
Основа надання iнформацiї рiчної звiтностi ПАТ "Склоприлад" за 2012 рiк
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського  облiку
(МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
 Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi iсторичної собiвартостi та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв
вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на пiдставi бухгалтерських записiв згiдно з українським
законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням пере класифiкацiї статей з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2012 року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:
Статтi ПоясненняПопереднi П(С)БО Виправлення помилок Вплив переходу на МСФЗМСФЗ
1 2 3 4 5 6
Нематерiальнi активи 23 23
Основнi засоби 1 3274 +2335 5609
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2335 -2335
Фiнансовi активи
Вiдстроченi податковi активи
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Усього, непоточних активiв 5632 5632
Запаси 18003 18003
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 2 10747 10747
Iншi активи 357 357
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв 611 611
Усього поточних активiв 29718 29718
Усього, активiв 35350
Довгостроковi забезпечення 5365 5362
Короткостроковi забезпечення персоналу 534 534
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 3633 3633
Усього, зобов'язань 9532 9532
Разом, активи мiнус зобов'язання 25818 2518
Статутний капiтал 569 569
Iнший додатковий капiтал 2787 +142 2929
Резервний капiтал 142 -142
Нерозподiленi прибутки/збитки 22320 22320
Разом, власний капiтал 25818 25818

Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ
1 Нарахування резерву сумнiвних боргiв за МСФЗ
2 Перекласифiкацiя капiталу
3 Вiдображення витрат  у вiдповiдному перiодi

Порiвняльнi показники за аналогiчний перiод у фiнансовiй звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi товариства за 2012 рiк не
наводяться, так як дата переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року, у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi".
Узгодження власного капiталу станом на 31 грудня 2012 року за П (С) БО та за МСФЗ, має наступний вигляд:

2012
Капiтал Прибуток

Звiтнiсть за П(с)БО 25818 22320
Iншi (нетто)
Звiтнiсть за МСФЗ 25818 22320

Звiт про рух грошових коштiв
Перехiд на МСФЗ не привiв до значних коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року.

Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань,
визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися
вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний
ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду,
представленi таким чином:
тис. грн.

31.12.2012
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 10747

Функцiональна валюта

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності



Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.

Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
" фiнансовий актив, доступний для продажу;
" iнвестицiї, утриманнi до погашення;
" дебiторська заборгованiсть;
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс
операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та розрахункiв у банках.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання
грошових коштiв  або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за
справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення
корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на пiдставi аналiзу дебiторiв та
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви
створюються на пiдставi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на пiдставi
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв;
негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визначається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення
може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi  неможливостi повернення
дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного
визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового
активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення
корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток,
визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з
власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У
подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця
мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням
ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або
зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання
послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ
1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється
визнання вiдповiдного активу.
Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування
об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням встановлених норм:
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiя активу починають,



коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi
виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть
активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.
Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися
попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя
основних засобiв корегується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй
пiдставi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуваннi з метою отримання орендних
платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi
включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства
або для адмiнiстративних цiлей, у бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля
визнання здiйснюється на пiдставi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi
визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Оренда
Фiнансова оренда-це оренда за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язаннi з правом власностi на актив. Товариство як
орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляться мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати
розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi
платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що
амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як
операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй пiдставi протягом строку оренди.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй пiдставi протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди визнаються як витрати.

Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума
податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що
виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi
активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й
зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується будуть застосовуватися в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв
або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання  бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податку у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному
капiталi в тому самому чи iншому перiодi.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує
ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж не можливо), що погашення зобов'язання вимагає вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внеси
розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати
надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.



Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати
перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, як частина собiвартостi цього активу.

Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення
операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату
балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони
виникають.
Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли
надходження економiчних вигод є ймовiрними. 

Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi
належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2012 року, в тому числi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї. У
вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Товариство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi - Звiт про сукупний дохiд.

   Рядок  010 
                      1. дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї                       65799731,88
                      2. дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг                                  16075,06
                           Всього                                                                           65815806,94
   Рядок  015  
                         Податок на додану вартiсть                                           5357169,78
   Рядок  040   
                      1.собiвартiсть реалiзованої  продукцiї                           41889041,9
                      2. собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг                        2625,1 
                          Всього                                                                            41891667,00  
   Рядок  060 
                      1. дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти                         99424,45
                      2. дохiд вiд реалiзацiї iнших  необоротних активiв         3701076,81
                      3. дохiд вiд операцiйної оренди активiв                           10250,41
                      4. дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi                             99203,35
                      5. iншi доходи                                                                        162474,49

                          Всього                                                                             4072429,51
   Рядок   070  
                      1. утримання апарату управлiння                                         4132715,90
                      2. витрати на вiдрядження                                                      27557,61  
                      3. витрати на зв'язок                                                               45218,41 
                      4. знос нематерiальних активiв                                             3186,93                                          
                      5. утримання охорони  товариства                                       344245,36             
                      6. утримання легкового автотранспорту                                118688,12
                      7. амортизацiя основних засобiв                                           111215,78  
                      8. утримання дiльницi ПВО                                                954949,02                                          
                     9. послуги банку                                                                     209494,00
                     10. податки та збори                                                               320479,64 
                     11. iншi адмiнiстративнi витрати                                           1738074,16 
                     12. вiддiл ВГМ                                                                        810386,28  
                           Всього                                                                                8816211,21 
    Рядок   080
                           Витрати на збут:
                       1. транспортнi витрати                                                            776864,71  
                       2. витрати на рекламу                                                              33047,87 
                       3. утримання вiддiлу збуту                                                     118087,78
                       4. утримання складу готової продукцiї                                  928170,8
                       5.Знос ОФ                                                                                  6973,92
                       6.Витрати на вiдрядження                                                        14583,16
                       7. Iншi витрати                                                                          84705,5   
                           Всього                                                                                  1962433,74
     Рядок  090  
                            Iншi витрати                            
                       1. утримання бази вiдпочинку                                                  222736,72     
                       2. утримання медпункту                                                            99464,25
                       3.  собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв                   1796756,92
                       4. витрати вiд операцiйної курсової рiзницi                            218026,38



                       5.Списання заборгованостi                                                       1156952,36
                         6.Матерiальна допомога                                                        40002,00
                         7. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей                          807929,99 
                         8.Iншi витрати операцiйної дiяльностi                                  120318,95 
                         9. Премiя при виходi на пенсiю                                               65361,58                              
                        10.Пiльгова пенсiя                                                                      1144818,16
                        11. Профком                                                                              86296,1
                         12. Пенi i штрафи                                                                       65943,26
                           Всього                                                                                5824606,67
      Рядок  140    % за кредит                                                                              905672,79
      Рядок  180         Податок на прибуток                                                              1441903,00

Нематерiальнi активи
За iсторичною вартiстю Нематерiальнi активиВсього
Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 31.12.2012 38 38

. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю БудiвлiМашини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Iншi ОЗ Всього
1 2 3 4 5 6 7
Вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 31.12.2012 5299 1007 617 28 5885 12836
Iнвестицiї, доступнi для продажу вiдсутнi.
 Довгострокова дебiторська заборгованiсть  вiдсутня.
Запаси 

31 грудня 2012
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 378
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 8283
Готова продукцiя (за чистою вартiстю реалiзацiї) 6552
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї)
Всього запаси 15213

 Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2012

Торговельна дебiторська заборгованiсть 12170
Iнша дебiторська заборгованiсть 3777

Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.

 Грошовi кошти
31 грудня 2012

Каса та рахунки в банках, грн. 4587
Каса та рахунки в банках, дол. США
Банкiвськi депозити, грн.
Всього 4587

 Статутний капiтал
Статутний капiтал Товариства складає 568490 грн., який розподiлено на 2273960 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

 Короткостроковi забезпечення
31 грудня 2012

Резерв вiдпусток 395
Iншi забезпечення
Всього 395

 Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2012

Торговельна кредиторська заборгованiсть 723
Розрахунки з бюджетом 468
Одержанi аванси 1680
Заробiтна плата та соцiальнi внески 580
Iншi 4
Всього кредиторська заборгованiсть 3455

 Умовнi зобов'язання
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант
тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної
дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути
на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва
Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися
вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в
Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським



урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського
уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно iз строками
погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних
зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась  в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує
ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих
рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi
Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi
активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

. Розкриття iнформацiї про пов'язаннi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 
" Товариства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з
Товариством;
" асоцiйованi компанiї;
" спiльнi Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
" близькi родичi особи, зазначеної вище;
" компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi;
" програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є
пов'язаною стороною Товариства.

 Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду.
Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi
iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: 
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюється на пiдставi
попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з iншими
фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов'язаний з
можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнюю балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з
дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.
Товариство контролює валютний ринок шляхом управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiнням капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури
заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд
структури капiталу на щорiчнiй пiдставi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На пiдставi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати
дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiї, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно,
оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
На протязi 2013 року Товариство (учасники товариства) не мають на метi приймати рiшення про припинення дiяльностi


