ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік що закінчився 31 грудня 2013 року
1.

Інформація про Підприємство
Відкрите акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод» (далі «Підприємство» або ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод») було зареєстровано відповідно до
законодавства України, відповідно до рішення Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості України від 30 червня 1994р. № 259 шляхом перетворення
державного підприємства “Дрогобицький машинобудівний завод” у ВАТ, відповідно до Указу
Президента України « Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993р. та зареєстроване
Виконкомом Дрогобицької міської ради народних депутатів 22.11.1994р., реєстр № 0160.

Основним видом діяльності Підприємства є виробництво машин і устаткування для добувної
промисловості та будівництва, механічне оброблення металевих виробів.
Зареєстрованою юридичною адресою Підприємства є: Україна, Львівська область м. Дрогобич вул..
Бориславська, 51/1 індекс 82100
Чисельність штатних працівників Товариства станом на 31.12.2013 року становить 106 чоловік.
Товариство є засновником наступних підприємств:
- Дочірнє підприємство «Автоколона» (інд. код 31416730, довідка з ЄДРПОУ № 1029, видана
Львівським обласним управлінням статистики 02.03.2001р.);
- Дочірнє підприємство «Галнафтогазмаш» (інд. код 30444992, довідка з ЄДРПОУ №5323,
видана Львівським обласним управлінням статистики від 11.12.2003р.);
- Дочірнє підприємство «Культурно-спортивний комплекс «Олімп» (інд.код 25551868, довідка з
ЄДРПОУ № 5507, видана Львівським обласним управлінням статистики від 10.12.2001р.);
- Дочірнє підприємство «Соціально-оздоровчий торгівельний центр «Довіра» (інд. код
25551362, довідка з ЄДРПОУ № 3693, видана Львівським обласним управлінням статистики від
07.05.1998р.).
Станом на дату складання звітності всі підприємства є недіючими та знаходяться у стані ліквідації.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років структура власного капіталу складала:
Акціонери
Фізичні особи
Разом
2.

%
100%
100%

Основа складання фінансової звітності

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться власною бухгалтерською службою. При веденні
бухгалтерського обліку Товариство дотримується вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-ХIV (з наступними змінами і
доповненнями) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів Товариство дотримується
принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості,
нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності,
превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.
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Заява про відповідність
Товариство складає фінансову звітність, згідно з обраною обліковою політикою, на основі
принципу історичної вартості, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у
редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ),
принципи якої, залишались незмінними протягом звітного періоду.
У попередні звітні періоди, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., Підприємство складала
фінансову звітність відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку («П(с)БО»).
Датою переходу на складання фінансової звітності із застосуванням міжнародних стандартів
Товариством визначено 01.01.2012р. Представлена фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня
2013р., є першою фінансовою звітністю складеною за МСФЗ, відповідно, Товариство розкриває в цій
фінансовій звітності влив переходу на МСФЗ, як це визначено МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Фінансова звітність представлена в українських гривнях («грн.»), і всі суми округлені до найближчої
тисячі, якщо не зазначено інше.
ВХІДНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
станом на 01 січня 2012 року
(в тисячах грн.)
01.01.2012

Примі
тка

Націона
льні
П(С)БО

Виправленн
я помилок

Коригування,
пов’язані з
переходом на
МСФЗ

МСФЗ

АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби

12665

12665

Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Відстрочені податкові активи
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Довгострокові фінансові
інвестиції
Разом необоротні активи

1
1305

1
1305

71
14 042

71
14042

Оборотні активи
Запаси

18 141

18 141

4 583

4 583

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
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Дебіторська заборгованість
бюджету
Дебіторська заборгованість за
виданими авансами
Інша дебіторська заборгованість
Інші активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Разом оборотні активи
Разом активи

363

іі
І, іі

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Відстрочені податкові
зобов’язання
Забезпечення
Кредиторська заборгованість:
- за товари, роботи, послуги
- з одержаних авансів
- перед бюджетом
- із страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
Разом поточні зобов’язання
Разом зобов’язання
КАПІТАЛ
Сплачений статутний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Резервний капітал
Разом капітал
Разом зобов’язання та капітал

іі

іі

іі

14 446
2 264
37
39 834
53 876

363

(114)

1564
(2150)

(114)
(114)

(586)
(586)

16010
37
39134
53176

2 029

2 029

5 876
3 996
630
942
131

5 876
3 996
630
942
131

11 194
24 798
24 798

120
23 698
5 072
188
29 078
53 876

(586)
(586)
(586)

10608
24212
24212

188

120
23 886

(114)
(188)
(114)
(114)

(586)

4958
28964
53176

і). Внаслідок тестування дебіторської та кредиторської заборгованості на предмет відповідності
вимогам МСБО 39, на нерозподілений прибуток списана заборгованість в сумі 114тис.грн., яка не
відповідає критеріям визнання активу;
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іі). Проведена перекласифікація окремих статей фінансової звітності, відповідно до вимог МСБО 1
на загальну суму 2338тис.грн. (2150тис.грн. + 188тис.грн.)

Узгодження власного капіталу на 01 січня 2012 року та прибутку, у фінансовій звітності
за (П(с)БО) та за МСФЗ, надане наступним чином:
01.01.2012
Капітал
Звітність за П(с)БО
Виправлення помилок
Відстрочені податки
Списання активів, які не відповідають
критеріям визнання
Переоцінка основних засобів
Зміна справедливої вартості
інвестиційної нерухомості
Амортизація основних засобів та
нематеріальних активів
Інші (нетто)
Звітність за МСФЗ

Прибуток

29 078

5 072

(114)

(114)

-

-

28 964

4 958

За наслідками проведеної трансформації вхідних залишків та, відповідно, до вимог МСФЗ 1, наводимо
показники Балансу (Звіту про фінансовий стан) на відповідні звітні дати:
тис.грн.
Показники балансу
пза П(С)БО
Статті

Примітка

за
31.12.11

за МСФЗ
станом на
01.01.2012р.
(дата
переходу)

станом на
01.01.2013
р.

станом на
31.12.2013р.

1

1

-

-

1 305

1 305

1 294

1 286

10

12 665
71
14 042

12 665
71
14 042

11 931
71
13 296

11 109
71
12 466

11

18 141

18 141

17 139

16 380

фінансової звітності
АКТИВ
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Інші фінансові інвестиції
РАЗОМ непоточні активи
Оборотні активи
Запаси
Торговельна та інша дебіторська

4|

ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік що закінчився 31 грудня 2013 року
заборгованість, в тому числі:
торговельна дебіторська
заборгованість
заборгованість бюджету
за виданими авансами
із внутрішніх розрахунків
інша поточна дебіторська
заборгованість
Інші оборотні активи
Грошові кошти та еквіваленти
грошових коштів
РАЗОМ поточних активів
Витрати майбутніх періодів/
Необоротні активи, утримувані
для продажу та групи вибуття

12
13

14

4 583
363

4 583
363

431
1500

14 446
2 264

16 010
-

20 882

20 548

37
39 834

37
39 134

13
39 965

28
37 453

-

-

-

53 176

53 261

49 919

-

-

39 834

ВСЬОГО активів

445
52

ПАСИВ
Відстрочені податкові
зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові фінансові
зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Торговельна та інша поточна
кредиторська заборгованість
в тому числі:
кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
з одержаних авансів
з бюджетом
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
інші поточні зобов'язання

16
17

-

-

-

-

2 029

2 029

1 969

1 969

-

-

5 876
3 996
630
942
131

5 876
3 996
630
942
131

3 517
4 413
761
1 171
203

3 274
4 276
1 527
1 382
3

11 194

10 608

10 503

7 917

24 798

24 212

22 537

20 348

120

120

120

120

23 698

23 886

23 886

23 886

Поточні забезпечення
РАЗОМ зобов'язань
Власний капітал
Статутний капітал
Резерв переоцінки основних
засобів
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Нерозподілені прибутки/збитки
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
РАЗОМ власний капітал

15

ВСЬОГО пасив

5 072

4 958

-

6 718
-

5 565
-

188
29 078

28 964

30 724

29 571

53 876

53 176

53 261

49 919

У Балансі станом на 31.12.2013р. показники статей на початок звітного періоду відповідають
показникам статей на кінець звітного періоду, відображеним у Балансі станом на 31.12.2012року.
У 2012 - 2013 роках Товариство було платником податку на загальних підставах, відповідно до вимог
Податкового кодексу України.
В зв’язку з використанням МСФЗ як єдиної законодавчо встановленої концептуальної основи для
складання фінансової звітності, Підприємство зобов’язане застосовувати форми фінансових звітів, а
саме баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів
(форма №3), та звіт про власний капітал (форма №4), що затверджені Міністерством фінансів України.
Принцип безперервності діяльності
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, Підприємство отримало збиток в сумі 1153тис. грн. (у 2012
році – прибуток в сумі 1760тис.грн.), та на вказану дату його поточні зобов’язання є меншими за
поточні активи на суму 17105тис. грн. (2012 р.: 17428тис.грн.), що свідчить про відсутність дефіциту
оборотного капіталу.
Ця фінансова звітність складена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що
Підприємство зможе реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання в ході звичайної діяльності.
3.

Зміни в обліковій політиці та примітках

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася у попередньому
звітному році, за винятком нових або переглянутих Стандартів МСФЗ, що набули чинності 1 січня 2013
року. Зокрема,
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Правки до МСБО 1 змінюють групування статей, які надаються у складі іншого сукупного
доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутків або збитків у певний момент у
майбутньому (наприклад, чисті витрати або доходи по фінансовим активам, які є у наявності для
продажу), повинні приводитися окремо від статей, які ніколи не будуть пере класифіковані
(наприклад, переоцінка землі та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не впливає
на фінансове положення або фінансові результати діяльності Товариства. Правка діє для річних звітів,
починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати, та буде використана у першій фінансовій звітності
Товариства, яку буде складено після того, як вона набере чинності.
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МСБО 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).
Рада по МСФЗ випустила декілька правок до МСБО 19. Ці правки або фундаментально
змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття доходності активів плану, яка
очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1
січня 2013р та після цієї дати. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або
інформацію, яку розкриває Товариство.
МСБО 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у редакції
2011року).
У результаті опублікування МСФЗ 11 «Погодження про спільну діяльність» та МСФЗ 12
«Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах» МСБО 28 отримав нову назву
«Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» та тепер містить інформацію про
використання методу пайової участі не тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства,
але також і по відношенню до спільних підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня
2013р. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку
розкриває Товариство.
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», МСБО 27 «Окрема фінансова звітність».
МСФЗ 10 замінює ту частину МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», у якій
розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності. Стандарт також розглядає питання, які
раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12 «Консолідація – Товариства спеціального призначення».
МСФЗ 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній,
включаючи Товариства спеціального призначення. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня
2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ 11 «Погодження про спільну діяльність».
МСФЗ 11 заміняє МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах» та Інтерпретацію ПКІ-13
«Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників». МСФЗ
11 виключає можливість обліку компаній, що спільно контролюються, методом пропорційної
консолідації. Замість цього Товариства, які спільно контролюються, які задовольняють визначенню
спільних підприємств, обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступає в дію для
річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати та не вплине на фінансове положення та
фінансовий результат Товариства.
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання».
МСФЗ 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше передбачалися МСБО 27 у
частині консолідованої фінансової звітності, а також всі вимоги, які раніше містилися у МСБО 31 та
МСБО 28. Також введено низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для
річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати та не вплине на фінансове положення та
фінансовий результат Товариства.
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МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
МСФЗ 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості
відповідно до МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить зміни в те, коли Товариство зобов’язане використовувати
справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ,
коли використання справедливої вартості вимагається або не заперечується. На цей час Товариство
оцінює вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його
діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013р та після цієї дати.
Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища, що
розробляється відкритим способом». Інтерпретація використовується відносно звітних періодів, які
починаються з 1 січня 2013р. та після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову звітність
Товариства.
Правка до МСБО 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – Відшкодування активів,
що лежать у основі відстрочений податків»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності» «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній, які вперше використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - «вдосконалення
вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
4.

Основні положення облікової політики

Перерахунок іноземних валют
Ця фінансова звітність подана в українських гривнях («грн.»), що є функціональною валютою та
валютою подання звітності Підприємства та його дочірніх підприємств.
Операції, деноміновані у валютах, що не є функціональною валютою відповідного підприємства
(іноземні валюти), первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на
дату здійснення операції.
Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, відображені за
первісною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату первісної
транзакції.
Усі курсові різниці, що виникли, відображаються у звіті про фінансові результати.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням зносу та збитків від зменшення
корисності.
Знос нараховується наступним чином:
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• будівлі та споруди амортизуються прямолінійним методом протягом строку корисного
використання (від 5 до 20 років);
• Машини, обладнання та інших категорії основних засобів амортизуються прямолінійним
методом протягом строку корисного використання (від 2 до 12 років);
• Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у місяці введення в
експлуатацію об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості.
Первісна вартість (або умовна вартість) активів розподіляється на певні статті витрат в залежності від їх
чітких характеристик. Кожна категорія витрат являє собою складову з певним строком корисного
використання. Строки корисного використання переглядаються на регулярній основі, і зміни в оцінці,
в разі необхідності, враховуються на перспективній основі.
Собівартість основних засобів включає витрати, пов’язані з заміною частини основних засобів, які
визнані за фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Аналогічно, при
проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової
вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всі необхідні для такого визнання
критерії. Всі інші витрати на ремонти та технічне обслуговування відображаються у складі прибутку
або збитку по мірі їх понесення.
Знос відображається у складі собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),
адміністративних витрат чи витрат на збут, згідно функціонування вказаних активів.
Знецінення основних засобів та амортизованих нематеріальних активів
У випадках, коли існують ознаки можливого знецінення нематеріальних активів та основних засобів,
проводиться тестування активу на предмет знецінення. Метою цього тесту є порівняння чистої
балансової вартості активу з сумою очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного
відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує
надходження грошових коштів, і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів.
Сума очікуваного відшкодування активу є більша з двох сум: справедлива вартість активу або одиниці,
що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, або вартість його подальшого
використання. Коли балансова вартість активу перевищує його суму очікуваного відшкодування,
вважається, що актив знецінений, і його вартість списується до суми очікуваного відшкодування,
витрати від знецінення визнаються у «Інших операційних витратах».
Після такого сторнування амортизаційні витрати майбутніх періодів коригуються таким чином, щоб
забезпечити планомірне списання переоціненої балансової вартості активу за вирахуванням його
залишкової вартості протягом решти строку його корисного використання.
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від знецінення, визнаний
стосовно активу раніше, вже не існує або зменшився, окрім гудвілу. Раніше визнаний збиток від
знецінення стернується тільки в тому випадку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для
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визначення суми очікуваного відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від
знецінення. У такому разі балансова вартість активу збільшується до суми очікуваного відшкодування.
Збільшена шляхом сторнування збитку від зменшення корисності балансова вартість активу не
повинна перевищувати ту його балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яка мала б місце,
якби збиток від знецінення не був відображений у складі прибутків та збитків попередніх років.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Собівартість запасів визначається за середньозваженим методом та включає витрати понесені при
придбанні, виробництві та доробці. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає
відповідні виробничі накладні витрати розраховані на основі нормального завантаження виробничих
потужностей.
Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну продажу в ході звичайної господарської діяльності
за вирахуванням оціночних витрат на доробку та витрат, необхідних для реалізації.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти у балансі включають грошові кошти в банках, високоліквідні інвестиції
та еквіваленти грошових коштів що не характеризуються суттєвими змінами їх вартості та строком
погашення до трьох місяців з дати придбання. Інвестиції, які класифіковані як еквіваленти грошових
коштів, з терміном погашення більше трьох місяців, та з опцією дострокового виходу, яка може бути
реалізована без штрафних санкцій у будь-який час або максимум кожні три місяці.
Залишки коштів із обмеженням не використання, якщо такі є, виключаються зі складу грошових
коштів та їх еквівалентів, презентованих у балансі і в звіті про рух грошових коштів та класифікуються в
інших необоротних активах.
Торгова дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю та обліковується у
подальшому за амортизаційною вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки
виключаючи резерв на знецінення.
Інші фінансові активи
Фінансові активи класифікуються, відповідно, як фінансові активи за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська заборгованість, інвестиції,
утримувані до погашення, фінансові активи, наявні для продажу, або як похідні фінансові інструменти,
визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Підприємство визначає
класифікацію фінансового активу при первісному визнанні.
Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів визнаються на дату укладання угоди.
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Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. Підприємство не класифікувало жодних фінансових активів як
фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку чи як
інвестиції, утримувані до погашення.
Довгострокові кредити та дебіторська заборгованість включена до рядка «Інші необоротні активи»
балансу первісно вимірюється за справедливою вартістю та відображається по амортизаційній
вартості з використанням методу ефективної процентної ставки.
i.

Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансового активу
або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються
знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об’єктивна ознака знецінення у результаті однієї або більше
подій, що відбулися після первісного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), що
мали вплив, який піддається надійній оцінці, на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим
активом або групою фінансових активів. Ознаки знецінення можуть містити в собі вказівки на те, що
боржник або група боржників зазнають суттєвих фінансових труднощів, не можуть обслуговувати
свою заборгованість або неналежно здійснюють виплату процентів або основної суми заборгованості,
а також імовірність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової
реорганізації іншого роду. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані дані, що вказують на
наявність зниження, що піддається оцінці, очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом, зокрема, зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що
перебувають у певному взаємозв’язку з відмовами від виконання зобов’язань із виплати боргів.
Стосовно торгової та іншої дебіторської заборгованості, довгострокових кредитів наданих
співробітниками, Підприємство спочатку проводить окрему оцінку існування об’єктивних ознак
знецінення індивідуально значимих фінансових активів або сукупно за фінансовими активами, що не є
індивідуально значимими. Якщо Підприємство визначає, що об’єктивні ознаки знецінення
індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, незалежно від його значимості, вона включає
цей актив до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім
розглядає ці активи на предмет знецінення на колективній основі. Активи, окремо оцінювані на
предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не
включаються до колективної оцінки на предмет знецінення.
За наявності об’єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця
між балансовою вартістю активу та приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без
урахування майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені).
Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною
ефективною процентною ставкою. Якщо процентна ставка за позицією є змінною, ставка
дисконтування для оцінки збитку від знецінення являє собою поточну ефективну процентну ставку.
Балансова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку
визнається у звіті про фінансові результати. Нарахування процентного доходу за зниженою
балансовою вартістю триває, ґрунтуючись на первісній процентній ставці за активом. Позики разом із
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відповідними резервами списуються, якщо відсутня реальна перспектива їх відшкодування у
майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане Підприємству. Якщо
протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується
через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного збитку від
знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє
списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення визнається у звіті
про фінансові результати.
ii.

Припинення визнання

Фінансовий актив (або, частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових активів)
припиняє визнаватися у балансі, якщо:
•

строк дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;

•
Підприємство зберігає свої права на отримання грошових потоків від активу, але бере на себе
зобов’язання з виплати третій стороні отримуваних грошових потоків у повному обсязі та без суттєвої
затримки за «транзитною» угодою; або Підприємство передала свої права на отримання грошових
потоків від активу та або (a) передала практично всі ризики та вигоди від активу, або (б) не передала,
але й не зберігає за собою практично всіх ризиків та вигід від активу, але передала контроль над цим
активом.
Якщо Підприємство передало всі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала
транзитну угоду, і при цьому не передала, але й не зберігає за собою практично всіх ризиків та вигід
від активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається у тій мірі, в якій
Підприємство продовжує свою участь у переданому активі.
У цьому випадку Підприємство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне
зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та зобов'язання, збережені Підприємством.
Триваюча участь, яка набуває форми гарантії за переданим активом, визнається за найменшою з таких
величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою, виплата якої може
вимагатися від Підприємства.
Фінансові зобов’язання
i.

Первісне визнання та подальша оцінка

Фінансові зобов’язання групи включають в себе торгову та іншу кредиторську заборгованість,
банківські овердрафти (в нас таких немає), кредити та позики. Фінансові зобов’язання первісно
визнаються за справедливою вартістю, скоригованою у випадку кредитів та позик на безпосередньо
пов’язані з ними транзакційні витрати. Позики під низькі відсотки спочатку відображаються за
поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Прибуток від первісного визнання позики
під низький відсоток, який являє собою різницю між номінальною вартістю фінансового зобов'язання
та його справедливою вартістю, визнаються у складі прибутків і збитків як фінансовий дохід, за
винятком випадків, коли фінансове зобов'язання виникає перед підприємством, що знаходиться під

12 |

ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік що закінчився 31 грудня 2013 року
спільним контролем, в цьому випадку прибуток від первісного визнання фінансових зобов'язань
зараховується до інший додаткового капіталу.
Після первісного визнання, у подальшому фінансові зобов’язання Підприємства оцінюються за
амортизаційній вартості з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за
такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупний дохід при припиненні їх
визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація
ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фінансуванню в звіті про сукупний
дохід.
ii.

Припинення визнання

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання, анулювання або
закінчення строку дії відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим
кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення істотних змін в умови існуючого
зобов’язання первісне зобов’язання знімається з обліку, а нове зобов’язання відображається в обліку
з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про фінансові результати.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи й фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума поданню в балансі
тоді й тільки тоді, коли є здійсненне в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а
також намір здійснити розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи й одночасно з цим
погасити зобов’язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Підприємство не має фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках. Для
фінансових інструментів, що не котируються на активному ринку, справедлива вартість визначається
шляхом застосування методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін нещодавно
проведених операцій на комерційній основі, використання поточної справедливої вартості
аналогічних інструментів, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі оцінки.
Власний капітал
Звичайні акції
Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій, відображаються як
утримання з капіталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектів.
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Резерви
Загальні
Підприємство визнає резерви, коли вона має юридичне або конструктивне зобов'язання у результаті
минулих подій, врегулювання яких призведе до відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди для
Підприємства.
Якщо Підприємство планує відшкодувати деякі або всі її резерви, наприклад, за договором
страхування, сума відшкодування відображається як окремий актив, але тільки тоді, коли таке
відшкодування майже не викликає сумнівів. Витрати, що відносяться до резерву, відображаються
через прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування.
Якщо ефект тимчасової вартості грошей істотний, резерви повинні дисконтуватися за поточною
ставкою до оподаткування, яка відображає, в разі необхідності, ризики, притаманні даним
зобов'язанням. При застосуванні дисконтування збільшення резерву з плином часу визнається як
фінансові витрати.
Резерви по реструктуризації
Резерви по витратам на реструктуризацію визнаються в разі, якщо плани по реструктуризації
оформлені та схвалені керівництвом Підприємства, та Підприємство донесло обґрунтовані очікування
тим, кого вони стосуються, щодо виконання плану або початком його здійснення, або проголошенням
його головних особливостей тим, кого він стосується. Цей резерв включатиме тільки прямі витрати,
пов’язані з реструктуризацією, зокрема вихідна допомога, ранній вихід на пенсію, витрати на період
повідомлення, та інші витрати, які безпосередньо пов’язанні з закриттям об’єктів або скорочення
виробництва.
Витрати на відновлення навколишнього середовища
Понесені витрати, які призводять до майбутніх економічних вигод, таких як подовження терміну
корисного використання, збільшеної кількості або підвищення безпеки, і ті витрати, які понесені задля
пом'якшення або запобігання забрудненню навколишнього середовища в майбутньому,
капіталізуються. Якщо Підприємство визначає, що цілком ймовірно, що зобов’язання по екологічним
витратам існують і що їх вирішення призведе до зменшення ресурсів, оцінка майбутнього відновлення
відображається як забезпечення, без взаємозаліку з умовними страховими відшкодуваннями (тільки
віртуально певні страхові відшкодування відображаються як активи в балансі).
Витрати на охорону навколишнього середовища, які не включені до списку вище, відносяться на
витрати по мірі їх виникнення.
Податки
Витрати або вигоди з податку на прибуток включають в себе поточні та відстрочені податки. Податок
на прибуток відображається в звіті про фінансові результати, за винятком сум, що належать до
операцій, які визнані безпосередньо у складі капіталу, і в цьому випадку він визнається в капіталі.
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Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, що
підлягає сплаті податковим органам (відшкодуванню від податкових органів). Нарахування поточного
податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового законодавства), які
набули або фактично набули чинності на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань за усіма
тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей
фінансового обліку і вартістю, що враховується у податковому обліку. Відстрочені податкові
зобов’язання визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню, окрім
випадків, коли виникає такі тимчасові різниці виникають в результаті первісного визнання активу чи
зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням бізнесу, і не має (на момент здійснення)
жодного впливу ні на обліковий, ні на оподаткований прибуток (податковий збиток).
Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очікується при реалізації активу або погашенні зобов’язання, на основі податкових ставок і положень
податкового законодавства, що або діють або превалюють до кінця звітного періоду. Відстрочені
податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку за наявності повного
юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань,
якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом на той
самий суб’єкт господарювання.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й
зменшується, якщо більше не існує вірогідності отримання достатнього оподатковуваного прибутку,
який дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу.
Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються на кожну звітну дату й визнаються
тоді, коли виникає вірогідність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає
можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі
капіталу, визнається у складі капіталу, а не у складі прибутків або збитків.
Податок на додану вартість
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім
таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому
разі ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від
обставин;
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дебіторська і кредиторська заборгованість, а також аванси отримані на передоплати, відображається
з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до інших поточних активів та інших поточних зобов’язань.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу,
який потребує значного часу для готовності до використання чи продажу, капіталізуються як частина
вартості відповідних активів. Усі інші витрати за позиками відносяться на витрати в періоді їх
виникнення. Витрати за позиками включають відсотки та інші витрати, понесені підприємством у
зв'язку з отриманням позикових коштів.
Визнання доходів
Дохід визнається у випадку, коли існує ймовірність, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигід для Підприємства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Виручка
оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди або винагороди, яка буде отримана, за
вирахуванням повернень, та будь-яких торгових і оптових знижок, які дозволені на підприємстві.
Підприємство оцінює свої торгові домовленості щодо конкретних критеріїв для того, щоб визначити
чи виступала вона як принципал або агент. У якості агента доходи включають суму комісії, яка
отримана або буде отримана.
Доходи від реалізації продукції
Доходи від реалізації продукції визнаються після передачі права власності покупцю, коли значна
частина ризиків і вигід від права власності на продукцію переходить покупцю та суму доходу можна
достовірно оцінити.
Умовні зобов’язання
Умовні зобов'язання не визнаються, якщо тільки не існує ймовірність, що буде необхідно зменшення
економічних ресурсів для погашення зобов'язання, і сума може бути достовірно оцінена. Вони
повинні бути розкриті, за винятком якщо ймовірність зменшення ресурсів, що містять економічні
вигоди, є незначною. Умовний актив не визнається, але розкривається, якщо надходження
економічних вигод є ймовірним.
5.

Суттєві облікові судження та оціночні значення

Судження та припущення
Складання консолідованої фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, що
впливають на суми, відображені у консолідованій фінансовій звітності та примітках до неї. Ці оцінки
ґрунтуються на інформації, наявній на дату балансу. Такі оцінки підготовлені виходячи з припущення
про безперервну діяльність, яке зроблене на основі наявної інформації і відповідно до триваючої
економічної кризи і політичної нестабільності, що впливає на ринок, у якому працює Товариство. Ці
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прогнози не відображають можливої зміни економічної чи геополітичної обстановки і може бути
переглянута, якщо обставини, на яких вони були засновані змінюються або нова інформація стає
доступною. Отже, фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Основні оцінки та припущення про майбутні події, зроблених на звітну дату, які можуть являти собою
значний ризик необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів і зобов’язань протягом
наступного фінансового року, розглядаються нижче.
Знецінення основних засобів
Керівництво Підприємства періодично проводить тестування основних засобів на предмет
знецінення. Визначення знецінення основних засобів передбачає використання оцінок, які
включають, але не обмежуються, причиною, строком та сумою зменшення корисності. Знецінення
ґрунтується на аналізі великої кількості факторів, таких як зміна в поточних конкурентних умовах,
очікуваний підйом в галузі, збільшення вартості капіталу, зміни в доступності фінансування,
технологічне зношення, припинення обслуговування, поточна вартість заміщення та інші зміни в
обставинах, що вказують на наявність знецінення. Сума очікуваного відшкодування активу
розраховується на основі моделі дисконтованих грошових потоків, які вимагають від Товариства
зробити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків та також вибору обґрунтованої ставки
дисконтування для розрахунку приведеної вартості грошових потоків. Зазначені оцінки, включаючи
використану методологію, можуть вплинути на суму очікуваного відшкодування.
Строки корисного використання основних засобів
Підприємство оцінює, строки корисного використання об'єктів основних засобів, що залишилися, не
рідше одного разу на рік наприкінці кожного фінансового року. У випадку, якщо очікування
відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до
МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".
Податок на додану вартість до відшкодування
Сума ПДВ до відшкодування переглядається на кожну звітну дату та зменшується з метою
відображення зміни вартості вкладених коштів з урахуванням відсутності ймовірності його заміщення
сумою ПДВ до сплати, що матиме місце протягом обґрунтовано короткого періоду часу (зазвичай
дванадцять місяців) від дати балансу. Підприємство вважає, що у балансі на 31 грудня 2013 р. не
відображені суми ПДВ, який не може бути відшкодований.
Резерв на сумнівну заборгованість
Значна частка судження використовується для оцінки сумнівної дебіторської заборгованості та
відповідного резерву під знецінення. При визначенні сумнівної дебіторської заборгованості
враховуються історичні дані про поведінку споживачів продукції.
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Чиста реалізаційна вартість запасів
Розрахунок чистої реалізаційної вартості готової продукції ґрунтується на найбільш достовірній
інформації, наявній на дату розрахунку. У разі, якщо вартість запасів не буде повністю відшкодована,
Підприємство буде змушене визнати витрати для списання запасів до чистої вартості реалізації.
Резерви
Резерви на відтворення навколишнього середовища та рекультивацію земель: резерви на
відтворення навколишнього середовища та рекультивацію земель вимагають припущень по термінам
та ставкам дисконтування.
Резерви на судові позови: юридичні позови, у яких задіяна Підприємство, оцінюються юридичним
департаментом. У деяких позовах, юридичний департамент може звертатися за допомогою до
сторонніх організацій.
Припущення
Облік окремих резервів, окремих фінансових інструментів та розкриття фінансових активів, умовних
активів та зобов’язань на дату фінансової звітності вимагає робити припущення. Питання, по яких були
зроблені припущення детально описані у відповідних примітках до фінансової звітності.
6.

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності

Нижче наводяться стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску
фінансової звітності Підприємства. До переліку включені випущені стандарти та інтерпретації, які
Підприємство планує застосувати у майбутньому. Підприємство має намір застосувати ці стандарти з
дати набрання ними чинності.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»
Стандарт спочатку набував чинності з або після 1 січня 2013 року, але зміни до МСФЗ 9 випущені в
грудні 2011 року змінили обов’язкове набуття чинності на 1 січня 2015 року. В наступних етапах Рада с
МСФЗ розгляне облік хеджування та знецінення фінансових активів. Прийняття першого етапу МСФЗ
9, як очікується, не окаже впливу на класифікацію і оцінку фінансових активів та зобов’язань
Підприємства. Підприємство буде обновлювати цю оцінку в поєднані з іншими етапами проекту після
остаточного стандарту, включаючи всі етапи, що будуть видаватися.
7.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2013 р.

Сировина й матеріали
Електроенергія
Газ
Вода і стоки

4 547
1 066
22
35

2012 р.
9 179
1 394
58
31
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Заробітна плата та відповідні витрати
Амортизація
основних
засобів
нематеріальних активів
Інші витрати

846
596

і

1 197
528

7 112

Адміністративні витрати

1 2387

2013 р.

2012 р.

Заробітна плата з відрахуваннями на
обов’язкове державне соціальне страхування
Списання матеріалів, палива, канцтовари
Амортизація основних засобів і
нематеріальних активів
Відрядження
Послуги сторонніх організацій
Послуги банків

991

1285

74
211

59
209

27
615
22

68
712
34

Податки та інші обов’язкові платежі

232

231

2172

2598

Інші загальні та адміністративні витрати
РАЗОМ

Витрати на збут
Заробітна плата та відповідні відрахування
Амортизація
основних
засобів
нематеріальних активів
Витрати на маркетинг та рекламу
Витрати на відрядження
Витрати на транспортування
Інші реалізаційні витрати

2013 р.

2012 р.

226

266

3
513

22
813
2
1103

і

742
8.

Інші операційні доходи та витрати

Інші операційні доходи
2013 р.
Курсові доходи, за вирахуванням курсових
збитків
Дохід від зміни резерву сумнівних боргів
Інші доходи
Дохід від списання кредиторської
заборгованості

2012 р.

547

516

547

516
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Інші операційні витрати
2013 р.
Курсові збитки, за вирахуванням курсових
доходів
Пільгова пенсія Пенсійний фонд
5 днів виплат по лікарняних
Штрафи
Втрати від псування цінностей
Покупна вартість реалізованих товарів
Інші операційні витрати(безнадійні борги)

9.

2012 р.

15

71

410
55
334
35
42
450
1341

455
100
16
51
58
12
763

Податок на прибуток

Складові витрат із податку на прибуток за 2013 та 2012 роки включали:
2013 р.
Поточні витрати з податку на прибуток
(Доходи)/витрати з відстроченого податку на
прибуток, що відносяться до виникнення та
зникнення тимчасових різниць

2012 р.

354

750

-

-

354

750

10. Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції
1.

Основні засоби та нематеріальні активи
Будівлі і Машини та
споруди обладнання

Транспортні
засоби

Інші Нематеріаль активи
ні активи

Всього

Первісна вартість
або умовна вартість
На 1 січня 2012 р.

23229

18321

441

611

3

42605

Придбання

28

27

55

Вибуття

(6)

(58

(64 )

Внутрішнє
переміщення

-

-

-

-

-

-
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На 31 грудня 2012 р.

23229

Придбання
Вибуття
На 31 грудня 2013 р.

18343

441

580

3

42596

8

16 6

24

(1142)

(32 )

(1174)

23229

17209

441

564

3

41446

(12778)

(16261)

(399)

(499 )
)

(2)

(29939 )

(522)

(241)

(4)

(13 )

(1)

(781 )

6

-

49

-

-

-

-

-

-

(13300)

(16496)

(403)

(463 )

(3)

(30665 ) )

(523)

(235)

(3)

(27 )

-

(788 )

20

-

1116

Знос
На 1 січня 2012 р.

Нараховано за рік
Вибуття
Внутрішнє
переміщення
На 31 грудня 2012р.
Нараховано за рік
Вибуття

1096

55

(13823)

(15635)

(406)

(470 ) )

(3)

(30337)

10451

2060

42

112

1

12666

На 31 грудня 2012 р.

9929

1847

38

117

-

11931

На 31 грудня 2013 р.

9406

1574

35

94

-

11109

На 31 грудня 2013 р.
Залишкова вартість
На 1 січня 2012 р.

У складі незавершених капітальних інвестицій обліковуються витрати по незавершеному будівництву
та ремонту основних засобів на загальну суму 1279тис.грн., які станом на звітну дату не закінчені або
введені в експлуатацію:
- будівництво виробничих приміщень «Лімекс» - 1268тис.грн.,
- прибудова та капітальний ремонт кімнат у гуртожитку по вул. Самбірська, 86 – 11тис.грн.
Вартість незавершених капітальних інвестицій становила станом на:
- 31.12.2012р. – 1286тис.грн.,
- 01.01.2012р. – 1305тис.грн.
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11.

Запаси

Виробничі запаси
Купівельні напівфабрикати
Тара
Запасні частини
Інші запаси
Сировина та матеріали - разом
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари

2013 р.

2012 р.

623
2356
34
29
986
4028
584
9255
2513
16380

1297
2380
30
29
1020
4756
167
9448
2768
17139

Відповідно до Наказу № № 89/1 від 29.10.2013р., «Про підготовку та проведення річної інвентаризації»
на Товаристві проведена інвентаризація товарно - матеріальних цінностей. Результати інвентаризації
відображені у обліку Товариства у грудні 2013р.

12.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Торгова дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість

2013 р.

2012 р.

445
20 548
20 993

431
20 882
21 313

Торгова заборгованість є безпроцентною із строком погашення 30-360 днів.
13.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Податок з доходів фізичних осіб
ПДВ

2013 р.

2012 р.

52
52

10
1490
1500

2013 р.

2012 р.

-

14. Грошові кошти та їх еквіваленти
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Грошові кошти в банках та касі
Короткострокові банківські депозити

28
28

13
13

Грошові кошти в банку приносять дохід за визначеною ставкою на щоденний залишок грошових
коштів на рахунках Товариства.
15.

Власний капітал

Статутний капітал
Статутний капітал Товариства становить 119621грн., який поділено на 478 484 простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
На дату складання фінансової звітності статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр. загальний випущений і сплачений статутний капітал складав
24006тис.грн., включаючи додатковий капітал в сумі 23886тис.грн.
Інший додатковий капітал
Капітал у дооцінках
Резерв дооцінки основних засобів був нарахований у періодах, коли українська економіка була
гіперінфляційною. Дане коригування розкрите окремо від статутного капіталу, оскільки номінальна
сума зареєстрованого акціонерного капіталу не коригувалась на ефект від цього гіперінфляційного
регулювання.
16.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Короткострокові кредити банку
Кредиторська заборгованість перед сторонніми
постачальниками сировини
Інша кредиторська заборгованість:
В тому числі: зі страхування
з оплати праці
з отриманих авансів
за розрахунками з бюджетом
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання

2013 рік
1 969

2012 рік
1 969

3 274

3 517

15 105
1 382
3
4 276
1 527

17 051
1 171
203
4 413
761

7 917
10 503
20 348
22 537
Кредиторська та інша заборгованість є безпроцентною с середнім строком погашення 30-360 днів.
17.

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

Податок на прибуток

2013 р.
981

2012 р.
644
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Плата за землю
ПДВ до сплати
Інші податки до сплати

496
50
1527

117
761

18. Операції із пов’язаними сторонами
Пов’язаними особами для Підприємства є акціонери, які мають суттєвий вплив, тобто ті, що володіють
більше як 20% голосуючих акцій, та керівні особи, що приймають участь в управлінні та контролі
Підприємства.
Протягом 2013 та 2012 років господарських та інших фінансових операцій з пов’язаними особами
Підприємство не проводило.
19.

Фактичні та потенційні зобов’язання, операційні ризики

Умови операційного середовища, в якому Підприємство веде діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі
особливості, які властиві перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та
наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу
за межами України. Стабільність економіки України значною мірою залежатиме від політики та дій
уряду, спрямованих на реформування адміністративної, фіскальної та правової систем, а також
економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш
розвинених ринків.
Українська економіка схильна до ринкових коливань та зниження темпів економічного розвитку
світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту,
підвищення рівня безробіття, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в
банківському секторі та ускладнення умов кредитування в Україні. Крім того, зниження кредитного
рейтингу країни, яке відбулося у 2008 році, триває і у наступних роках. Незважаючи на стабілізаційні
заходи, яких вживались урядом України з метою підтримки державних фінансів, банківського сектору
та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості
доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Підприємства та її контрагентів, що може
вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Підприємства.

Дотримання податкового та іншого законодавства

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти
діяльності підприємств, у тому числі валютний контроль, митні вимоги та трансфертне ціноутворення,
продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів найчастіше є нечіткими, й
їхнє тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і державних органів та інших урядових
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інститутів. Випадки різних тлумачень законодавства не є поодинокими. Керівництво вважає, що його
тлумачення відповідного законодавства є правильним, і що діяльність Підприємства здійснюється в
повній відповідності до законодавства, а також, що Підприємство нарахувало та сплатила всі
необхідні податки. Резерви на випадок можливих фінансових втрат, внаслідок різного тлумачення
законодавства з боку податкових органів та Підприємства, протягом 2013 року не створювались.
20.

Управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Підприємства включають процентні кредити та позики, грошові кошти
та короткострокові депозити. Підприємство має різні інші фінансові активи та зобов’язання як
наприклад торгові кредиторська та дебіторська заборгованості, які виникають безпосередньо в ході її
операційної діяльності. У минулому Підприємство не здійснювала операцій з фінансовими
інструментами.
Основними ризиками, що виникають унаслідок володіння Підприємством фінансовими
інструментами, є кредитний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, і процентний ризик.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає зобов’язання за фінансовими
інструментами або за контрактом і це буде причиною виникнення фінансового збитку.
Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести Підприємство до істотної концентрації
кредитного ризику, переважно складаються з банківського депозиту та грошових коштів у банках,
дебіторської заборгованості (рядок 1125 у балансі). Максимальний кредитний ризик обмежується
балансовою вартістю грошей та грошових еквівалентів відображеною у фінансовій звітності.
Хоча на погашення дебіторської заборгованості можуть вплинути економічні фактори, керівництво
вважає, що не має суттєвого ризику збитку для Підприємства.
Грошові кошти Підприємства розміщені у фінансових установах, які, на думку керівництва
Підприємства, мають мінімальну ймовірність невиконання грошових зобов’язань за депозитами.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Підприємство не зможе виконати свої зобов’язання по виплатах при
настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених обставинах. З метою обмеження цього
ризику, керівництво Підприємства керує активами враховуючи ліквідність та моніторить майбутні
грошові потоки та ліквідність на щоденній основі. Цей процес включає в себе проводить аналіз активів
і зобов’язань за строками погашення.
Відсотковий ризик
Відсотковий ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
Підприємству притаманний відсотковий ризик пов'язаний зі зміною ринкової вартості відсоткових
позик.

25 |

ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік що закінчився 31 грудня 2013 року
Валютний ризик
Валютний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
інструмента коливатимуться в наслідок змін валютних курсів. Валютний ризик, як визначено у МСФЗ
7, виникає на фінансових інструментах, які деноміновані у валюті, яка не є функціональною валютою;
ризики від переводу з однієї валюти в іншу не беруться до уваги.
21.

Управління капіталом та вимоги до капіталу

Підприємство здійснює активне управління капіталом з метою покриття ризиків, що притаманні її
діяльності. Основною метою управлінням капіталом Підприємства є підтримання здорових показників
оцінки капіталу для здійснення бізнесу.
Підприємство здійснює контроль за капіталом за допомогою співвідношення чистої заборгованості до
суми чистих активів, що припадає на акціонерів Підприємства, та чистої заборгованості. Політика
Підприємства направлена на дотримання цього співвідношення в межах від 20% до 60%. До складу
чистої заборгованості входять процентні кредити та позики, торгова та інша кредиторська
заборгованість за вирахуванням грошових коштів та короткострокових депозитів.
31 грудня
2013 р.

31 грудня
2012 р.

1 969

1 969

18 379

20 568

(28)

( 13)

20 320

22 524

Чисті активи

29 571

30 724

Чисті активи та чисті зобов’язання

49 891

53 248

41%

42%

Процентні кредити та позики
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Мінус: грошові кошти та короткострокові депозити (Примітка 16)
Чисті зобов’язання

Коефіцієнт платоспроможності
22.

Події після дати балансу

З 26.03.2014р. відбулись зміни у керівництві Товариства: звільнено від обов’язків В.О.Генерального
директора Швадчака В.Ф. Виконання обов’язків покладено на комерційного директора Ільницького
В.О.
У 2014 році Підприємство не планує здійснення значних запозичень або кардинальних структурних
змін. В умовах не стабільного політичного та фінансового середовища у країні, пов’язаного, зокрема,
із можливим обмеженням експортних операцій з Росією та Казахстаном, які є основними покупцями
продукції Товариства, ускладнюється можливість стабільного як поточного, так середньострокового
прогнозування.
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Керівник

Головний бухгалтер

Ільницький В.О.

__Запоточна В.В.______________
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