\\_

нефiнаllсових активЬ
Зменшенпя корисностi
,_____л_r,,а
раз на рк
'лnT
на зменшенЕI корисностi
тестуIоться
активи
-га
нематерiальнi
OcHoBHi засоби
абозаЕаяВIIосТlобставин,'о"**УотьЕа":Y::i""ьзмеЕшеннякорисностi.Чинники'
на предлет зменшенЕя корисност1,
оч:i,r.ваIIIUI "оllу
що вва)каються суттевими
ВкJIючаютЬтаке:iототнепадiнняриIIкоВихчi",сУrгеВенеДоВикоЕаIIняпоказЕикlВ
або очiкчваннi в мйбутньому результати
огля{у
з
або в загалъЕiй бiзнес
дiяльностi,
операrliйвоi
лY
змiни
у
суrгевi
про iхню
""*op".r;;;;;"iB
операuiйноi дiяльностi,
стосовIIо яких yxBmleHo рiшення негативнr
*"""",
вкпючаючи.
з експлуатацii,
стратегii товариствъ
або актив",
пошкодж;;;;""
i
","i
заrчrirrу,.
або
лiквiдацiю
коштiв у розвитку активlв,
та суттева поровитрата

iй;"i

гаrryзевi або

економйi ,""д"нцii

генеруюJь грошовi кошти,
оцiнкавiДшкоДовраЕихсУмактивiвпоВинначасткоВофУнтУватисяIIаоцiнках
uiдrrовИних активiв, що

визIIач""""
активiв генерувати дохlд,
керiвництвu,
дiялlно",i"о**пiсть
"о*"*тм
оrr.р*iинот
й**""*iu
оцiнку ooi*y"*"*
Зri"' В ОбСТаВИЕ&ХО О ТаКОЖ В
припущення щодо кон,юнктури;Ж;;

ffiбЬ;*r.

оцiнкахiприпУЩеннях-"Р:Уо*u*о*У'",,р","."""дозбиткiввiдзмоншеЕIIя
перlодах,
корисIIостi у вiдповiдних

та
за товарип роботи, послуги
заборгованостi
зменшеrrня корисностi дебiторськоi
,
за
iншоi дебiторськоi заборгованостr
__Е2^л^лt t
заборгованост1
погашення дебiторськоi
вiрогiднiсть
оцiнюе.
вимагае
мсФз 39
керiвництво товариства
кожного о*рь,о ryu"*:,
IIпатоспромоiностi
методом визЕачеЕня

ПОТОКlВ'
'теПеРiШНЬОЮ
оцiнюватизбитоквiдзнецiнеЕня'ЩоВизначаетYякрiзниuя-мiжбалансоВоюварТlстю
ВаРТiСЙ МаЙбУТНiХ ГРОШОВИХ
та
дебiторськоi заборговаrrостi проц."ьою ст13_::ю, Фактори,_rчl*пlиймшоться до уваги
ефективпоо
За ТеРМlЕОМ
дисконтованих за ВКПЮТIаЮТЪ Ti аНаЛiЗ
ЗабОРГОВаrrОСТi'
оцiнЪЬ дебiторськоr
пiд
ПОКУПЦЯ'

та креДИШУ iСТОРiЮ
"ас
виникIеЕIIя, фiнансове IIопоженЕя

вfiстроченi податковi

активи

на
Ib, що вiдносяться

Вiдстроченi.податковiактививизttаютЬсяДJUIвсiхтимчасоВихрlзниI
ймовiрнiсть HMBHocTi ОПОДаТКОВУВаНОГО
icHye
ooni*y,;;;
оцiнки керiвництва
витрам у по-й*оБ*у
можугь буги викорr.ru"iъо"а19_ч:,"iможуть бути визнанi,
якого
прибрку, у рахунок
податковrпr активiв, якi
суIuи
i
необхiднi для визначеЕня
"iдarрооa"их *чЯОу,""о,о оподатковуваного прибутку
строкl""'i";;чЙrвиходятм з iMoBipHиx
в мйбугЕьому,
стратегii пода,ко"ого плануваIIня

Суловi спори i претензiI
Товариство може буги об'ектом рiзного роry судових спорiв i претензiй, вк.rшочаючtа
розгляди за справаil{и про оскарженшI нормативних aKTiB, стосовIIо результату яких iспус
зна.пrий ступiнь невизIIаченостi. Керiвпицтво проводIть оцiнку, серед iнших чинникiв,
ступеЕю Ймовiрностi несприятJIивого резуJьтату i можливостi pea.TrbHoi оцiнки супrи
збитку.

Непередбачуванi подii або змiни цих фшсторiв можуть вимагати збiльшення або
змеЕшенIUt суми до нарЫування або вимtгати нарахрання с)дuи, не нарФ(ованоi равiше
внаслiдок того, що Ttlкe нарахувaння Ее вваrкtlлося ймовiрним або реальпа оцiнка не була
можJIивою.

.
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МСФЗ в якосп коIщЕптуАJьноi основи скJIАдАння опrднсовоi

6. Пвршв здстосувдння
ЗВIТНОСТI

.Щата

У

першого застосуваIIня

мсФЗ

в якостi коfiцептуальноi основи

-

1

сiчня 20l2-ro року.

з

пореходом пiдприемства на МСФЗ були зроблеrri коригувано :тт9Т
ст€tном gа 31.12.20|t
фiнансовъi звiтностi через коригувчlння статей власного каrriтаrry

зв'язку

року.

Станом на 3|.|2.2015

капiталу:

i-

також зроблепi слiдуючi кориryвання статей власного

минулi перiоди на збiльшення
та збiльшення нерозподiленого
1170
нерозподiленого прибугку. Збiльшення за рядком
прибугку скJIали 140 тис.грн;

-

витрати майбутнiх перiодiв вiдкориговшti

- вiдобралrенi фiнансовi зобов'язання за видtlними вексеJIями за аI\dортизованою вартlстю.
Зменшення за рядком 1605 gаЗ9З2 тис.грн;

- вкIIючена до балансу лебiторська заборгованiсть за товари, роботи - вiдкориговtlно
та викIIючена безнадiйна
резерв суплнiвних боргiв у розмiрi З8 тис.грн. в рядку ll25,
лебiiорська заборгованiсть на суму 965 тис.грн., iнша потоtIна дебiторська заборговаяiсть
за рядком 1155 на cyruy 1389 тис.грн.,визнанi як безнадiйнi;
-зменшена кредиторська заборгованiсть,що визЕана як безнадiйн4 та не плануеться до
погашення. Зменшення за рядком 1615 скJIадае lL79 тис.грfi. та збiльшення
нерозподiленого прибутку на l|7 9 тис.грн. ;

змiни по дебiторськiй та кредиторськiй заборговаяостях вцiлому

вiдображено,як

прибутку на 1137 тис. |рн.;
зменшення нерозподiленого
'ii

розмiрi 12953,00 тис.грн. в зв'язку iз закiнченням
TepMiHy дисконтуваIIнrI веселiв, це призвело до збiльшення нерозподiленого прибугку на
срry 12953,00 тис.грн.
- зменшеЕо

iнший додатковий

капiта-гr у

,

Z.

НвздввршЕнЕ кАпIтАльнЕ БудIвництво (рядок 1005 Балансv)

За даним рядком вiдобрахенi обlекти основIlих засобiв, що придбанi та ще не готовi до
експлуатацii, вартiстю 2597,0 тис.грн. Амортизацiя на данi об'екти Ее нараховуеться.

|2

8.

ОсновнI зАсоБи (гядки

1

0

1

0, l

01

1, 1 01 3

Балансv)
(тис.грЪ)

Будшrки та
споруди

машrдrи та
обладнанrи

Транспортнi
засоби

Усього

[нструмекги,
приJIади та

ilшеrпар
Первiсна BapTicTb:
На 01.01.2015

26 646

надсодженця
Вибугтя
На 31.12.2015

з24
5

81 241

3 45з
1 455

906

1

28б

7

110 079

з,l92

8

l

25

485

26965

83239

913

l269

112 38б

Знос та збиткп вЦ зменшення кЪрисностi
На 01.01.2015
14 938
Нарахованlй знос за piK
425

48 044

842

1 139

649в

-'

3меrrшення корисностi

Вибуrгя

J

На 31.12.2015

4 882

18

зб

| 4l4

9.

4з1

51 512

8б0

1 155

б8 887

11 708
11 605

зl

33197
727

64

l47

45 11б

l|4

53

43 499

Здпдси (рядки 1101, 1102, 1103, 1104 Ба,лансv)

заIIасiв
Готовапродукцiя

(тис.грн)

За групашrи

Незавершене виробництво та

31.12.2015

натriвфабрикати

Сировинатаматерiали
Разом
ii

Сума запасiв, що визнана в якостi витрат у 20 1 5-му роцi, склал а 86 57

з|.|2.2014

З298

Товари

l

l

20

15 зб0

Залишкова BapTicTb
На 01.01,2015
На 31.12.2015

5 361
0

l

'

5141

3 006

4 l08

3 156

94

6867

6 604

|6327

l5 947

тис.грЕ.

0.,ЩввшорськА зАБорговАнIсть (гядки l l25 -|1 5 5 Балансv)

Щебiторська заборгованiсть за товарп, роботи, послугп (рядки 1125111301114011155
Балапсу)(тис.грн)
Види за основними груfitllчfи покупчiв
Реаlriзацiя готовоi про.ryкчii (гофротара)

Послуги з очищеrltfi стiтцIих вод

з1.12.2015 з1.12.2014

28lз2
2з6

Реапiзацiя сировини та MaTepi.tлiB

Разом чиста реалЬацйна BapTicTb

655
627

РеаrriзаIliя ToBapiB та надання iнших посJIуг
Резерв пiд змеtrшенЕrl корисностi

33740

11

)
28 03б
(332

(370 )

34663
1з

з бюджетом (рядок 1135 Балапсу)
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за
данiй cTaTTi вiдображена заборговаяiсть держtlвного бюджету пiдприемству
на 31,12,2015 р,
невiдшкодованими авансаJ\ли та претнзiями з податку на прибугок. Станом
така заборгованiсть скJIаJIа 341 тис.грн.

у

(рядок 113011155 Балансу)
.ЩебiторсЬка заборГованiсть за видапими авансами
Види за основними групrlп{и

з|,12,2015 з|,12,20|4

постачальникiв

дванси на придбаншI сироtsини,еЕергоносiiв,матерiалiв
дJIя оболуговування виробництва

Придбання посJгуг, що пов'язанi

з

(тис.грн)

та

основною

запчастин 475
дiяльнiстю

2560

l02

110

(-)

(-)

571

2670

пiдприемства

Iншi аваrrси видшri
Резерв пiд зменшення корисностi

Разом чпста реалiзацiйна BapTicTb

дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша
в ходi звичайноi
дебiторська заборгованiсть е безпроцентIIою та погашаеться

На Зt.l2.20|5 р.

господарськоi дiяльностi товариства.

Резерв пЦ зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв)
(тис.грн)
Щебiторська

заборгованiсть за
товари, роботи,

,,

no,ny*

На 01.01.2015

(370)

Нараховано за piK

(3з2)

Списано

На 31.12.2015

370
(332)

14

11.

ГрошовI коцти тд iX ЕквIвАлЕнти (гяд<и

1 1

65,

11

67

Бдлднсу)
(тис.грн)

з|.|2.2015

1865
1865

Рахунки в банках

Грошi

та

ix еквiвшIенти

12. HBobopoTHI

з1.12,201-4

5з4
887

Активи тА грутIи виБуття (гядок 1200 Блле,нсv)

Вказапий рядок вкIIючае необоротнi активи, що були тlридбанi для виробrrичоi дiяльвостi
пiдприемства, чrпе через змiни y}IoB бiзнесу Ее були введепi до експлуатаrдii. в
подальшому не плаЕуеТься, що вони можуть принести економiчнi вигоди шри
використаннi у виробництвi]
через наведепi вищi причипи було прийняте рiшення щодо реалiзацii вкtr}аних активiв.
реалiзацiя плаЕуеться протягом 2016-го року. Очiкувапа BapTicTb ВiдlтlКОДУЛlаННЯ
стtlIIовить 2 804 тис.грfi .

Стдтутний кАпIтАл (рядок 1400 Балансv)
На 31 грудня 2015 р. затверджений i повнiстrо сплачений статугний капiтал Товариства
с"*оuиiь 4|62409,75 грн. Статупrий капiтатr подiляеться на 16 649 бЗ9 (шiстнадlять
мьйонiв шiстсот сорок дев'ягь тисяч шiстсот тридцять дев'яь) простих iменrтих акцiй
1З.

номiнапьrrою BapTicTlo 25 (двадцять п'rгь) копiйок кожна.

Iнший доддтковtй кдпIтдл (Iншt ввзЕрви (рядок 1410 Балансv)
Змiвився розмiр iншого додаткового KaTliTaTry: вiднесено у лохiл срлу 12 953 тис.грн.
iншого додаткового капiтаrrУ - закiн.пався TepMiH погашеЕнrI векселiв
ранiше
"*р*оuа"ого
у листопадi 2015 р.
У груднi 2015-го року пiдприемством бу.шr знову eMiToBaHi векселi на номiнальну суму
заборгованостi з TepMiHoM погаIцення у груднi 2019 року.
14.

зобовоязапня пiдtриеметва будо визнаЕо за апdортизованою вартiстю iз застосув€lнЕ,Iм
серодньозвахеноi ставки короткострокових кредитiв у нацiонаrrьнiй валrотi, що дiяла на
З|.|2.201,.5 року, в якостi ставки дисконтрtlншI.

збiльшення iншого додаткового капiтатry при первiсЕому визнаянi вказаного зобов'язання
вiдобрахеЕе у рядку 1410 у cyMi 16 581 тис.грн.

15.

ВвксвлIвидАнI (рядок 1б05 Бале.нсv)

У рядкУ 1605 вiдобрахениЙ ЕепогtlшеНий залишОк
14l47 тис.грн.

за вексеJIямпна31.12.2015 року у cyrlti

15

1

6.

IФвдиторськА зАБорговАнIсть (гддки

1

6

1 5 - 1

690 Бал,ч,нсv)

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботп, послуги (рядок 1б15 Балансу)
(тис.грн)

Види за основIIими групalп{и постаччrльникiв та покупцiв

31.12.2015 з|.l2.20l4

Заборговшriсть перед постачальникЕlп,lи запасiв дJuI основного

2980

62lб

Заборгованiсть перед постачальникtlп{и матерiалiв та запчастин для
обслуговування виробництва

1

087

538

виробництва

6942 5554
2 081
l 80l

ЗаборговаIriсть перед постач&льникап4и палива,газу

Заборгованiсть перед постачальникап{и транспортних
посJrуг для обслуговувtlнIul виробництва

та

iнших

Заборгованiсть за товар

3 600

Заборгованiсть перед rrокупцями

Разом

б90

1б

Поточнi зобов'язання за розрахунками

з бюдясетом

262

1437l

(рядок 1620 Балансу)
(тис.грн)

За основними податкаilли

ц

h
h

з

1.12.20l5 з|.|2.2014

Податок з доходiв фiзичrrих осiб

141

ГIлата за воду до державного бюджету

Екологiчний полатоц,

.#

Збiр за користувЕtIIЕя IIадраI\{и

Вiйськовий збiр
Податок на

HepyrKoMicTb

+

!

13

37

55

109

2

222

15

24

16

Разом

У

42l

,

242

813

РЯДКУ 1625 ВiДОбраженЬ поточна заборгованiсть пiдприемства зi страхування за |рудень

2015 р. у розмiрi 403,00 тис.црн., у рядку 1630 вiдображена заборгованiсть iз зарЬОЙоi
платИ за листопад та грудень 2015 р. у розмiрi 11з4,00 тис.|рн., що була поftlшена сiчrri
у
201б року;

IHmi поточнi зобов'язання (рядок 1б90 Балансу)
(тис.грн)

t
7

l
I
F
г

За основними

в}lд{лN{и

Заборгованiсть за договором поруки

Податковий кредит
Iншi поточнi зобов'язання

Разом

зl.|2.2015 з|.l2.20l4

019
1 580
2059

65

68б58

62432
1

660
95

64l87

,|6

Заборгованiсть за договором поруки виIIикпа у KBiTHi 2010 року та вiдображеЕа за
номiнапьною вартiстю у зв'язку з Еемож.тlивiстю обцрунтовано визЕаIIити термiни Ii
погаIцення. У грудпi 2015 р. була донарахована винагорода по кредиту у розмiрi 2 587,00

тис. грЕ.

15.

Доходи IвитрАти

,Щоходи

вц основноiдiяльпостi

результати)

(без урахування

tЦВ) (рядок

2000 Звiту про фiнансовi
(тис.грн)

OcHoBHi види

доходiв

,r]

Реалiзацiя гофропродукчii

Доход вiд надапня посJIуг з очищенЕя стiчrrrх вод

Разом

20i4

2015

107 055

1

10 366

2 500

2 374

109 555

1l2 740

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) (рядок 2050 Звiту про
фiпансовi результати)

(тис.грн)
OcHoBHi елементи собiвартостi

20l5

20|4

Використанi матерiальнi запаси

76439

74024

Витрати на оплату працi

14058

.

15704

Вiдрасуваrrня на соцiапьнi зЕlходи

5257

5794

Амортизаrдiя

47зз

3 678

Розшодiпенi загаtrьновиробничi витрати

5 254

5 690

105741

104 890

Разом

Iпшi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiry про фiпансовi результати)
(тис.грн)

OcHoBHi вIци доходiв

2015

Реалiзацiя ToBapiB

286

Реалiзаrliя iиробни.птх запасiв

883

Послуги з перевезень

300

Оренда

Доход вiд реалiзфil'вашоти та операrliйrrа курсова рiзниця

91

2187

Списавня беgtrадiйноi цредиторськоi заборгованостi

717

Iншi доходи

268

Разом

4732

|7

про фiпансовi результати)
Адмiнiстратпвнi витрдти (рядок 2130 Звiту

2015

Осповнi види витрат
Витрати на оплату праui

зз07
1230

Вiдрахуваннrl на соцiальнi заходи

Амормзацiя необоротних алсгивiв
призначешш
Послуги допомiжних цехiв загальItогосподарського
OxopoHHi послуги

Матерiальнiвитрам

(тис.грн)

85

936
450
59
698

*,"..

Податки,оренда землi
107

Послуги зв'язку

|28

послуги
Юридичнi та iнформацiйно-коцсульташiйнi

143

Послуги банкiв

42l

пiлъгова пенсiя

533

Iншi адмiнiстративнi витрати

8097

Разом

Витрати на збут (рядок 2150 Звiту про фiнапсовi результати)

2015

OcHoBHi види витрат

tз21

Витрати на оплату праui
j

1

499

ВiдрахуванЕя на соцiальнi заходи

4зз

Витрати Еа тару та догlомiжнi:rлатерiали

3058

Транспортнi витрати
i

j

839

Iншi витрати на збуг

6150

Разом

Iншi опеРацiйнi витрати (рядок 2180 Звiry про фiнансовi результати)

1,72

Собiвартiсть. реалiзованих ToBapiB
собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв

802

205

Собiвартiсть реа.тliзованих посJIуг допомiжних цехiв

t744

Збитки вiд курсових рiзниць

списання безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi
кредиту

(тис.грн)
2015

OcHoBHi виДш витрат

Визнапi штра(И

(тис.грн)

190

та

податкового

1467
18

Витрати вiд реалiзацll 1IIвалюти

316

Збитки вiд псуваrrня запасiв

264

Iншi операчiйнi витрати

286

Разом

5446

Iпшi доходи (рядок 2220Звtту про фiнансовi результати)
(тис.грн.)

OcHoBHi в[ци доходiв

2015

Дохiд вiд закiнчеЕня дискоIцраЕня векселiв

I295з

Разом

l295з

Iншi доходи (рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати)
(тис.грв.)

OcHoBHi вIцц доходiв

2015

Реалiзацiя оQцовних засобiв

|97

Опрпсодувtшlня на ба.тrаrrс мета.тlобрухту

476

Разом

673

Фiшапсовi витрати (рядок 2250 Звiту про фiнапсовi результати)
Фiшапсовi виц)ати скJIад€lються з вiдсоткiв, що Eap€жoBaнi на безвiдсоткову заборгованiсть
за вексеJIями iз застосувilЕнrlм середньозваженоi ст€}вки короткострокових кредитiв у
нацiональнiй вагпотi, що дiяла па3l.|2.2011 року та за ставкою Еа 31.12.20l5
р.Ъа 2015-Й
piK супла нарЕrховаНих вiдсотКiв склала 3 932 тис.Iрн. ,Що складу
витрат
входять
фiнансових
наступнi виплати бапку: вiдсотки по кредиту - 159 тис.грн. та винtгорода за кредит
поручитеJIю -2587 тис.Iрш.
}.

16. ПоточниЙ подАток нА IIриБуток тА вцстрочЕнI подАтки (гядок 2300 Звlту про
ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ)

Прибугок товариства пiдлягае оподаткрtшню тiпьки IIа територii Украiни. Згiднс з
податковим кодексом Украiъи вiдбуваеться поступове зменшення ставок податку з 25yо
до lбО/о протягом декiлькох наступЕих poKiB.

у

2015 роцi стазка податку стttновила 18% вiд оподатковрtшого прибугку. За даними
|5 640,20 тис.грн.

ДеКЛаРацii на прибуток Товариства за 2015 р. збиток cKJItlB

Керiвництвом товариства було прийнято рiшення IIе визЕавати вiдстроченi податки 2015
у
Р., По тiй при.пrнi; що ТовариСтво Ее змож9 ik використати найближчим часом.

.19

|'7. Хдрдктвр тА ступнь ризикIв, як виникАють у зв'язку з ФIнАнсовими
IНСТРУМЕНТАМИ

кродити та позики,
OcHoBHi фiнансовi iнструменти товариства вкJIючають процентнi
Товариство мае рiзнi
грошовi коштИ та iх eK*iuaJIeHTИ та iн^шi оборотнi фiнансовi активи.
iншi фiнансовi iнструменти, ЯК, нzшрикJIад, торгова кредиторська i дебiторська
безпосередньо в ходi ii операцiйноi дiяльностi,
*ОорrЁu*iсть, якi
""i"**r"
Товариству
Полiтика товариства не передбачас торгiвлi фiнансовими iнструментаI\,Iи.
властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик,
та
загальна програп{а упразлiння ризикапdи сконцентрована на непередбачуваностi
його
неефектив"ь."i фiнансового ринку Украiъи, i спрямовшrа на зменшення
потJнцiйного Еегативногqвпливу на фiнансовий стан товариства.
пiдходи до управлiння кожirим iз цих ризикiв представленi нижче.
Рuнковuй рuзuк

icTb майбутнiх грошових потокlв за
ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартlсть

вмютний ризик та 1нш1
ризику: ризик змiни процеЕтноi ставки,
пiдприсмства, внаслiдок того,
цiновi р"."*. hершi два видИ ризику у несуттевими дJIя
пiд вiдсотки та частка валютноi вируши у
що у пiдпрr"r.ruй.мае коштiв, що зtlпозиченi
та
*ру"rурl'доходiв е не значною. Найбiльший ризик стаIIовить змiни цiн на сировину
пiдприемства
мЙрiаlrи, що е найбiльш значущими елементаNли у cTpyкTypi собiвартостi
та можJIиве зниження цiн KoHKypeHTiB.

,ii.r"r" у собi ,р" r"r"

рuзuк лiквidносmi

i

i

плануе свою
лiквiднiсть залежно вiд очiiуваних cTpoKiB погашення вiдповiдних фiнансових
здебiльшого
iHcTpyMeHTiB. Потреби товариства в коротко.- i довгостроковiй лiквiлностi
забоЪпечуються за рахунок гро.шових коштiв вiд операчiйноi дiяльностi,
товариство здiйснюе аналiз cTpokiB погашенIuI активiв

зобов'язань

Креdumнuй рuзuк

за
Кредитний ризик - це ризик того, що коЕтрагент не виконае своiх зобов'язань
призвести
може
до фiнансових
бi"шr.о""r" i""rруrентчtп,Iи або за контрактоМ, Що
(насамперед,
за
операцiйноi
вiд
дiяльностi
кредитний
ризик
збиткiв. Товариствувластивий
торгов9льной дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансовоi дiяльностi, включаючи
д.rrо."r, в бшrках i бirп*.овиr установах, операuii з iноземною валютою та iншi
фiншlсовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти, якi потонцiйно можуть призвести до icToTHoi концентрацii
кредитногО ризикУ Товариства, скпадаютьсЯ В основномУ iз коштiв у банку,
короткострокових депозитiв, а також торговоi та irцrrоi дебiторськоi заборгОваностi.
Максимальний кредитний ризик для Групи наЗl.|2.2015 р. склалався з такого:

z0

(тис.грн)

зl.|2.2015
Грошовi кошти та iх еквiваленти

1 865

Поточна дебiторська заборгованiсть
Iншi оборотнi фiнапсовi активи

Разом

30 479

Кошти Товариства розмiщуються
добру репугаuiю.

у великих банках, якi розташовацi в УкраiЪi i мають

,Щебiторська заборгованiсii- предстtlвлена за вирахуванням резервiв cyrlmiBHoi
заборговашостi. Товариство Ее вимагае застЕlви за фiнансовими активаI\,{и. Концентрацiя
кредитного ризику за торговельною дебiторською заборгованiстю обмежуеться тим
фактом, що клiентська база товариства вкJIючае значну кiлькiсть клiентiв, якi вважаються
непов' язапими сторонtlп{и.
Керiвництво мае розроблену кредитну полiтику, i потенцiйнi кредитнi ризики постiйно
вiдслiдковуIоться. Оцiнка ризику здiйснюеться за BciMa зап{овникtlп{и, якi кредитуIоться на
суму, що перевищуе певний лiмiт. Кредитний ризик, що виникае за фiнансовими
операчiпtи, знижуеться шJurхом диверсифiкацii, вибору конц)агентiв виключно з високим
креддтним рейтингом i шляхом встановлення лiмiтiв сукупного кродитного ризику за
кожЕЕм коIIтрагентом. Кредитний ризик товариства вiдслiдковуеться та аrrапiзуеться в
кожЕому коцкретному випадку, i керiвництво товариства вважас, що кредитЕий ризик
адекватно вiдображений у резервЕlх на покриття збиткiв вiд зменшешuI корисностi активiв.
IIа 31.12.15 р. аrrалiз за строкtlп{и погtlшенIul торговоi та iншоТ дебiторськоi заборгованостi
Груш був наступним:

Разом

.Не

(тис.грн)
Прострочена"

,1

просточеЕа
iHe

аJIе

не знецiнена

30-б0 днiв

60-270 днiв

бз

764

знецiнена

2015 piK

18.

28614

27787

Чистий приБуток (зьиток) нА АкцIю

Сума базового прибугку на акцiю розрахову€ться IIIJIяхом дiлення чистого прибугку за
piK, що припадае на власникiв звичайних, на середньозвa"lкене число звичайних акцiй, якi
зЕФ(одяться в обiry протягом року.
Базовиri прибугок(збиток) на акцiю cTulHoM Ha3l.|2.2015 р., е тtжим:
!

Чистий фибугок (збиток), що припадае IIа власЕикiв звичайних акцiй

кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу
'СередньозвФкена
Сума базового ор"буr*у (збитку) на акцiю в грн.

2015

(4247)
Iб 649 639
(0,255)

2l

акцiй,
на 31 црудш 2015 р. товариство не мало потещiйнгrr звrrчайних

ГОЛОВД ПРАВЛIННJI

В.о.гол.ьухгАлтЕрА

Протдщук С.С.

lРччвнко I.M.

