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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31
ГРУДНЯ 2012 РОКУ
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає
фінансовий стан ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (надалі – Товариство) станом на 31 грудня
2012 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за
рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (надалі – «МСФЗ»)
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
 вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку тапослідовне застосування цих
принципів;
 прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими;
 інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення
будь-яких істотних відступів від них у звітності; та
 підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на
безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які
б свідчили про протилежне.
Керівництво також несе відповідальність за:
 створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної
системи внутрішнього контролю;
 ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою
впевненістю у будь-який час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те,
що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ;
 ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку України;
 застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства;
 виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Від імені керівництва
Генеральний директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз ”
Качур Михайло Васильович
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ
Звіт незалежного аудиторащодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз»
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
Правлінню та Загальним зборам акціонерів
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства « Ужгородський Турбогаз» на 31 грудня 2012 р., який додається, що включає:
Звіт про фінансовий стан на 31.12.2012 р.;
Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток за рік, що закінчився
31.12.2012 р.;
Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31.12.2012 р.;
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2012 р.;
Примітки 1, що складаються з короткого огляду основних принципів облікової
політики, з порівняльною та іншою пояснюючою інформацією, яка пояснює особливості
переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (далі — Фінансова звітність).
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у
примітці 1 основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що
накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:
розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;
відсутність порівняльної інформації (крім Звіту про фінансовий стан);
допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як
очікується, виступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату
підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р.
Ця Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у
якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013 р.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання Фінансової звітності, що
додається, згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку, описаною в примітці 1.
Це визначає той факт, що основа Фінансової звітності є прийнятною з метою складання
повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «
Ужгородський Турбогаз» на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах. Управлінський
персонал також бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає
потрібним для складання Фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо Фінансової звітності на основі
результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття у вхідному Звіті про фінансовий стан. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансового звіту внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання вхідного Звіту
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про фінансовий стан, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку
загального подання Фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої
думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність на 31 грудня 2012 р відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий станПублічного акціонерного товариства «Ужгородський
Турбогаз», його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Надана
інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів, зобов’язань, власного
капіталу та результати діяльності суб’єкта перевірки.
Пояснювальний параграф
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на обмеження згідно МСФЗ 1 «Перше
застосування МСФЗ», на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2012 р., в частині відсутності порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Звіту
про фінансовий стан.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Основні відомості про емітента:
Повна назва: Публічне акціонерне товариство „УжгородськийТурбогаз ”
Код ЕДРПОУ:00153608
Місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл.; м. Ужгород, вул. Болгарська, буд.3
Дата реєстрації: 13.07.1998р.
.
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Ужгородський
Турбогаз» за 2012 рік у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про
аудиторську діяльність”, інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Положення щодо
підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.11.2011 р. за № 1358/20096).
Обліковою політикою підприємства передбачено:
Організація бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства у 2012 році
здійснювалась згідно з наказом по підприємству № 01-а від 03.01.2012 р. “Про організацію
бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства на 2012 рік”
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Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли
реально був відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у
повному обсязі. Витрати також відображаються за методом нарахування.
Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі
строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів. Запаси визнаються на
дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю реалізації.
Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації. Кредити та позики
визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов’язані з їх
отриманням. Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення.
Оцінка статей активів, зобов’язань, власного капіталу та їх розкриття здійснюється
Товариством відповідно до МСФО.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства :
На нашу думку вартість чистих активів на звітну дату 31.12.12р. більше вартості
статутного капітал, що відповідає частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається
Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом згідно Рішення від 22.06.2010 N 981 Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. У відповідності до МСА 720 “Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність” суттєвої невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації , отриманій до дати
аудиторського звіту не виявлено.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що
інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на
фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і
визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий
ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.
На нашу думку суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії
разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
Виконання значних правочинів
Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону.
Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”
мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності).
На нашу думку виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає Закону України "Про
акціонерні товариства" і Статуту Товариства.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”
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Згідно до Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядова рада акціонерного
Товариства може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього
аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
Згідно Статуту органами управління та контролю Товариства є:
Загальні збори Товариства - вищій орган управління Товариством;
Наглядова рада;
Ревізійна комісія;
Директор;
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України “Про
акціонерні товариства” - до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом
України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.
Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю Публічного акціонерного
Товариства. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і
точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності
та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві
відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства”.
Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності")
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 “Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих
викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”, ми виконали
процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА
240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності”.
Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта
господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або
помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням
деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників,
діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані
з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Загальну стратегію управління ризиками Публічного акціонерного товариство «» визначає
Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Директор.
Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення
фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

Сторінка 7

ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ»
Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2012 року

Розкриття інформації за видами активів
На нашу думку інформація за видами активів
України.

розкрита відповідно до законодавства

Розкриття інформації про зобов’язання
На нашу думку визнання, облік та оцінка поточних зобов’язань, відображених в балансі
здійснюється відповідно до МСФО.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам. Формування та
сплата статутного капіталу
Сума статутного капіталу Товариства становить 100 000 тис. грн., що відповідає Установчим
документам. Змін у розмірі та складі Статутного капіталу за звітний період не відбувалося.
На нашу думку статутний капітал сформовано повністю у встановлений законодавством
термін.
Розкриття інформації про власний капітал
На нашу думку інформація про власний капітал розкрита в фінансовій звітності достовірно і
відповідно до МСФО.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
На нашу думку інформація про чистий прибуток в цілому розкрита у фінансовій звітності
Товариства достовірно і відповідно до МСФО.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Економіст - Аудит», Свідоцтво Аудиторської
палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, № 3440 від 30
вересня 2004 року, що знаходиться за адресою: вул.Лебедєва – Кумача 51,
м. Дніпропетровськ, 49125. Телефон (факс) 056 789-29-77, 0672940825.
Дата і номер договору на проведення аудиту:
Договір № 14.02 від 14 лютого 2013 р.
Дату початку та дату закінчення проведення аудиту:
Дата початок роботи по договору 14 лютого 2014 року , дата закінчення – 30 березня 2013р.

Директор приватного підприємства
«Аудиторська фірма «Економіст – Аудит»
30.03.2012 р.
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
тис.грн.
Стаття

АКТИВИ
Непоточні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Відстрочені податкові активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші фінансові інвестиції
Усього
Поточні активи

Примітки

31.12.2012

31.12.2011

4

396682
33
104
7761
6
404586

407395
37
6682
7553
6
421673

Грошові кошти та їх еквіваленти
Запаси

5
6

550
27457

3368
35050

Торгова дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Усього оборотні активи
ВСЬОГО АКТИВИ
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7
8

2491
594994
68440
693932
1098518

2331
634435
83440
758624
1180297

Статутний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (збиток)
Усього власний капітал

9

100 000
411 049
85
(63774)
447360

100 000
411 049
85
(24288)
486 846

196996
0

196996
0

51
197047

51
197047

12286
1082
17
266

12319
1803
21
496

3

Непоточні зобов’язання
Довгострокові позики банку
Відстрочені податкові зобов’язання
Забезпечення
Усього непоточні зобов’язання
Поточні забезпечення
Короткострокові позики банку
Торгова кредиторська заборгованість
Заборгованість за податками
Зі страхування

10

З оплати праці
Інша кредиторська заборгованість
11
Усього поточні забезпечення
Разом власний капітал та
зобов’язання
Від імені керівництва
Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз»
Качур Михайло Васильович
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440460
454111
1098518

213
481552
496404
1180297

ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ»
Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2012 року

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД (ЗБИТОК) ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ
2012 РОКУ
тис.грн.
Примітки
1. Прибуток (збиток) за період
Дохід від реалізації товарів та послуг
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток)
Інший операційний дохід
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Курсові різниці від операційної діяльності
Прибуток (збиток) від операційної діяльності
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток (збитки) до оподаткування
Витрати з податку на прибуток

12

13
14
15
13

17

Від імені керівництва
Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз»
Качур Михайло Васильович
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27167
(27721)
(554)
2998
(3356)
(843)
(1948)
(3703)

16

Чистий прибуток (збиток) періоду
у т.ч. прибуток (збиток) від припиненої діяльності
Іншийсукупнийприбуток (збиток)
Прибутоквідпереоцінки майна
Загальний сукупний прибуток (збиток)

2012

6
(11900)
15673
(31797)
0
(31721)

18

0
(31721)
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК,ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2012
РОКУ
тис.грн.
Стаття
2012
Грошові потоки від операційної діяльності
Надходження грошових коштів від покупців
Інші надходження грошових коштів
Грошові кошти, сплачені
 постачальникам
 працівникам
 органам страхування (ЄСВ)
Відсотки сплачені
Податки сплачені
Інші видатки грошових коштів
Чистий грошовий потік від операційної діяльності
у т.ч. від припиненої діяльності
Грошові потоки від інвестиційної діяльності
Надходження
Отримані відсотки
Придбання
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності
у т.ч. від припиненої діяльності
Грошові потоки від фінансової діяльності
Надходження від отриманих позик
(у т.ч. овердрафт)
Погашення позик
Дивіденди сплачені
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності
Чистий грошовий потік за період
Зміна вартості грошових коштів, зумовлена зміною
валютного курсу
Грошові кошти на початок періоду
Грошові кошти на кінець періоду
Від імені керівництва
Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз»
Качур Михайло Васильович
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28490
339051
(165498)
(5198)
(2932)
(1141)
(195208)
(2436)
671
(671)
(0)

(382)
(0)
(382)
(2818)

3368
550
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31
ГРУДНЯ 2012 РОКУ
тис.грн.

1.Залишок на
01.01.2011р.

Статутний
Нерозподілений
Додатковий Резервний
капітал
прибуток
капітал
капітал
(збиток)
100000
411049
85
(9326)

Усього
501808

2.
Коригування
за 2011 р.
2. Зміни за
2011р.

0

0

0

0

0

0

0

0

(14962)

(14962)

Скориговані
залишки на
31.12.2011р.
Збиток за
2012р

100000

411049

85

(24288)

486846

0

0

0

(31721)

(31721)

0

0

0

(1083)

(1083)

0

0

0

(6682)

(6682)

100000

411049

85

(63774)

447360

.
Коригування
за 2012 р.
3.Зміни за
2012р.
4.Скориговані
залишки на
31.12.2012 р.

Від імені керівництва
Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз»
Качур Михайло Васильович
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ПРИМІТКИ 1

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ
2012 РОКУ

1. Загальні відомості про Товариство
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провідних виробників
обладнання для нафтогазової промисловості, що спеціалізується на випуску устаткування
для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберігання нафти і газу;
пунктів комерційного обліку витрати газу; енергетичного обладнання компресорних станцій
; електричної ізоляції і електрохімічного захисту газопроводів.
Історія заводу бере свій початок з невеликого підприємства, заснованого в 1908 році, де
виготовлялися сита для млинів та інші господарські вироби. У 1945 році на базі приватних
майстерень, був організований металообробний завод «Перемога».
Наказом Фонду державного майна України № 19-АТ від 30.06.1998 року підприємство було
перейменовано у ВАТ «Ужгородський Турбогаз».
У звязку з приведенням діяльності ВАТ "Ужгородський Турбогаз" до вимог Закону
України "Про акціонерні товариства" 07.05.2012 року змінено назву Товариства на Публічне
акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз".
Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, м. Ужгород , вул. Болгарська, 3.
Дата первинної реєстрації – 13.07.1998.
Дані щодо складу акціонерів:

Особа юридична/фізична
ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»
ТОВ «Газотурбінні технології»
ТОВ «Хімреактив»
ВАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
ТОВ «Ді.еР.Ай»
ТОВ «Хімічні технології»
ТОВ «Гобарт»
ТОВ «ПЕРТ»
ТОВ «Торговий дім заводу «Прогрес»
ЗВФ «Перший» АТ ІК «Євроінвест»
Холдингова компанія «АВТОКРАЗ» у формі ВАТ
АТ «Банк»Фінанси та Кредит»
ТОВ «Інвестиційний радник»
Сторінка
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Відсоток у статутному
капіталі
2,1741
7,8469
1,8886
2,1482
2,1732
2,1735
7,1730
1,4442
0,7290
0,0203
7,7332
2,1772
0,0003
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ЗАТ «Інвестиційна компанія «Глобальні інвестиції»
ЗВФ «ПРІНКОМ-ФОНД» ІК «ПРІНКОМ»
ТОВ «Міжрегіональна транспортна компанія»
ТОВ «Індастріалконстрактшн»
ТОВ «АГРІБІЗНЕС»
ТОВ «Гармоніка»
ТОВ «Нафтохімімпекс»
ТОВ «Міжгалузева машинобудівна корпорація»
ТОВ «Нові промислові технології»
ТОВ «Укртехвуглець»
ТОВ «Затисянський хімічний завод»
ПАТ «Ділові партнери»
ТОВ «Основа цінні папери»
Фізичних осіб – 2399 чол.

0,0037
0,0061
2,1732
9,2192
9,2191
3,2192
9,2191
9,2192
9,2191
4,2192
0,00
0,00
6,00
0,6012

Всього: 100%

Основними видами діяльності Товариства є:
•
•
•
•
•

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних
двигунів
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
Лиття чавуну
Лиття сталі;
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

Чисельність працюючих становила:
на 31.12.2011р. -233чол.
На 31.12.2012р. -

265 чол.

2. Основа подання фінансової звітності
Для приведення показників фінансової звітності ПАТ у відповідність з вимогами МСФЗ
Товариством здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за національними
П(С)БО, у звітність, формат і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показників звіту за 2012 рік включали: вибір облікової політики і
формату фінансової звітності з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показників звітності
для забезпечення подання інформації у повній відповідності з МСФЗ.
(а) Заява про відповідність
Дана фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (далі – РМСБО), та Тлумачень, які були випущенні
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Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (далі – КТМФЗ).
Використано редакцію МСФЗ, що діяла станом на 31.12.2012р.

(б) Функціональна валюта та валюта звітності
Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта Україна –
гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.
Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за
прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до
МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі
бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з
внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного
надання інформації згідно з принципами МСФЗ.
(в) Основоположні припущення
Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва робити
судження, оцінки та припущення, які впливають на суми активів, зобов’язань на звітну дату
та відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного
періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
Основним припущенням керівництва є:
Принцип нарахування . Згідно з цим принципом результати операцій та інші події
визнаються , коли вони відбуваються ( а не тоді, коли отримуються або сплачуються
грошові кошти або їх еквіваленти) і вони відображаються в облікових реєстрах та наводяться
у фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.
Безперервність – основоположне припущення. Фінансові звіти підготовлені на основі
безперервності діяльності. Керівництво дотримується вимог правдивого подання інформації
у фінансових звітах.
•

Окремого подання активів і зобов’язань, доходів та витрат;

•

Окремого подання та об’єднання статей, виходячи із їхньої суттєвості;

•

Послідовності подання інформації;

Для правдивого відображення фінансового становища і результату діяльності
підприємства керівництво дотримується якісних характеристик фінансових звітів :
•

Зрозумілісті ;

•

Доречністі;
Сторінка
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•

Достовірністі:

•

Зіставністі.

Розраховуючи резерв сумнівної дебіторської заборгованості, Керівництво Товариства
керується аналізом співвідношення сум списаних безнадійних боргів до залишку
дебіторської заборгованості у попередні періоди і розрахунку відповідного значення
коефіцієнту сумнівності боргів дебіторів.
Основою оцінки фінансових звітів Товариства є історична собівартість.
(г) Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточних
банківських рахунках.
(ґ) Основні засоби
Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації. Під час трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено
прийнятну вартість об’єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).
Збільшення вартості об’єкту основного засобу внаслідок переоцінки відображається в
додатковому капіталі. Дооцінка (індексація) основних засобів за рішенням уряду (1992-1996
р.р.), була відображена на рахунку додаткового капіталу.
Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку
корисного використання кожного об’єкту основних засобів
Строк корисного використання
Будинки та споруди 20-50 років
Машини та обладнання

5-10 років

Транспортні засоби 8-15 років
Інструменти, прилади та інвентар 4- 5 років
Інші основні засоби 12 років
Основні засоби, які ще не були введені в експлуатацію, включають фактичні витрати, що
були понесенні на їх придбання (створення).
Основні засобі, які на дату звітності не введені в експлуатацію, не амортизуються
(д) фінансові інвестиції
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюють та відображають у
бухгалтерському обліку та звітності за іх справедливою вартістю, до якої додаються витрати
на операцію. Інші фінансові інвестиції відображені за їх справедливою вартістю.
Сторінка
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(е) Запаси
Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою
вартістю реалізації. Чиста вартість реалізацію розраховується як ціна реалізації, зменшена на
витрати на збут та адміністративні витрати.
(є) Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною
вартістю, зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів.Сумнівна дебіторська
заборгованість віднесена на витрати періоду
(ж) Кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).
Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати
компенсації невикористаних відпусток.
(з) Доходи
Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються у Звіті про сукупний дохід в
звітному періоді, коли реально був відвантажено (реалізовано) готову продукцію або
замовник отримав послугу у повному обсязі.
(и) Витрати
Витрати також відображаються за методом нарахування.
(і) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений
податок на прибуток. Відстрочений податковий актив (зобов’язання) відображається у
фінансовій звітності у складі Звіту про сукупний дохід (збиток)
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку
поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на
прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на
прибуток встановлюється законодавством України.
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує
впевненість, що ці тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку
прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових
різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для
цілей оподаткування.
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3.Основні засоби

Зміни у вартості основних засобів: тис. грн

Будинки
та
споруди

Капіт
альні
інвест
иції

Транс
портн
і
засоб
и

Маши
ни та
облад
нання

Інст
рум
ент
и,
при
лад
и та
інве
нтар

Земел
ьнідел
янки

Всього

Первісна вартість:
На 01.01.2012 року
Придбання
Переміщення
Вибуття

561603
1503
0
()

9646

7131
9
0
()

156873

12817

0
1272

1010633
578
0
()

34
0

0

1758703
2124
0
(1272)

На 31.12.2012 року
Накопичена
амортизація:

563106

8374

1011211

7140

156907

12817

1759555

На 01.01.2012 року

(388392)
(7085)
()

-

(884778)

(73805)

(4377)
()

(4333)
(72)
()

(31)
()

()
()
()

(1351308)
(11565)
()

(395477)

-

(889155)

(4405)

(73836)

()

(1362873)

167629

8374

122056

2735

83071

12817

396682

Амортизація періоду
Вибуття
На 31.12.2012 року
Залишкова вартість
на 31 грудня 2012
року

4 Відстрочені податки
тис.грн.
Склад відстрочених податків

2012

2011

Залишок на початок року

6682

6682

Залишок на кінець року

104

6682

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові зобов’язання
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Залишок на початок року

0

0

Залишок на кінець року

0

0

5.Грошові кошти на їх еквіваленти
Склад грошових коштів та їх еквівалентів:
тис. грн.
Статті
Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті
Усього

31.12.2012 31.12.2011
132
1593
518
1775
550
3368

6 Запаси – склад запасів:
тис.грн.
31.12.2012 31.12.2011
6111
15734
793
616

Складові запасів
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати
Запасні частини
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Усього

6900
2051
11412
190
27457

4677
1033
12711
279
35050

7 Товарна дебіторська заборгованість
Класифікаціяза строками погашення:
Статті
До 12 місяців
від 12 до 18 місяців
від 18 до 36 місяців
Резерв сумнівних боргів
Усього

31.12.2012
2544

тис.грн.
31.12.2011
2384

(53)

(53)

2491

2331
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8Інша дебіторська заборгованість
Склад іншої дебіторської заборгованості:
Статті
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом
Витрати майбутніх періодов
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інші оборотні активи
Усього

31.12.2012
5

тис.грн.
31.12.2011
245

65
594555

62
633596

369

532

594994

634435

9Статутний капітал Товариства
Статутний капітал Товариства визначено під час
приватизації державного майна, яке знаходилось на
державному підприємстві - станом на 01.10.1998 р. за
діючою на час оцінки Методикою оцінки вартості майна під
час приватизації
(затвердженою постановою КМУ № 961 від 16.08.1996р).
За час існування Товариства статутний капітал не
змінювався.
Номінальна вартість однієї акції встановлена на рівні 0,25
грн.
Кількість випущених акцій - 400 000 000 шт.
Всі акції оплачені повністю за вартістю, не нижче
номінальної.
Вилучений та неоплачений капітал відсутні.
10Забезпечення:
тис.грн.
Склад забезпечень
Забезпечення виплат персоналу
Усього

31.12.2012 31.12.2011
51
51
51
51

11 Інша кредиторська заборгованість
Склад іншої кредиторської заборгованості:тис.грн.
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Статті
Інші поточні зобов’язання
Інша кредиторська
Векселі видані
Усього

31.12.2012
14053
425736
671
440460
.

31.12.2011
22252
458629
671

481552

12 Дохід від реалізації товарів та послуг
Склад доходів від реалізації товарів та послуг, що були отриманні за рік, що закінчується 31
грудня 2012 року:
тис.грн.
Види продукції (послуг)
Дохід від реалізації готової продукції
по Україні
Дохід від експортних операцій
Інше
Усього

2012
12178
14989
0
27167

13 Інші операційні доходи (витрати)

Склад інших операційних доходів (витрат), отриманих за рік, що закінчується 31 грудня 2012 року:
тис.грн.
Елементи інших операційних доходів (витрат)
2012
Дохід від операційної оренди активів
1507
Дохід (втрати) від операційної курсової різниці
342
Дохід від реалізації путівок на оздоровлення
415
Дохід від реалізації валюти
323
40
Штрафи, пені, неустойкі
371
Інші операційні доходи (витрати)
Усього

2998
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Інші операційні витратитис.грн
Елементи інших операційних (витрат)

2012

Курсові різниці
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об’єктів соціально-культурного
призначення
Інші
Усьго

443
27
1196
282
1948

14 Адміністративні витрати
тис.грн.
Елементи адміністративних витрат
Оплата праці , нарахування і виплати
Витрати на відрядження
Амортизація адмінкорпусу
Комунальні послуги
Витрати на зв'язок
Послуги охорони
Послуги страхування
Інформаційні послуги (передплата, література)
Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту
Послуги банку
Професійні послуги (аудит, консалтинг)
Витрати зберігання без документарних ЦП
Інші витрати
Усього адміністративні витрати

2012
2042
24
179
169
32
140
150
16
103
32
19
114
336
3356

15 Витрати на збут
Склад витрат на збуттис.грн
Елементи витрат
Оплата праці , нарахування
Амортизація
Матеріали
Митні витрати
Послуги транспорту
Витрати на відрядження
Інші

31.12.2012
212
2
5
27
455
40
102
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Усього витрати на збут

843

16 Фінансові дохід (витрати)
Склад фінансових доходів (витрат), що були нараховані за рік, що закінчується 31 грудня
2012 року:
тис.грн.
Елементи витрат
2012
Відсотки за кредит
(11900)
Доходи від реалізації фінансових інвестицій
15670
Інші
3
17 Податок на прибуток
Склад витрат з податку на прибуток:тис.грн
Елементи витрат з податку на прибуток

2012

Поточний податок на прибуток

104

Відстрочений податковий актив

104
0

Усього

18 Інший сукупний прибуток

Склад іншого сукупного прибутку: тис.грн.
Елементи іншого сукупного прибутку
Дооцінка активів
Віднесено до відстроченого податкового
зобов’язання
Усього

2012
0
0
0

19 Непередбачені зобов’язання та непередбачені активи Товариства.
Непередбачені зобов’язання у Товариства на 31.12.2012р відсутні, оскільки відсутні
судові справи, у яких Товариство виступає відповідачем.
Товариство є позивачем у судових справах щодо скасування повідомлення-рішення ДПІ у
м, Ужгороді,а загальну суму 3450,00 (три мільйона чотириста п’ятдесят тисяч) грн.
Виходячи з принципу обачності та згідно з вимогами МСБО 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», Товариство не відображає вказані
суми як непередбачені активи

20 Аналіз впливу внесених коригувань на вартість власного капіталу і фінансового
результату
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Узгодження, наведені нижче, характеризують різниці між фінансовими звітами,
складеними згідно з МСФЗ,і фінансовими звітами, складеними згідно з
національними П(С)БО за 2012 фінансовий рік.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012році, отже, датою переходу на МСФЗ є 01 січня
2012 року (31.12.2011р).

Аналіз впливу внесених коригувань на вартість власного капіталу і фінансового
результату
тис.грн.
Статутний
Нерозподілени
капітал
Додатковий Резервний
й прибуток
Усього
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
100000
411049
85
(9326)
501808
1.Залишок на 01.01.2011р
0

0

0

(14962)

(14962)

3.Скориговані залишки на
31.12.2011 р

100000

411049

85

(24288)

486846

4.Прибуток за 2012 рік – за
даними ПАТ

0

0

0

(31721)

(31721)

5. Коригування прибутку
2012 року

0

0

0

(7765)

(7765)

6.Скориговані залишки на
31.12.2012 р.

100000

404367

85

(57092)

447360

7.Загальна сума
коригувань з 01.01.2011р до
31.12.2012р.

0

0

0

(54448)

(54448)

2.Зиіниза 2011рік

Нові стандарти
Як що Товариство застосовує МСФЗ вперше, дозволяється застосувати вступивший , але
ненабравший чинності стандарт, в своєї першої річної фінансової звітності згідно з МСФЗ,
при умові, що стандарт передбачає можливість дострокового застосування. Товариство може
застосувати деякі стандарт достроково з метою скорочення кількості змін в обліковій
політиці, пов'язаних зі змінами в стандартах бухгалтерського обліку, що вступають в силу в
рік, безпосередньо наступний за переходом на МСФЗ. Товариство застосовує стандарти зі
дня іх вступу в силу.
Слід зазначити, що інформація, розкрита вище, ґрунтується на стандартах, які були
випущені, але ще не вступили в силу на 01 січня 2012р. .
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Стандарти, які вступлять в силу з 01 січня 2013р розглядаються керівництвом. Товариство
застосовуватиме іх із дня вступу в силу.
Директор приватного підприємства
«Аудиторська фірма «Економіст – Аудит»
30.03.2013 р.
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