Примітки до фінансової звітності
публічного акціонерного товариства «Галичфарм»
за 2013 рік
1.

Інформація про Підприємство

Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» (далі – Підприємство або Товариство) було
створене в Україні 10.06.93 року. Орган, що здійснив державну реєстрацію - виконавчий комітет
Львівської міської Ради.
Код за ЄДРПОУ – 05800293.
Місцезнаходження Товариства: 79024, Львівська область, м. Львів, вул.Опришківська, 6/8.
Предметом діяльності Підприємства є виготовлення, оптова та роздрібна реалізація лікарських
засобів, субстанцій, медичної техніки та виробів медичного призначення та інші види діяльності
передбачені Статутом.
Фактично у 2013 році Підприємство здійснювало господарську діяльність по виробництву та
реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення.
2.

Основа підготовки фінансової звітності

Концептуальна основа
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі - МСФЗ).
Основа подання інформації
Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (надалі - ПСБО) та іншого чинного
українського законодавства з бухгалтерського обліку. Українські принципи бухгалтерського
обліку відрізняються від загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фінансова звітність, підготовлена на
основі бухгалтерських записів Підприємства, містить коригування, які необхідно було внести у
фінансову звітність для того, щоб вона відповідала МСБО.
При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Підприємства необхідно робити
оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов’язань, розкриття
умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми
прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких
оцінок
2.1. Основні бухгалтерські судження та оцінки
Судження
При застосуванні облікової політики Товариства було застосовано певні судження (додатково до
суджень, пов’язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової
звітності. Такі судження, серед іншого, включають прийнятність застосування принципу
безперервності діяльності при складанні фінансової звітності.
Оцінка невизначеності
Основні припущення щодо майбутнього та інші джерела невизначеності, притаманні
застосуванню оцінок при складанні фінансової звітності, які мають значну ймовірність вагомого
впливу на суми активів та зобов’язань протягом наступного звітного року.
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Резерв сумнівності боргів
Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення
втрати вартості даних активів. Товариство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді
взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли
контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись
на історичних даних та об’єктивних ознаках втрати вартості активу.
Валюта представлення звітності

Фінансова звітність складається в тисячах українських гривень, всі значення округлені до
одиниці. Функціональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економіки країни не
перебуває у гіперінфляції. Курсові різниці при переведенні статей звітності, підготовленої за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у статті звітності,
підготовленої за міжнародними стандартами фінансової звітності, не виникають.
2.2.

Основні принципи облікової політики

Перерахування іноземної валюти
Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу на дату
здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах
перераховуються в функціональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всі курсові різниці
відображаються у звіті про прибутки та збитки. Немонетарні статті, які обліковуються за
історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату первісного визнання. Немонетарні статті,
які обліковуються за справедливою вартістю у іноземній валюті, перераховуються по курсу на
дату, коли така справедлива вартість була визначена.
Основні засоби
Після первинного визнання за собівартістю, Товариство відображає об’єкти основних засобів за
собівартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності.
Станом на 31 грудня 2013р. переоцінка основних засобів не здійснювалась, що призводить до
суттєвих різниць між справедливою вартістю переоціненого активу та його історичною
балансовою вартістю, за якою актив відображений у звітності. Справедливу вартість необхідно
визначити на основі ринкової вартості, за якою актив можна обміняти на звичайних комерційних
умовах між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами на дату оцінки.
Збільшення балансової вартості, що виникне внаслідок переоцінки, необхідно відносити на резерв
з переоцінки в складі власного капіталу.
Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних
вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибуток або збитки, що
виникають у зв’язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими
надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні
прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації або вибуття активів,
їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які прибутки або
збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки.
Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів
аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються. При проведенні
кожного важливого технічного огляду, його вартість визначається у складі балансової вартості
основних засобів як змінена вартість, за умови дотримання критеріїв визнання активу.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі наступних
очікуваних строків корисного використання відповідних активів:
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Категорія активів

Термін корисної експлуатації, рок

ів

Будівлі і споруди
10-30
Транспортні засоби
12
Обладнання
6-12
Меблі
3–5
Офісне і комп'ютерне устаткування
3–7
Інші основні засоби
2–5
Амортизація не нараховується на незавершене будівництво.
Балансова вартість основних засобів має переглядатися на предмет зменшення їх корисності, коли
певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути повністю
відшкодована. У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його
балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування, вартість такого активу або групи
активів, що генерують грошові потоки, зменшується до вартості очікуваного відшкодування.
Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається як вища з двох величин:
чистої ціни продажу активу або вартості використання активу. При визначенні вартості
використання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої
вартості, із застосування ставки дисконту до оподаткування, що відображає ринкову оцінку
вартості грошових коштів у часі та ризики, пов’язані з даним активом. Стосовно активів, які
самостійно не генерують грошові потоки, сума очікуваного відшкодування визначається для групи
активів, що генерують грошові потоки, до якої належить такий актив. Збитки від зменшення
корисності активів визначаються у звіті про прибутки та збитки.
Нематеріальні активи
Товариство визнає об’єктами нематеріальний актив немонетарній активи, які не мають фізичної
субстанції та можуть бути ідентифіковані.
Актив є ідентифікованим, якщо він:
a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта
господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або
разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від
того, чи має Товариство намір зробити це, або
б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони
бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов’язань.
Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли
a) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собівартість активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальні активи обліковуються за вартістю мінус накопичена амортизація. Амортизація
розраховується згідно з терміном списання активів протягом Їх передбаченого терміну
використання за ліній ним методом.
Інвестиції та інші фінансові активи
Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського
персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням
інвестицій.
Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових котирувань і чию
справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за собівартістю за
вирахуванням величини знецінення.
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Інвестиції в асоційовані компанії враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У
відповідності з методом участі інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за
собівартістю з подальшим збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в
прибутках або збитках асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках
асоційованої компанії відображається в звіті про прибутки і збитки інвестора.
Доходи, отримані від об'єкта інвестування, зменшують вартість інвестицій. Може виникати
необхідність в коректуванні балансової вартості для відображення змін пропорційної частки участі
інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті змін у власному капіталі об'єкта
інвестицій, які не були включені в його звіт про прибутки і збитки. Такі зміни включають і ті, які
виникають внаслідок переоцінки основних засобів, курсових різниць. Частка інвестора у цих
змінах визнається безпосередньо в капіталі інвестора.
Запаси
Як запаси класифіковано:
Виробничі запаси;
Малоцінні предмети, які використовуються в діяльності менше року, та на звітну дату ще є
невикористаними;
Готову продукцію, яка не пройшла повний виробничий цикл і перебуває в стадії
незавершеного виробництва;
Напівфабрикати;
Готову продукцію;
Товари.
Запаси оцінюються за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або чистою
вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за ідентифікованою
собівартістю.
Зменшення корисності
Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо i
тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Збиток
від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом.
Знецінення
Збитки від знецінення визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка генерує
грошові потоки, перевищує вартість відшкодування такого активу або групи.
Вартістю відшкодування основних засобів є більша з двох оцінок: чистою вартістю реалізації та
вартістю в експлуатації. При оцінці вартості в експлуатації очікувані майбутні грошові потоки
приводяться до їх сьогоднішньої величиною із застосуванням ставки дисконту до вирахування
податку, яка відображає ринкові очікування вартості грошей і ризики, властиві активу.
Процентні запозичення
Процентні запозичення при первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка оцінюється
як така, що відповідає справедливій, за вирахуванням витрат на операції запозичення.
У подальшому за первісним визнанням процентні запозичення відображаються за вартості, яка
амортизується із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується
розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого
дисконту або премії при погашенні.
У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума
відсотків, які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума
фактично нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого
інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень.
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У тій мірі, в якій кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого
активу, сума витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом
застосування ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставкою капіталізації має бути
середньозваженою величиною витрат за позиками, стосовно до позиками Товариства, що
залишаються непогашеними протягом періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для
придбання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, капіталізованих протягом періоду, не
повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду.
Резерви
Резерви створюються в тих випадках, коли у Підприємства виникає зобов'язання як результат
минулих подій, та існує ймовірність виникнення необхідності погашення такого зобов'язання, що
призведе до відтоку ресурсів. Резерви формуються на підставі оцінок найвищим управлінським
персоналом очікуваної величини витрат, необхідних для покриття зобов'язань на дату балансу, і
приводяться до сьогоднішньої вартості, коли ефект впливу вартості грошей у часі є суттєвим.
Резерви визначаються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відбиває поточну ринкову оцінку вартості
грошей і специфічні ризики, пов'язані з конкретними зобов'язаннями. У разі дисконтування
збільшення резерву внаслідок проходження більшого проміжку часу визнається в якості
процентних витрат.
Платежі з операційної оренди
Оренда, при якій всі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, лягають на орендодавця,
класифікується як операційна оренда. Орендні платежі по операційній оренді відображаються у
звіті про прибутки і збитки за методом рівномірного нарахування протягом усього терміну оренди.
Суми податку на додану вартість до відшкодування
Суми податку на додану вартість до відшкодування представляють собою здебільшого суми
податку, сплачені (нараховані) при придбанні основних засобів, інших послуг.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за вартістю, зазначеною у виставлених рахунках, за
вирахуванням резерву сумнівних боргів. Оцінка резерву сумнівних боргів здійснюється у випадку,
коли отримання суми заборгованості у повному обсязі перестає бути ймовірним. Безнадійна
заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо.
Аванси видані та інші оборотні активи
Аванси, надані постачальникам, відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках.
Іншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк
відшкодування згідно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат по платежам до
бюджету та переплат за державною пенсійною програмою.
Грошові кошти та короткострокові депозити
Грошові кошти та короткострокові депозити, представлені в звіті про фінансову позицію,
складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових
банківських депозитів з договірним терміном погашення до трьох місяців.
Передплачені витрати
До складу передплачених витрат відносяться витрати, оплата яких відбулась в поточному періоді і
які будуть фактично визнані витратами в майбутніх звітних періодах. До таких витрат також
відносились оплачені страхові внески за договорами страхування.
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Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю отриманих активів за
вирахуванням витрат на залучення таких активів.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне
зобов’язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов’язання
потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання
може бути достовірно оцінена. Якщо Товариство очікує, що забезпечення буде відшкодоване,
наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але
лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене.
У випадку, коли зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом
дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до
оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх
наявності, ризики, пов’язані з певним зобов’язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення
суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як процентні витрати.
Зобов’язання по виплатах персоналу
Державна пенсійна програма
Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників.
Внески розраховуються як певний відсоток від фонду оплати праці. В звіті про прибутки та збитки
витрати, пов’язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума
заробітної плати.
Забезпечення по виплатам персоналу
Оплата щорічних відпусток та інші виплати за невідпрацьований час, що підлягають
накопиченню, визнаються зобов’язаннями по виплатах персоналу через створення забезпечення в
звітному періоді.
Визнання доходів
Дохід від продажу товарів, готової продукції, реалізації послуг
Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання
економічних вигід, пов'язаних з операцією. Доходи та витрати, пов'язанi з тією самою операцією
або іншою подією, визнаються одночасно (відповідність доходів та витрат). Витрати, зокрема
гарантії та інші витрати, які будуть понесені після відвантаження товарів, як правило, можуть бути
достовірно оцiненi в разі забезпечення інших умов визнання доходу. Дохід не визнається, якщо
покупцю не були передані всі ризики і зобов'язання, пов'язані з правом власності на товари, якщо є
суттєві сумніви щодо отримання оплати за зобов'язаннями.
Доходи включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і
знижок.
Доходи від послуг признаються в звіті про прибутки і збитки пропорційно стадії готовності
послуги на дату балансу.
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Інші операційні доходи
До складу інших операційних доходів відносяться доходи від іншої реалізації, дохід від
операційної оренди активів, дохід від списання кредиторської заборгованості та інші доходи
операційної діяльності. Дохід від іншої реалізації визнається, коли значні ризики та вигоди,
пов’язані з правом власності на товар, переходять до покупця, а сума може бути достовірно
визначена.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим
законодавством на основі оподатковуваного доходу, відображених Товариством у її податкових
деклараціях. Поточні податкові зобов’язання за поточний і попередній періоди, оцінюються в
сумі, що належить до сплати податковим органам на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Податок
на прибуток визнається у звіті прибутки і збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з об'єктами, а у
випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в капіталі.
Поточний податок представляє собою очікувану суму податку до сплати в відношенні
оподатковуваного прибутку за звітний рік, розраховану із застосуванням ставки податку діяла або
в основному використовується на дату балансу, а також будь-які коригування сум податку до
сплати, пов'язані з попередніми звітними періодами.
Відстрочені податки визначаються із застосуванням методу зобов'язань відносно тимчасових
різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань та їхньою податковою базою. Відстрочені
податки не визнаються по відношенню до таких тимчасових різниць: які не вираховується з метою
оподаткування, до різницями, що виникають в результаті первісного визнання активів або
зобов'язань, не впливає ні на бухгалтерську, ні на податковий прибуток, до різницями, пов'язаним
з інвестиціями в дочірні компанії в тій мірі, в якій такі різниці не будуть компенсовані у
найближчому майбутньому. Оцінка суми відстрочених податків ґрунтується на очікуваному
способі реалізації або покриття балансової вартості активів та зобов'язань із застосуванням ставки
податку діяла або в основному використовується на дату балансу.
Умовні активи і зобов'язання.
Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку,
якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна.
Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує
ймовірність притоку економічних вигод.
Порівнянна інформація
У тих випадках, коли мала місце необхідність, порівнянна інформація була відкоректована таким
чином, щоб відповідати змінам в підготовленій фінансової звітності в поточному році.
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3.
Розкриття інформації за окремими статтями фінансової звітності
3.1. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2013 року в складі основних засобів обліковувались об’єкти, які
експлуатувались Товариством і ті, які придбані та готові до використання, але не експлуатуються.
Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства
станом на 31 грудня 2013 року становлять 180 362 тис .грн по залишковій вартості -111 527
тис.грн :
Будинки та споруди – 55 177 тис . грн;
Машини та обладнання – 46 413 тис .грн;
Транспортні засоби – 1 168 тис .грн;
Інші засоби
- 8 769 тис .грн.
3.2. Нематеріальні активи

Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі
активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. Нематеріальні активи
складаються із зареєстрованих товарних знаків, отриманих патентів на виробництво певних
медичних препаратів, програмного забезпечення.
Після первинного визнання за собівартістю на стадії розробки, створені нематеріальні активи
відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Амортизація
нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного періоду
корисного використання. Період корисного використання встановлюється рішенням керівництва
при початку використання активу.
У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу, вартість такого нематеріального
активу списується до вартості очікуваного відшкодування.
3.3. Запаси
Інформація про запаси Товариства станом на 31 грудня 2013 року наведена в Додатку 2.5.1
Додаток 2.5.1
Вид запасів
Підвид запасів
Рахунок
01.01.13
31.12.13
Сировина й матеріали
201
25 774 941
49 439 046
Паливо
203
45 382
49 950
Тара и пакувальні матеріали
204
37 841
41 814
Запасні частини
207
6 782 661
4 965 139
Бланки сурової звітності
2091
21
2
Рекламна продукція
2092
8 420
69 041
Транспортно-заготівельні
2095
2 312 559
2 695 721
витрати (матеріали)
Матеріали для господарських
потреб

2096

49 018

70 489

Інші матеріали
НДС на ТМЦ

2097
2098

914 743
2 945 236

1 399 430
3 280 124

Малоцінні та швидкозношувані
предмети на складах

221

29 899

18 045

Основне виробництво

Напівпродукти

231
232
233

7 107 739
26 505
4 715 088

2 156 287
0
15 836 712

Послуги по переробці
давальницької сировини

237

79 501

0

Накладні витрати в виробництві

238

0

13 646 960

Напівфабрикати

251
26

9 711 398
15 275 783

Допоміжні виробництва

Незавершене
виробництво

Готова продукцiя

Готова продукцiя

Товари

Товари на складі покупні
препарати
Товари в торгівлі (за продажною
вартістю)

281

96 747

1 842 001
29 927 177
96 747

282

9 025

10 588

Товари в торгівлі (за покупною
вартістю)

289

0

1 276 266

75 922 505

126 821 538

Всього
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3.4 Торгова та інша дебіторська заборгованість
Інформація про торгову та іншу дебіторську заборгованість станом на 31 грудня 2013 року
Дебіторська заборгованість за товари, роботи
послуги
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів

На 01.01.13р.,
тис.грн.

На 31.12.13р.,
тис.грн.

247 544
247 544
‐

234 180
341 302
(107 122)

3.5. Аванси видані та інші оборотні активи
Інформація про аванси видані та податки передплачені та до відшкодування станом на 31 грудня
2013 року
На 01.01.13р.,
На 31.12.13р.,
Вид дебіторської заборгованості
тис.грн.
тис.грн.
з бюджетом
4
4
за виданими авансами
6 975
10 102
Інша поточна дебіторська заборгованість
6 212
28 157
Разом:
13 191
38 263
3.6. Торгова та інша кредиторська заборгованість
Інформація про торгівельну та інші заборгованість (довгострокову і поточну) станом на 31 грудня
2013 року
На 01.01.13р.,
На 31.12.13р.,
Вид кредиторської заборгованості
тис.грн.
тис.грн.
з одержаних авансів
7 705
2 358
з бюджетом
3 005
5 645
зі страхування
1 420
1 594
з оплати праці
2 395
2 585
з учасниками
інші поточні зобов'язання
160 140
156 355
Разом:
174 665
168 537
3.7. Банківські кредити
Інформація про банківські кредити станом на 31 грудня 2013 року
№

Види довгострокових зобов'язань

1.

Довгострокові кредити банків

2.

Інші довгострокові зобов'язання

3.

Відстрочені податкові зобов’язання
Разом

На 01.01.13р.,
тис.грн.

На 31.12.13р.,
тис.грн.

166 888

409 735

-

-

2 925
169 813

67
409 802

3.8. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2013 рік склали 10’147тис.грн
3.9 Власний капітал
Інформація про власників іменних цінних паперів станом на 31 грудня 2013 року
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Частка у
Номінальна статутному
Кількість вартість,
капіталі
(%)
акцій
грн.

Власники акцій
Юридичні особи (частка у
статутному фонді
меньше10%)- 26 осiб
Фізичні особи (частка у
статутному фонді
меньше10%) - 616 осіб
Всього

1 313 653 11 822 877

92,6073

104 867
943 803
1 418 520 12 766 680

7,3927
100

Станом на 31 грудня 2013 року заборгованість Учасників по формуванню статутного капіталу
відсутня.
Капітал у дооцінках створений за рахунок індексації суми статутного капіталу в період
гіперінфляції з індексом 1,4903 (з січня 1999 р. по грудень 2000 р.) і станом на 31.12.13р., як і на
початок року, становив 6’260тис.грн.
3.10 Доходи
Доходи звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2013 року, наведено в Додатку 2.2.1.
Додаток 2.2.1
№
з/п

Вид доходу

2.7
2.8
2.9
3

Виручка від реалізації продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)
Виручка від реалізації готової продукції
Виручка від реалізації товарів
Виручка від реалізації послуг
Повернення товару
Бонуси та знижки
Інші операційні доходи
доходи від операцій з валютою
списання кредиторської заборгованості
дохід від продажу запасів
Доход от операційної оренди активів
Відшкодування ранніх списаних активів
Дохід від безоплатно одержаних оборотних
активів
Одержані штрафи, пені, неустойки
Інші доходи від операційної діяльності
відсотки по банківським рахункам
Фінансові доходи

4

Частка в прибутку асоційованої компанії

5

Інші доходи
Всього доходів

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2013р.
503 945 312
552 486 169
10 462 402
6 930 288
-7 099 515
-58 834 032
3 379 878
0
187 703
2 331 102
86 595
0
6 522
36 119
727 268
4 569
0
0
30 000 000
537 325 190
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3.11 Витрати
Витрати звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2013 року,
№
Вид витрат
з/п
2013р.
Собівартість реалізованої продукцiї
1
(товарiв, робiт, послуг)
231 909 226
2
Адміністративні витрати
28 625 564
3
Комерційні витрати
49 867 426
4
Інші операційні витрати
128 095 751
5
Фінансові витрати
41 293 677
6
Частка в збитку асоційованої компанії
0
7
Інші витрати
29 939 936
8
Податок на прибуток
10 147 119
Всього витрат
519 878 699,51
3.12 Потенційні зобов’язання та операційні ризики
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Товариство може виступати в якості відповідача за
окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна
відповідальність по зобов’язанням, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не
буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий ста або результати майбутніх операцій
Товариства.
Податкові та регулятивні ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної
діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих
законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить
від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних
органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає,
що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством
податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності. Товариство визначило можливі
податкові зобов’язання, які можуть додатково вимагатися до сплати у зв’язку з існуванням
згаданих вище відмінностей у інтерпретаціях вимог законодавства. Керівництво вважає, що такі
потенційні зобов’язання не підлягають нарахуванню у фінансовій звітності. У разі матеріалізації
зазначених потенційних зобов’язань, від Товариства може вимагатися сплата додаткових сум
податків та інших зборів.
3.13. Залишки та операції з пов’язаними сторонами

Пов’язаними сторонами Товариства є власний управлінський персонал, власники та
підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або контролюються
Товариством, або перебувають під спільним контролем з Товариством.
Керiвництво Товариства складається з Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревiзiйної
комісії.
Виконавчий директор
Головний бухгалтер

Блонський О.В.
Горда О.В.
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