Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правлiння

Мацюк Iгор Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський завод штучних шкiр "Вiнiтекс"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00300400
4. Місцезнаходження
Тернопільська , Тернопiльський р-н, 46023, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(0352) 52-78-71 (0352) 52-42-73
6. Електронна поштова адреса
vinytex@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 82

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.vinitex.com.ua
(адреса сторінки)

1

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
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X

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi
вiдсутня, оскiльки пiдприємство не здiйснює такої дiяльностi. Вiдомостi щодо
участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки Товариство не
брало участi у створеннi iнших юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки в Товариствi вiдсутня посада
корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня,
оскiльки Товариство не користувалось послугами рейтингового агенства.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, оскiльки Товариство за результатами
звiтного та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймало.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента ; Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом; Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня,
оскiльки Товариство не здiйснювало випуск таких цiнних паперiв. Iнформацiя
про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки
Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки Товариство не
займається дiяльностями, якi класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води
за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої
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iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом
звiтного перiодувiдсутня, оскiльки такої iнформацiї не виникало. Iнформацiя
про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; Iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй; Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям; Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру
iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; Вiдомостi
про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; Вiдомостi щодо пiдстав
виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року; Iнформацiя
про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв; Основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; Правила ФОН вiдсутня, оскiльки
Товариство не випускало вищевказанi цiннi папери. Рiчна фiнансова звiтнiсть
вiдсутня, оскiльки Товариство подає рiчну фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не
подаються, оскiльки пiдприємство подає текст аудиторського висновку з
вiдомостями про аудитора. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї
цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється
шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй,
оскiльки Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський завод штучних шкiр "Вiнiтекс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
11.08.1994
4. Територія (область)
Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)
59446.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
49
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
22.21 Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас
22.23 Виробництво будiвельних виробiв iз пластмас
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26000000258343
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
5) МФО банку
300023
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6) поточний рахунок
26000067519101

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Державний комiтет легкої i
текстильної промисловостi
України

14025694

01001Україна м. Київ
вул. Хрещатик, 34

0

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мацюк Iгор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 301347 09.04.1998 Тернопiльський РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Вiнiсан", в.о.голови дирекцiї
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2011 3 роки
9) Опис
Голова правлiння скликає засiдання правлiння, визначає порядок денний, розподiляє обов"язки
мiж членами правлiння, без довiреностi представляє iнтереси товариства та вчиняє вiд його iменi
юридичнi дiї, розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом,
наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, пiдписує вiд iменi правлiння
колективний договiр, змiни та доповнення до нього. Отримує заробiтню плату в товариствi згiдно
штатного розпису, iншi винагороди не отримує. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не
6

обiймає. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. Змiн на посадi за звiтний перiод не було. Попередня посада, яку обiймала
посадова особа - ТзОВ "Вiнiсан", виконуючий обов'язки голови дирекцiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грех Павло Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 812905 22.11.2001 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнiтекс", начальник цеху виробництва екструдованого пiнополiстиролу
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2011 3 роки
9) Опис
Член правлiння органiзує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв,
розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес - плани, програми фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства, розробляє та затверджує поточнi фiнансово- господарськi плани та
оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю, складає та надає наглядовiй радi
квартальнi та рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв
акцiонерiв. Винагороди як член правлiння в Товариствi не отримує. Посади на будь-якому iншому
пiдприємствi не обiймає. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Займає посаду директора виробництва екструдованого пiнополiстиролу.
Змiни на посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шелест Олександр Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АС 943119 07.10.2004 Iваничiвський РВ УМВС України в Волинськiй обл.
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4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнiтекс", юрисконсульт
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2011 3 роки
9) Опис
Член правлiння органiзує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв,
розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес - плани, програми фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства, розробляє та затверджує поточнi фiнансово- господарськi плани та
оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю, складає та надає наглядовiй радi
квартальнi та рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв
акцiонерiв. Винагороди як член правлiння в Товариствi не отримує. Посади на будь-якому iншому
пiдприємствi не обiймає. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Непогашених судимостей за посадовi та
корисливi злочини не має. Займає посаду начальника вiддiлу маркетингу ВАТ "Вiнiтекс". Змiни на
посадi протягом звiтного року не вiдбувались.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горук Андрiй Зiновiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 146777 14.02.1997 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП "Бона", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
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Голова наглядової ради визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, ухвалює стратегiї
товариства, затверджує рiчний бюджет, бiзнес - плани та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю,
встановлює порядок прийому, реїстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв, визначає
загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства, встановлює порядок надання iнформацiї
акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, проводить перевiрку достовiрностi рiчної та
квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальним зборам
акцiонерiв. Винагороди як голова наглядової ради в Товариствi не отримує. Стаж керiвної роботи 24 роки. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади: СП
"Бона", директор. На даний час займає посаду директора ТОВ "Фiнансова компанiя "Технотерн",
яка знаходиться за адресою : м. Тернопiль, вул. Бiлецька, 1а. Посадова особа переобрана на дану
посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 26.04.2013 р., протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федько Вiктор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 239338 23.04.1997 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ТОВ "Лiском-шпон"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Член наглядової ради забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього
контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, затверджує зовнiшнього аудитора
та умови договору, що укладається з аудитором , призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв
Товариства, погоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв та
позачергових зборiв за iнiцiативою правлiння. Винагороди як член наглядової ради в Товариствi
не отримує. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. Попереднi посади: ВАТ "Лiском", заступник голови правлiння. На даний час
займає посаду заступника голови правлiння ТОВ "Лiском-шпон", яке знаходиться за адресою :
46004, м Тернопiль, вул. Бригадна, 46. Посадова особа переобрана на дану посаду згiдно рiшення
загальних зборiв вiд 26.04.2013 р., протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тераз Ярослав Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 025707 22.02.1996 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Вiнiтекс" заступник голови правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Член наглядової ради забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього
контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, затверджує зовнiшнього аудитора
та умови договору, що укладається з аудитором , призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв
Товариства, погоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв та
позачергових зборiв за iнiцiативою правлiння. Винагороди як член наглядової ради в Товариствi
не отримує . Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Стаж керiвної роботи - 15
рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади:
заступник голови правлiння ВАТ "Вiнiтекс". Посадова особа переобрана на дану посаду згiдно
рiшення загальних зборiв вiд 26.04.2013 р., протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кархут Людмила Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 609112 04.12.1999 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1946
5) освіта**
вища
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6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiнiсан", головний технолог
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Член наглядової ради забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього
контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, затверджує зовнiшнього аудитора
та умови договору, що укладається з аудитором, призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв
Товариства, погоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв та
позачергових зборiв за iнiцiативою правлiння. Винагороди як член наглядової ради в Товариствi
не отримує. Стаж керiвної роботи - 25 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. Попереднi посади: ВАТ "Вiнiтекс", начальник лабораторiї. Посадова особа
переобрана на дану посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 26.04.2013 р., протокол № 1 вiд
26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гудз Iгор Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 219040 11.11.1997 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Лiском-Шпон", голова правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Член наглядової ради забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього
контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, затверджує зовнiшнього аудитора
та умови договору, що укладається з аудитором , призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв
Товариства, погоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв та
позачергових зборiв за iнiцiативою правлiння. Винагороди як член наглядової ради в Товариствi
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не отримує. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. Попереднi посади: ТОВ "Лiском-Шпон", голова правлiння На даний час займає
посаду голови правлiння ТОВ "Лiском-Шпон", яке знаходиться за адресою : 46004, м Тернопiль,
вул. Бригадна, 46. Посадова особа переобрана на дану посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд
26.04.2013 р., протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товарянська Лариса Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 747829 28.05.1993 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Технотерн-Плюс", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Член наглядової ради забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього
контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, затверджує зовнiшнього аудитора
та умови договору, що укладається з аудитором , призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв
Товариства, погоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв та
позачергових зборiв за iнiцiативою правлiння. Винагороди як член наглядової ради в Товариствi
не отримує. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. На даний час займає посаду генерального директора ТОВ "Технотерн-Плюс".
Посадова особа переобрана на дану посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 26.04.2013 р.,
протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Лариса Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
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ЄДРПОУ юридичної особи
МС 067354 21.05.1996 Тернопiльський МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Акант", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.06.2011 3 роки
9) Опис
Член правлiння органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв ,
розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес - плани, програми фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства, розробляє та затверджує поточнi фiнансово- господарськi плани та
оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю, складає та надає наглядовiй радi
квартальнi та рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв
акцiонерiв. На посаду головного бухгалтера прийнята згiдно наказу № 65-К вiд 21.11.2005р.
Головний бухгалтер вiдповiдає за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприїмствi,
складає i подає у вiдповiднi органи фiнансову та податкову звiтнiсть. Отримує заробiтню плату в
товариствi згiдно штатного розпису, iншi винагороди не отримує. Посади на будь-якому iншому
пiдприїмствi не обiймає. Стаж керiвної роботи - 21 рiк. Непогашених судимостей за посадовi та
корисливi злочини не маї. Попереднi посади: ТОВ "Акант", головний бухгалтер. Змiн на посадi за
звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "ФК"Технотерн"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 14027652 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та
балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв
акцiонерiв або проведення позачергового засiдання Ради Товариства, якщо виникла загроза
iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами.В складi
ревiзiйної комiсiї обрана, як представник акцiонера-юридичної особи ТОВ "ФК"Технотерн"
Шацьких Алла Степанiвна, що володiє пакетом акцiй емiтента 1766 штук акцiй, або 0,7427%., та
яка працює в ТОВ "ФК " Технотерн" на посадi головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа переобрана на дану посаду згiдно рiшення
загальних зборiв вiд 26.04.2013 р., протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Небор Федiр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 345392 30.05.1998 Тернопiльський МУ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середньо-технiчна
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст вiддiлу постачання ВАТ "Вiнiтекс"
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх
пiдприїмств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та
балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов"язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв
акцiонерiв або проведення позачергового засiдання Ради Товариства, якщо виникла загроза
iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Винагороди як
член ревiзiйної комiсiї в Товариствi не отримує. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Непогашених
судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Попереднi посади: ВАТ "Вiнiтекс", економiст
вiддiлу постачання. Посадова особа переобрана на дану посаду згiдно рiшення загальних зборiв
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вiд 26.04.2013 р., протокол № 1 вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коноплiцька Оксана Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Лiском-Шпон", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013 3 роки
9) Опис
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя проводить
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй та
представництв. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна
комiсiя зобов"язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв або проведення
позачергового засiдання Ради Товариства, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або
виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Винагороди як член ревiзiйної комiсiї в
Товариствi не отримує. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та
корисливi злочини не має. Попереднi посади: ТОВ "Лiском-Шпон", головний бухгалтер Посадова
особа переобрана на дану посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 26.04.2013 р., протокол № 1
вiд 26.04.2013р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Мацюк Iгор
Васильович

МС 301347 09.04.1998
Тернопiльський РВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

01.01.2000

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Грех Павло
Петрович

МС 812905 22.11.2001
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

01.01.2000

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Шелест
Олександр
Iгорович

АС 943119 07.10.2004
Iваничiвський РВ УМВС України
в Волинськiй обл.

01.01.2000

0

0

0

0

0

0

Голова
наглядової
ради

Горук Андрiй
Зiновiйович

МС 146777 14.02.1997
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

03.11.1998

26398

11.1

26398

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Федько Вiктор
Григорович

МС 239338 23.04.1997
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

03.11.1998

5026

2.11

5026

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Тераз Ярослав
Степанович

МС 025707 22.02.1996
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

07.03.1997

5

0.002

5

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Кархут
Людмила
Сергiївна

МС 609112 04.12.1999
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

07.03.1997

774

0.325

774

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Гудз Iгор
Степанович

МС 219040 11.11.1997
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

03.11.1998

7026

2.95

7026

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Товарянська
Лариса Iванiвна

МС 747829 28.05.1993
Тернопiльський РВ УМВСУ в
Тернопiльськiй обл.

01.01.2000

0

0

0

0

0

0
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Кількість за видами акцій

Член
правлiння головний
бухгалтер

Кравченко
Лариса
Олексiївна

МС 067354 21.05.1996
Тернопiльський МВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

ТОВ
"Технотерн"

д/н 14027652 д/н

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Небор Федiр
Михайлович

МС 345392 30.05.1998
Тернопiльський МУ УМВС
України в Тернопiльськiй областi

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Коноплiцька
Оксана
Йосипiвна

д/н д/н фiзична особа

0

0

0

0

0

0

03.11.1998

1726

0.74

1726

0

0

0

20.10.2011

4

0.002

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40959

17.229

40959

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

46003 Україна
Тернопільська
Тернопiльський р-н м.
Тернопiль вул. Бiлецька,
1А

21.12.1999

92890

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт**

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Горук Андрiй
Зiновiйович

МС 146777 14.02.1997 Тернопiльський МВ
УМВС України в Тернопiльськiй областi

03.11.1998

26398

11.1

26398

0

0

0

119288

50.164

119288

0

0

0

Найменування
юридичної особи

ЗАТ "ТехнотернОбрiй"

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

30453939

Усього

39.064

Від загальної
кількості
прості
акцій (у
іменні
відсотках)

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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92890

прості на
пред'явника

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

26.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

61.37
Порядок денний загальних зборiв та результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрання голови
зборiв, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. - Обрати Лiчильну комiсiю в такому складi: Шульга
Марiя Йосипiвна - голова лiчильної комiсiї, Андрус Марiя Несторiвна - Член Лiчильної комiсiї, Пук
Галина Ярославiвна - Член Лiчильної комiсiї. Обрати головою зборiв Горука Андрiя Зiновiйовича, а
секретарем зборiв - Голодюка Петра Васильовича. 2. Звiти органiв управлiння про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. - Затверджено звiт правлiння товариства "Вiнiтекс"
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Звiт наглядової ради затверджено. Звiт
ревiзiйної комiсiї затверджено. 3. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк. - Рiчний звiт та
баланс за 2012 рiк затверджено. 4. Розподiлення прибутку за 2012 рiк.- Iнформацiю щодо вiдсутностi
прибуткiв в результатi господарської дiяльностii прийнято до вiдома. 5. Вибори наглядової ради
Товариства. - Членами наглядової ради обранi : Тераз.Я.С., Кархут Л.С., Горук А.З., Товарянська Л.О.,
Гудз I.С., Федько В.Г. Голова наглядової ради буде обраний на черговому її засiданнi. 6. Вибори
ревiзiйної комiсiї Товариства. - В склад ревiзiйної комiсiї обранi: Шацьких А.С., Небор Ф.М.,
Коноплiцька О.Й. Голову та секретаря члени комiсiї оберуть на своєму першому засiданнi. 7 Про
основнi напрямки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013-2014 роках та кредитування
Товариства. - Вирiшили надати представнику ПАТ "Тернопiльський завод штучних шкiр "Вiнiтекс" головi правлiння Мацюку Iгору Васильовичу повноваження на участь у загальних зборах учасникiв
ТзОВ "Вiнiсан"та голосування. Iнформацiю щодо виконання рiшень зборiв та наглядової ради щодо
вчинення фiнансово-кредитних операцiй прийнято до вiдому.
Пропозицiй до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв не надходило. Iншi загальнi
збори протягом звiтного перiоду не скликалися.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Розрахунково-клiрингопрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи консалтингова компанiя АВС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23590607

Місцезнаходження

46008 Україна Тернопільська Тернопiльський р-н м. Тернопiль вул.
Шашкевича, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 263468
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(0352) 256743

Факс

(0352) 256743

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи

Опис

Надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах
емiтента та зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська д/н м. Київ вул. Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 377-70-16

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
центрального депозитарiю

Опис

Надає послуги щодо обслуговування емiсiї цiнних паперiв емiтента

Повне найменування юридичної особи або ТзОВ Аудиторська фiрма „Галичина Аудитсервiс”
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Фермерське господарство

Код за ЄДРПОУ

22599983

Місцезнаходження

46003 Україна Тернопільська д/н м. Тернопiль вул. Замкова 5/37

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0804
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001
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Міжміський код та телефон

(0532) 25-39-36

Факс

(0532) 25-39-36

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть - аудитораська дiяльнiсть

Опис

Надає послуги щодо проведення щорiчних аудиторських звiтiв
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.12.2010

41/19/1/10

Тернопiльське ТУ
ДКЦПФР

UA 4000117063

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

237786

59446.5

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Товариство не має намiрiв щодо
допуску цiнних паперiв в найближчий час до лiстингу. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондовiй бiржi у звiтному роцi не
було. Додаткове розмiщення простих iменних акцiй товариство у звiтному перiодi не проводило.
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XI. Опис бізнесу
5 листопада 1959р. введений в експлуатацiю Тернопiлський завод штучних шкiр, який
перетворено у ВАТ Тернопiльський завод штучних шкiр "Вiнiтекс", вiдповiдно до рiшення
Державного Комiтету України легкої промисловостi вiд 25.07.94р. Рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв вiд 29.04.2011р.ВАТ Тернопiльський завод штучних шкiр"Вiнiтекс" було
перейменовано у ПАТ Тернопiльський завод штчних шкiр "Вiнiтекс". Продукцiю заводу
отримували понад 230 взуттєвих, галантерейних фабрик, рiзних пiдприємств та територiальних баз
України, Польщi, Чехiї та Росiї. Важливих подiй розвитку, в тому числi: злиття, подiлу,
приєднання, перетворення, видiлу не було.
Iснуюча структура оптимальна для нормальної роботи товариства. Структура товариства:
котельня, ремонтно-механiчна дiльниця, склад готової продукцiї, матерiальний склад,
випробовувальна лабораторiя, цех виробництва екструдованого пiнополiстиролу, управлiння
заводу. Завод очолює голова правлiня, якому пiдпорядковується перший заступник голови
правлiння, заступник голови правлiння з меркетингу, заступник голови правлiння по якостi i
зовнiшньо - економiчних зв'язках. Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не створювало. Змiн в органiзацiйнiй структурi
в звiтному роцi не було. На перспективу пiдприємство не планує змiни в органiзацiйнiй структурi
товариства.
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)
складаї 20 осiб. Позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 18 осiб. Осiб, якi працюють на умовах
неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати працi за звiтний перiод становить
405,90 тис. грн. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства забезпечується через самоосвiту.
Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та
забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.
Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить
Товариство є учасником ТОВ "Вiнiсан", частка в статутному капiталi якого становить - 50 %, що
становить 1619500 грн. Мета - отримання прибутку. Частка в результатах асоцiованого
пiдприємства за 2013 рiк становить 904 тис. грн.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання у виробництвi продукцiї або постачаннi товарiв, послуг, наданнi в оренду або для
адмiнiстративних потреб, очiкуваний термiн експлуатацiї якого бiльше одного року та вартiсть
понад 1 тис.грн. У вiдповiдностi до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi», керiвництво Товариства вирiшило застосувати iсторичну
собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 р.).
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть об’єкта
основних засобiв складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та
приведенням у стан, придатний для експлуатацiї. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв,
виготовлених Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та
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вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Основним видом продукцiї, яку виробляє товариство є пiнополiстирол. Дохiд за 2013 рiк в сумi
5386 тис. грн. отриманий вiд виробництва пiнополiстиролу, плiвкових матерiалiв. Продукцiя не
експортується. Основним ринком збуту для продукцiї що виробляє товариство є Україна.
Основними клiєнтами є пiдприємства України. Збут продукцiї вiдбувається на договiрнiй основi з
конкретним клiєнтом. Основнi джерела сировини знаходяться на Українi. Основною сировиною є
полiстирол. Сировину товариство закуповує за доступними цiнами. Новi технологiї , новi товари не впроваджуються. Основним ризиком в дiяльностi товариства є якiсть сировини. Заходи щодо
зменшення ризику - вiдповiднiсть сировини встановленим стандартам. Проблеми закупки
сировини пов'язанi з ростом цiн на сировину, дефiцитом коштiв на пiдприємствi. Пiдприємство
планує освоїти та налагодити дерево-полiмернi композицiї. Особливiстю стану галузi виробництва
в якiй здiйснює дiяльнiсть ПАТ "Вiнiтекс" є те, що значно зменшився попит на продукцiю та
матерiали. Виробництво залежить вiд сезонних змiн.
Протягом 2008-2013р. Товариством придбано: змiшувач фiрми "Драйс" на суму 10 тис. грн.,
лiчильники на суму 1,1 тис. грн., обробну машину - 25,7 тис. грн., резервуар - 2,0 тис. грн., стiл для
нанесення паст - 1,0 тис. грн.. сушарка, 100,7 тис. грн., таль ручна пересувна - 5,5 тис. грн., швейна
машина - 1,0 тис. грн., ангар 0,4 тис. грн., вага електронна - 2,3 тис. грн., автоматика котлiв - 119
тис. грн., апарат опалювальний - 12,3 тис. грн., барабан сушильний - 2,2 тис. грн., будинок
компресорний - 101,9 тис. грн., вентилятори - 48,5 тис. грн., водопiдiгрiвач - 1,1 тис. грн.,
газоповiтряводи - 30 тис. грн., градирня - 55,6 тис. грн., деаератор - 67,9 тис. грн., димососи - 31,1
тис. грн., живильнi насоси - 25,5 тис. грн., економайзери - 84,9 тис. грн., котельня - 146,2 тис. грн.,
котли паровi - 226,0 тис. грн., труба димова - 79,0 тис. грн., трубопроводи - 62,0 тис. грн., фiльтр
хiмоводочистки - 56,6 тис. грн., автомобiль ЗIЛ - 81,0 тис. грн., трактор Бiлорусь - 47,0 тис. грн.,
лiнiя пiнополiстиролу - 1717 тис. грн., принтер (2 шт.) - 1,5 тис. грн., котел пiдлоговий - 8,4 тис.
грн., вага електронна - 1 тис. грн., лiчильник води - 2,1 тис. грн., пристрiй для порiзки плит - 5,0
тис. грн., фотоапарат цифровий - 1,8 тис. грн.
Продано: ворота механiчнi - 24,0 тис. грн., бетонозмiшувач - 0,7 тис. грн., каток для асфальтування
- 2,6 тис. грн., станок - 1,1 тис. грн., барабаний прес - 37,0 тис. грн., вальцi - 25,0 тис. грн., дiльниця
волокон i основ - 600,7 тис. грн., двоїльно-стрiчкова машина - 86,3 тис. грн., електротельфер - 3,1
тис. грн., змiшувач пластмас - 26,2 тис. грн., каландр - 19,2 тис. грн., лiнiя ЛПЛ -1800- 359,3 тис.
грн., машина оброблення i друку - 17,1 тис. грн., рифайнер - 13,8 тис. грн., шлiф машина "Везеро" 138,7 тис. грн., трансформатор - 2,4 тис. грн., два вентилятори на суму 1,8 тис. грн., таль ручна
пересувна двi штуки на суму 5,5 тис. грн., автомобiль УАЗ - 13,7 тис. грн., автомобiль "Волга " 44,8 тис. грн., автомобiль ЗIЛ -82 тис. грн., електронавантажувач - 31,0 тис. грн., копiювальна
машина - 8,9 тис. грн., агрегат АI 1800999- 179,0 тис. грн., блок будинкiв -92,0 тис. грн., двi їмкостi
- 48,6 тис. грн., склад хiмiкатiв - 40,0 тис. грн., градирня - 55,6 тис. грн., насосна станцiя перекачки
води - 70,9 тис. грн., автомобiль УАЗ - 13,7 тис. грн., електропогружчик - 10 тис. грн., трактор
МТЗ-80 на суму - 4,4 тис. грн. Списано у 2009 роцi змiшувач ЛЗ - 400-8,0 тис. грн., змiшувач ЛЗ 600 (2 штуки)-20,3 тис. грн., змiшувач ЛЗ - 400-7,8 тис. грн., каландр 4-х валковий - 39,3 тис. грн.,
їмнiсть 25 м. куб. - 2,7 тис. грн., охолоджувально-намотувальний агрегат "Берсдорф" - 5,0 тис.
грн., мобiльний телефон - 1,2 тис. грн. Пiдприїмство не плануї будь-яких значних iнвестицiй
пов'язаних з господарьскою дiяльнiстю.
Данi правочини протягом звiтного року не вчинялися.
У вартостi основних засобiв Товариства вiдбулись наступнi змiни: будинки, споруди та
передавальнi пристрої, виробниче обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, меблi та iншi,
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незавершене будiвництво та невстановлене обладнання.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять 242 тис.грн.
та 190 тис.грн., вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2012 року процентнi кредити були забезпеченi нерухомiстю, первiсна
вартiсть якої складає 2662 тис.грн.
В 2013 роцi витрати на амортизацiю в сумi 209 тис.грн. (2012 р. – 216 тис.грн.) включенi до
собiвартостi реалiзованої продукцiї, в сумi 61 тис.грн. (2012 р. – 72 тис.грн.) включенi до
адмiнiстративних витрат.
Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства є: недостатнiсть обiгових коштiв
та високi прцентнi ставки по кредитах, фiнансова нестабiльнiсть в Українi, сильний податковий
прес, недосконалiсть законодавства, зарегульованiсть з боку контролюючих органiв.
Фiнансово-економiчна криза в Українi та рiзке зростання курсу долара США особливо негативно
вплинули на Товариство, оскiльки в 2008 роцi Товариством було отримано кредити у доларах
США для фiнансування придбання лiнiї по виробництву пiнополiстиролу. Нарахованi курсовi
рiзницi та вiдсотки за кредит призвели до повної втрати Товариством власного капiталу.
Товариство розпочало виготовлення нового перспективного виду продукцiї – пiнополiстиролу, але
для налагодження виробництва та виходу на запланованi обсяги були необхiднi значнi фiнансовi
ресурси. У зв’язку з цим Товариство протягом останнiх рокiв було не в змозi в повнiй мiрi
погашати заборгованiсть за кредитами та нарахованими вiдсотками. Це в свою чергу й далi
зумовлювало погiршення фiнансового стану Товариства.
Полiтика керiвництва Товариства спрямована на якнайшвидший вихiд з кризового стану. Саме з
цiєю метою асоцiйованим пiдприємством «Вiнiсан» було укладено договiр факторингу щодо
заборгованостi Товариства за кредитами та нарахованими вiдсотками. Керiвництво Товариства
вважає, що це дасть змогу Товариству уникнути додаткових витрат та спрямувати кошти вiд
операцiйної дiяльностi на збiльшення обсягу виробництва та розширення ринкiв збуту продукцiї.
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення
законодавства в звiтному перiодi не було.
Фiнансування товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та кредитiв банку. Звiтний
перiод характеризується недостатнiстю вiльного капiталу для поточних потреб. Залучення
iнвестицiй для оновлення основних фондiв та впровадження нових технологiй виробництва
товариство не здiйснювало. Можливi шляхи покращення лiквiдностi - це перш за все збiльшення
обсягiв виробництва, збiльшення вiльного капiталу, залучення iнвестицiй та впровадження нових
технологiй.
На кiнець звiтного перiоду укладених та невиконаних договорiв товариство немає.
На 2013р. Товариство планує сконцентрувати зусилля над покращенням фiнансових показникiв
пiдприємства з метою нарощення оборотних коштiв, досягнення фiнансових результатiв, якi
дозволили б завантажити потужностi товариства на 100 вiдсоткiв. Перспективнi роботи якi
проводяться на товариствi, в першу чергу стосуються розширення асортименту штучних шкiр,
пiвищення якостi , модернiзацiї i оновлення технологiчного устаткування . Iстотними факторами,
якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента є: платоспроможнiсть покупцiв, податкова полiтика в
напрямку зменшення податкового тиску, зменшення цiн на паливо-мастильнi матерiали.
Основними напрямками антикризового управлiння на рiвнi Товариства буде постiйний монiторинг
фiнансово-економiчного стану пiдприємства, розробка управлiнської, фiнансової й маркетингової
стратегiй, скорочення постiйних i змiнних витрат, пiдвищення продуктивностi працi, залучення
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коштiв засновникiв, посилення мотивацiї.
Дослiдження i розробки протягом звiтного року не проводились.
Судовi справи протягом звiтного року вiдсутнi.
Держзамовлення товариство у звiтному роцi не отримувало. Податковi пiльги товариству не
надавалися. На бiржових та органiзацiйно- оформлених позабiржових ринках торгiвля цiнними
паперами не здiйснювалась. В асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни, iншi об"їднання
товариство не входить. Процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв не
випускало. Облiгацiй Товариство не емiтувало. Позовiв, пред"явлених протягом перiоду
пiдприємству не було. Зобов"язання за цiнними паперами ПАТ немає.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2366

2061

0

0

2366

2061

будівлі та
споруди

667

670

0

0

667

670

машини та
обладнання

1699

1391

0

0

1699

1391

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2366

2061

0

0

2366

2061

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби на товариствi облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали
мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом. Ступiнь
використання основних засобiв становить - 100%. Орендованих та основних засобiв
невиробничого призначення немає. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 7400 тис.грн., в
т.ч. будинки i споруди - 2900 тис.грн., виробниче обладнання - 4124 тис. грн., транспортнi засоби 311 тис.грн. iншi - 65 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.
Термiн експлуатацiї основних засобiв визначається комiсiєю по основних засобах i є наступними
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої -вiд 10 до 50 рокiв;,
- будiвельна технiка та обладнання - вiд 5 до 20 рокiв;
- транспортнi засоби - вiд 5 до 15 рокiв;
- iнструменти, меблi та iншi основнi засоби - вiд 2 до 15 рокiв, та вiдображаються в картках облiку.
За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально вiдповiдальнi особи.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

-4464

-4598

Статутний капітал
(тис. грн.)

59

59

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

59

59
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Опис

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi. Методика розрахунку вартостi чистих
активiв за звiтний та попереднiй перiоди не змiнилась. Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал
акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, необхiдно контролювати
спiввiдношення чистих активiв i Статутного фонду для забезпечення iнтересiв кредиторiв.
Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному капiталу.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом за звiтний перiод
становить -4405 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом за попереднiй перiод становить -4539 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру
статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного
кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
грн.)
річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

6

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

10998

X

X

Усього зобов'язань

X

11004

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язання за цiнними паперами ПАТ немає. Зобов"язань за фiнансовими
iнвестицiями ПАТ немає. Фiнансової допомоги на зворотнiй основi товариство
немає.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Галичина-аудитсервiс"
22599983
46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37
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Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0804 26.01.2001
д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВIС”
Свiдоцтво Аудиторської палати України №0804 вiд 26.01.2001 р.
46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37 т. 25-39-36
Iдент. код – 22599983; Е-mail:markian@mail.ru
П/р 26009060755155 в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Днiпропетровськ
МФО 338783
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс»
станом на 31.12.2013 р.
Головi правлiння та акцiонерам
ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс»
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Галичина-аудитсервiс», iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 22599983, що знаходиться за адресою: 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37, яка зареєстрована Виконавчим
комiтетом Тернопiльської мiської Ради народних депутатiв 12.07.1995 р., номер запису в Єдиному державному реєстрi
юридичних та фiзичних осiб – пiдприємцiв: 1 646 120 0000 006550 i здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з
Свiдоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги № 0804
виданого Аудиторською палатою України (надалi - АПУ) 26.01.2001 р., термiн дiї якого продовжено до 04.11.2015 р.
(рiшення АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010 р.).
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0242 виданого Аудиторською палатою України 26.04.2012р.
(рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012р.).
Сертифiкат аудитора Щирби М.Т.: серiя А № 001221 вiд 28.04.1994 р., термiн дiї якого продовжено до 28.04.2018 р.
(рiшення АПУ № 266/2 вiд 04.04.2013 р.).
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
1. Повне найменування – Публiчне акцiонерне товариство
«Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс»
2. Код за ЄДРПОУ – 00300400
3. Мiсцезнаходження – 46010, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 5
4. Дата державної реєстрацiї – 11.08. 1994р.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Вiдповiдно до договору № 40м/13 вiд 17 грудня 2013 року аудиторська перевiрка проводилась нами у перiод з 17
грудня 2013 року по 24 березня 2014 року в бухгалтерiї ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс».
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльський завод
штучних шкiр «Вiнiтекс» (далi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на
31 грудня 2013р, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом) та Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових
полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (далi – МСФЗ), нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно
до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.
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Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть № 3125 – XII вiд
22.04.1993р. (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р., №140-V), Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому
числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА №705
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi незалежного аудитора». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування
й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази
для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
«Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати та рух
грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату вiдповiдно до Концептуальної основи фiнансової звiтностi.
ВИСНОВОК (ЗВIТ) ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей висновок (звiт) пiдготовлено вiдповiдно до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №
1528 вiд 19 грудня
2006 року, яке зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007 року за № 53/13320 та згiдно Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011
року, якi зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року № 1358/20096.
Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнальної форми рахiвництва з використанням
комп’ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає вимогам МСФЗ,
законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Обрана
Товариством облiкова полiтика протягом звiтного перiоду була незмiнною.
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку
Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов’язань вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв,
затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України за № 69 вiд 11.08.1994 року (iз послiдуючими змiнами та
доповненнями). Оскiльки аудитори не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв, тому висновки про
достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством документах по
iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, а також первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства.
На основi проведених аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Товариством
вiдповiдно до вимог МСФЗ, законодавчих актiв та нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського
облiку, Положення про облiкову полiтику Товариства.
Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть
щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ та обранiй
облiковiй полiтицi (принципам оцiнки статей звiтностi та методам щодо окремих статей звiтностi). Фiнансова
звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi
України - гривнi. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов’язань, власного капiталу, результатiв
дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий
стан Товариства згiдно з визначеною Концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з прийнятою облiковою полiтикою Товариства. Для цiлей
бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами. Придбанi, створенi основнi засоби оцiнюються за
собiвартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний i синтетичний облiк
основних засобiв здiйснювався протягом звiтного перiоду вiдповiдно до вимог чинного законодавства i мають певну
вiдповiднiсть. У фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю пiсля вирахування
накопиченої амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
протягом термiну їх використання. Перевiркою правильностi визначення амортизацiйних вiдрахувань за звiтний
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перiод вiдхилень не встановлено. Iнформацiя, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає даним регiстрiв
аналiтичного i синтетичного облiку основних засобiв та первиним документам. Склад основних засобiв, достовiрнiсть
i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам МСФЗ та облiкової полiтики
Товариства.
У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi-МСБО) 38 «Нематерiальнi активи» та облiкової полiтики
Товариства. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом
термiну їх корисного використання.
Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй в Товариствi здiйснюється за методом участiв капiталi iнших
пiдприємств.
За даними фiнансової звiтностi Товариства нематерiальнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть,
iнвестицiйна нерухомiсть та iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Облiк запасiв Товариство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi до МСБО 2 „Запаси”. Для цiлей бухгалтерського облiку
Товариства запаси включають: основнi i допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi
матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Запаси
оцiнюються за меншою з таких з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, якi визначаються згiдно з
МСБО 2 «Запаси». При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснюється за формулою –«перше надходження – перший видаток»
(ФIФО).
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та
затвердженнi в установленому порядку.
Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше
року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) i облiковуються Товариством на рахунку
22 „ Малоцiннi та швидкозношуванi предмети”. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в
експлуатацiю виключається зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдними особами Товариства протягом строку їх
фактичного використання.
Аудитори зазначають, що вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання
матерiальних запасiв.
Протягом звiтного перiоду було забезпечено незмiннiсть визначених методiв оцiнки вибуття запасiв. Оцiнка запасiв на
дату Балансу здiйснюється згiдно з прийнятою в Товариствi облiковою полiтикою.
Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО 2 „Запаси”.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги включається до пiдсумку балансу за первiсною вартiстю.
Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не здiйснювалося. Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть оцiнюється та включається до валюти Балансу також за первiсною вартiстю. Iнформацiя про
дебiторську заборгованiсть, яка сформована в бухгалтерському облiку та вiдображена у фiнансовiй звiтностi є
реальною.
Облiк касових операцiй та на рахунках в банку здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства. Сума
грошових коштiв, яка вiдображена в Балансi Товариства, вiдповiдає даним регiстрiв аналiтичного i синтетичного
облiку грошових коштiв та первинним документам.
Змiст статей Балансу щодо власного капiталу, а також змiст статей Звiту про власний капiтал Товариства вiдповiдає
вимогам чинного законодавства України. Заявлений та сплачений розмiр статутного капiталу згiдно статуту становить
59446 грн. 50 коп. Аналiтичний облiк до рахунку 40 „Статутний капiтал" ведеться належним чином. Формування в
бухгалтерському облiку iнформацiї про власний капiтал та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється iз
дотриманням вимог законодавчих актiв та нормативних документiв України.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється у всiх суттєвих аспектах з врахуванням
загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку.Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i
соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi з нормативними документами. Зобов'язання в Балансi
вiдображенi достовiрно, а їх бухгалтерський облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Чистi активи ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» станом на 31.12.2013 року за даними фiнансової
звiтностi становлять – 4464,00 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного
товариства» Цивiльного кодексу України.
Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами
немає.
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв:
актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах та оборотно-сальдових
вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2013 рiк вiдповiдають первинним документам.
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших доходiв здiйснюється
Товариством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахункiв згiдно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку в цiлому у вiдповiдностi з до норм МСБО 18 «Дохiд». Доходи вiд реалiзацiї робiт та послуг
визначаються на дату документального оформлення факту виконаних робiт, наданих послуг. Доходи оцiнюються
згiдно з МСБО 18 «Дохiд».
Бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм чинного
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законодавства та облiкової полiтики Товариства. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, регiстрами
бухгалтерського облiку стосовно доходiв та фiнансових звiтiв нами не встановлено.
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться вiдповiдно до Положення про облiкову полiтику Товариства.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт
(послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Товариства є журнали, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах та оборотносальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно витрат Товариства за 2013 рiк вiдповiдають первинним
документам та даним фiнансової звiтностi.
Аудитори вважають,що Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк повно i достовiрно в усiх
суттєвих аспектах вiдображає величину i структуру доходiв i витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про
них.
У ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» станом на 31.12.2013 року в управлiннi активи належнi
недержавним пенсiйним фондам вiдсутнi.
Протягом 2013 року Товариством не приймалися рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 % статутного капiталу;
- про викуп власних акцiй;
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- про припинення дiяльностi Товариства;
- зменшення статутного капiталу.
Товариством в 2013 роцi отримано короткостроковий кредит на суму 1718,00 тис. грн., що перевищує 25 % вартостi
активiв.
Протягом 2013 р. не вiдбулося змiн у складi виконавчого органу (Правлiння), Спостережної (Наглядової) ради та
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
На пiдставi вiдповiдi на наш запит Товариство повiдомило, що у 2013 р.:
- не вiдбулись змiни у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй;
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вiдповiдно не
виносилися ухвали про його санацiю;
- операцiї лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв Товариства на фондовому
ринку не вiдбувалися.
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головної книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що
минув станом на 31 грудня 2013 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших форм звiтностi
порушень не виявлено. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Розбiжностей мiж формами
фiнансової звiтностi не встановлено. Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової
полiтики та забезпечувало її незмiннiсть.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю,
не виявлено.
Значнi правочини в Товариствi протягом 2013 року не вчинялися.
Корпоративне управлiння дiяльнiстю ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» здiйснюється вiдповiдно
до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства. Органами корпоративного управлiння
Товариства є: загальнi збори акцiонерiв (вищий орган); наглядова рада; правлiння (виконавчий орган) i ревiзiйна
комiсiя.
В Товариствi протягом 2013 року не створювалася служба внутрiшнього аудиту (не запроваджувалася посада
внутрiшнього аудитора).
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»,
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та
iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були
проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння,
зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» наражається на зовнiшнi та
внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр
«Вiнiтекс», включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик – менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
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- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» визначає
Спостережна (Наглядова) рада, а загальне керiвництво управлiння ризиками здiйснює Правлiння.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення у фiнансовiй звiтностi ПАТ «Тернопiльський завод
штучних шкiр «Вiнiтекс» внаслiдок шахрайства.
Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв: абсолютної
лiквiдностi, загальної лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та покриття зобов'язань власним капiталом (Таблиця №1)
Таблиця №1
Аналiз показникiв фiнансового стану
ПАТ «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс»
станом на 31.12.2013р.
№ п/п Показники Нормативне значення показника Значення показника
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25-0,5 0,006
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,0-2,0 0,119
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (чи незалежностi або автономiї) 0,25-0,5 - 0,683
4 Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 0,5-1,0 - 0,406
Наведенi данi в таблицi №1 свiдчать про те, що фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013 р. є незадовiльним. Такий
фiнансовий стан, викликає певнi сумнiви щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому на
безперервнiй основi без суттєвого скорочення своєї дiяльностi.
Директор М.Т. Щирба
Дата аудиторського висновку: 24 березня 2014 р.
Адреса аудиторської фiрми: 46001 м. Тернопiль, вул. Замкова 5/37
д/н
д/н
д/н

33

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

34

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

6

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

В складi Наглядової ради вiдсутнi
будь-якi комiтети.

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
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Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода не виплачується.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 3
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів
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Не належить
до
компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
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Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
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Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 29.04.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.04.2011р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Оприлюднено шляхом публiкацiї в Бюлетенi: Вiдомостi НКЦПФР в 2011 роцi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiнняв акцiонерному товариствi дотримується, вiдхилення протягом
року не було.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський завод штучних шкiр
"Вiнiтекс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00300400

за КОАТУУ 6110100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

22.21

49

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
46010, Тернопiльська обл., м.Тернопiль,
вул. Текстильна, 5

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2366

2061

0

первісна вартість

1011

7400

7110

0

знос

1012

5034

5049

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи
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Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

2265

3169

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

4631

5230

0

Запаси

1100

755

672

0

Виробничі запаси

1101

114

440

0

Незавершене виробництво

1102

115

34

0

Готова продукція

1103

475

172

0

Товари

1104

51

26

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

486

328

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

103

93

0

з бюджетом

1135

106

154

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

2

2

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13

63

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи
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резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1464

1310

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

6095

6540

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

59

59

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

11

11

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4668

-4534

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-4598

-4464

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

7235

7355

0

за товари, роботи, послуги

1615

801

858

0

за розрахунками з бюджетом

1620

8

6

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

297

217

0

за розрахунками з оплати праці

1630

47

39

0

за одержаними авансами

1635

761

596

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

13

78

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1531

1855

0

Усього за розділом IІІ

1695

10693

11004

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

6095

6540

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/н

Керівник

Мацюк Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексiївна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський завод штучних шкiр
"Вiнiтекс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00300400

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

5386

4257

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 5712 )

( 4688 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

( 326 )

( 431 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1032

1863

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 942 )

( 978 )

Витрати на збут

2150

( 71 )

( 95 )

Інші операційні витрати

2180

( 343 )

( 675 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 650 )

( 316 )

Дохід від участі в капіталі

2200

904

969

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

4

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 120 )

( 756 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(4)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

134

0

збиток

2295

(0)

( 103 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

134

0

збиток

2355

(0)

( 103 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

134

-103

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

4505

4248

Витрати на оплату праці

2505

743

737

Відрахування на соціальні заходи

2510

274

275

Амортизація

2515

273

288
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Інші операційні витрати

2520

745

1080

Разом

2550

6540

6628

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

237786

237786

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

237786

237786

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.56353

-0.43316

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.56353

-0.43316

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Мацюк Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексiївна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський завод штучних шкiр
"Вiнiтекс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00300400

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6484

5526

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

323

447

Надходження від повернення авансів

3020

48

168

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

685

896

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

30
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Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 6116 )

( 4772 )

Праці

3105

( 635 )

( 585 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 673 )

( 289 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 521 )

( 569 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 350 )

( 410 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 171 )

( 159 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 91 )

( 104 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 336 )

( 114 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 40 )

( 405 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-842

263

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

535

281

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

56

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 10 )

( 30 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 56 )

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

525

251

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1718

805

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

1351

938

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

( 468 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
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дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

367

-601

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

50

-87

Залишок коштів на початок року

3405

13

100

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

63

13

Примітки

д/н

Керівник

Мацюк Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексiївна

50

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський завод штучних шкiр
"Вiнiтекс"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00300400

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0
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Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X
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Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський завод
штучних шкiр "Вiнiтекс"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00300400

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

59

0

0

11

-4668

0

0

-4598

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

59

0

0

11

-4668

0

0

-4598

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

134

0

0

134

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0
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Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0
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прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0
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частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

134

0

0

134

Залишок на
кінець року

4300

59

0

0

11

-4534

0

0

-4464

Примітки

д/н

Керівник

Мацюк Iгор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексiївна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ «ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКIР «ВIНIТЕКС»
ЗА 2013 РIК
ЗМIСТ
1. Товариство та його дiяльнiсть
2. Умови, в яких працює Товариство, ризики та економiчна ситуацiя в Українi
3. Основа складання звiтностi
4. Основнi положення облiкової полiтики
5. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
6. Прийняття нових чи переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
7. Основнi засоби
8. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
9. Запаси
10. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
11. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
12. Узгодження резервiв
13. Статутний капiтал
14. Резервний капiтал
15. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язання
16. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
17. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
18. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
19. Iншi поточнi зобов’язання
20. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг
21. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг
22. Адмiнiстративнi витрати
23. Витрати на збут
24. Iншi операцiйнi та iншi доходи
25. Iншi операцiйнi та iншi витрати
26. Фiнансовi витрати
27. Податок на прибуток
28. Розрахунки та операцiї з пов’язаними сторонами
29. Управлiння капiталом
30. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
31. Умовнi активи та зобов’язання
32. Управлiння фiнансовими ризиками
33. Подiї пiсля дати балансу
1. ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ДIЯЛЬНIСТЬ
Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльський завод штучних шкiр «Вiнiтекс» (далi –
Товариство) засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету України легкої i текстильної
промисловостi вiд 25 липня 1994 року №169 шляхом перетворення державного пiдприємства
Тернопiльський завод штучних шкiр у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Указу Президента
України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року. Засновником Товариства є
Державний комiтет України легкої i текстильної промисловостi. Товариство є правонаступником
майнових прав та обов’язкiв Тернопiльського заводу штучних шкiр.
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З 20 червня 2011 року вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» новим
найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства «Тернопiльський завод штучних шкiр
«ВIНIТЕКС» стало Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльський завод штучних шкiр
«Вiнiтекс».
Товариство дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу
України, Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», а
також iнших нормативно-правових актiв України.
Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво пiнополiстиролу. Товариство також
здiйснює реалiзацiю штучної шкiри, виготовленої в минулi роки, торгiвлю iншими товарами та
здавання майна в оренду.
Дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
Юридична адреса Товариства: 46010, Тернопiльська область, м. Тернопiль, вул. Текстильна, 5.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 р. та 2012 р. складала 49 та 64 осiб, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв такi акцiонери володiли понад 5% акцiй Товариства:
Акцiонери Товариства 31.12.2013 31.12.2012
ЗАТ «Технотерн-Обрiй» 39,0645% 39,0645%
Горук Андрiй Зiновiйович 11,1016% 11,1016%
Шеремета Стефанiя Степанiвна 6,3322% 6,3322%
2. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ТОВАРИСТВО, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУА-ЦIЯ В
УКРАЇНI
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України, економiка якої знаходиться в
кризовому станi. Економiчнi проблеми мають системний характер, що може привести до
тривалого падiння економiки у середньостроковiй перспективi з вiдповiдними соцiальними i
полiтичними наслiдками. Майбутнiй розвиток української економiки буде залежати вiд
ефективностi здiйснення реформ у всiх галузях та напрямках. Уряд країни планує вживати всiх
заходiв з метою стабiлiзацiї економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi. Однак, на сьогоднiшнiй
день неможливо передбачити всi тенденцiї, якi можуть вплинути на бiзнес в Українi та майбутнiй
фiнансовий стан i господарську дiяльнiсть Товариства.
Керiвництво Товариства вживає всiх можливих заходiв щодо пiдтримки економiчної стабiльностi,
у той же час кризовi явища в економiцi України, можуть негативно вплинути на фiнансовий стан
Товариства.
3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком деяких
фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються у вiдповiдностi до вимог МСБО (IАS) 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка». Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення
безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань
вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не
вказано iнше.
Положення облiкової полiтики, викладенi нижче, послiдовно застосовувалися до всiх перiодiв,
представлених у данiй фiнансовiй звiтностi.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою i валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi, вiдмiннiй вiд вiдповiдної функцiональної валюти (iноземнi валюти),
спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату проведення
операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату
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проведення операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що
виникли при перерахунку монетарних статей визнаються у прибутках та збитках в тому перiодi, у
якому вони виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2013 31.12.2012
Гривня / 1 долар США 7,993 7,993
Гривня / 1 євро 11,041530 10,537172
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
Асоцiйованi пiдприємства – це всi пiдприємства, в яких Товариство має вiд 20% до 50% прав
голосу i на дiяльнiсть яких може здiйснювати суттєвий вплив, але не контролює їх. Iнвестицiї в
асоцiйованi компанiї облiковуються iз застосуванням методу участi в капiталi i первiсно
визнаються за собiвартiстю. Частка Товариства в прибутках та збитках асоцiйованого
пiдприємства пiсля дати придбання визнається в прибутку та збитку Товариства, а частка в змiнi
iншого сукупного прибутку асоцiйованого пiдприємства визнається в iншому сукупному прибутку
Товариства. На суму змiн пiсля дати придбання коригується балансова вартiсть iнвестицiї.
Виплати, отриманi вiд асоцiйованого пiдприємства, зменшують балансову вартiсть iнвестицiй.
Якщо частка Товариства у збитках асоцiйованого пiдприємства дорiвнює або перевищує його
частку в цьому асоцiйованому пiдприємствi, включаючи будь-якi iншi незабезпеченi суми
дебiторської заборгованостi, Товариство припиняє визнання своєї частки подальших збиткiв.
Пiсля зменшення частки Товариства до нуля, додатковi збитки визнаються лише у випадку, якщо
Товариство здiйснило платежi або взяло на себе зобов’язання за дорученням асоцiйованого
пiдприємства. Якщо у подальшому асоцiйоване пiдприємство отримує прибутки, Товариство
поновлює визнання своєї частки цих прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка прибуткiв стане
дорiвнювати частцi невизнаних збиткiв. Нереалiзованi прибутки по операцiях мiж Товариством та
асоцiйованим пiдприємством виключаються в розмiрi частки Товариства в асоцiйованому
пiдприємствi. Нереалiзованi збитки також виключаються, крiм випадкiв, коли операцiя має ознаки
того, що переданий актив знецiнений.
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання у виробництвi продукцiї або постачаннi товарiв, послуг, наданнi в оренду або для
адмiнiстративних потреб, очiкуваний термiн експлуатацiї якого бiльше одного року та вартiсть
понад 1 тис.грн.
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть основних засобiв складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та
приведенням у стан, придатний для експлуатацiї. Вартiсть об’єктiв основних засобiв, створених
Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини
виробничих накладних витрат.
Подальшi витрати капiталiзуються лише в тому випадку, якщо вони призводять до збiльшення
майбутнiх економiчних вигiд вiд використання об’єкта. Всi iншi витрати визнаються в звiтi про
прибутки та збитки в складi витрат в тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше
використання, як очiкується, не принесе економiчних вигiд. Прибутки та збитки вiд вибуття
основних засобiв визначаються як рiзниця мiж отриманими коштами та балансовою вартiстю цих
активiв i визнаються в звiтi про прибутки та збитки.
Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання
Об’єкти, якi знаходяться в процесi незавершеного будiвництва, капiталiзуються як окремий
елемент основних засобiв. По завершеннi будiвництва вартiсть об’єкту переноситься до
вiдповiдної категорiї основних засобiв. Знос на об’єкти незавершеного будiвництва не
нараховується.
Невстановлене обладнання являє собою основнi засоби, придбанi Товариством, але ще не введенi
в експлуатацiю. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
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Амортизацiя
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв
зменшувалась до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваних строкiв корисного використання
вiдповiдних активiв.
Нарахування амортизацiї розпочинається з дати придбання, а у випадку активiв, створених
Товариством – з того часу, коли виготовлення закiнчено i об’єкт придатний для експлуатацiї.
Методи нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi.
Розрахунковi строки експлуатацiї активiв є наступними:
Строки експлуатацiї, рокiв
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої вiд 10 до 50
Виробниче обладнання вiд 5 до 20
Транспортнi засоби, iнструменти, меблi та iнше вiд 2 до 15
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i
вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна
оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють
Товариству класифiкувати оренду як фiнансову, є такими: якщо строк оренди перевищує 75%
очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних
орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу.
Якщо такi ознаки iснують, Товариство здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодовування
вартостi активу. Сума очiкуваного вiдшкодування вартостi активу – це найбiльша з таких величин:
справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на
продаж, i вартостi при використаннi.
Якщо балансова вартiсть активу перевищує суму очiкуваного вiдшкодування його вартостi,
вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до вiдшкодовуваної вартостi.
Збиток вiд зменшення корисностi негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi нарахування амортизацiї активу коригується в майбутнiх перiодах з метою
розподiлення переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної
вартостi, якщо така iснує, на систематичнiй основi протягом строку корисного використання, що
залишився.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка
генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв
або груп активiв. Керiвництво визначило, що Товариство має одну одиницю, що генерує грошовi
кошти, яка представляє собою все Товариство.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення
корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться
розрахунки суми очiкуваного вiдшкодування вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення
корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка
використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодовування вартостi активу з часу
останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У цьому випадку балансова вартiсть
активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi активу. Ця збiльшена вартiсть не може
перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за вирахуванням амортизацiї, якби у
попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi активу. Таке сторнування
вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх
перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його
лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом строку його корисного викори-стання.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв та зобов’язань Товариство присвоює їм
вiдповiдну категорiю згiдно з МСБО (IAS) 39.
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Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Фiнансовi зобов’язання
Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити i
позики.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, тодi i тiльки тодi, коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання
або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює
їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи в подальшому вiдображаються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням зменшення
корисностi. Пiсля первiсного визнання процентних кредитiв, позик, торгової та iншої
кредиторської заборгованостi з фiксованим термiном погашення їх подальша оцiнка здiйснюється
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя
вiдображається у складi фiнансових доходiв та витрат.
Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку
резерву.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми
резерву пiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму,
яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для активiв, якi є iстотними,
резерв створюється на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для активiв, суми яких
iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки за термiнами непогашення, iз
застосуванням вiдсотка резервування. 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, такi як
збiльшення прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi чи регiонi.
Сума збиткiв визнається 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 резерву. Сума сторнування визнається
у прибутку чи збитку. У разi неможливостi погашення дебiторської заборгованостi вона
списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Припинення визнання фiнансового активу вiдбувається у випадку, якщо:
- минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
- Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе
зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi;
- Товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу;
- Товариство не передало, але i не зберiгає за собою практично всi ризики та вигоди вiд активу, але
передало контроль над цим активом.
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання
або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або
у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання, така замiна або модифiкацiя
вiдображається як припинення визнання первiсного зобов’язання та визнанням нового
зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у прибутках та
збитках.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
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Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума – вiдображенню
в балансi тодi i тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк
визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи та
одночасно з цим погасити зобов’язання.
Податки
Поточний податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i
визнаються в складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони стосуються операцiй, що
визнаються безпосередньо в складi капiталу.
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою,
очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це
ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма
оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу
або зобов’язання, в ходi угоди, що не є об’єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не
впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
- стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися
та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному
майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями,
що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi,
в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що Товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти
якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, i невикористанi
податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає
вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не
внаслiдок об’єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський
прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток;
- стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов’язанi з iнвестицiями в
дочiрнi та асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є
значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i
Товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi
рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй
мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i
зобов’язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду
реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на пiдставi законодавства, яке набуло або
фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також
не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно
до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо
в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання згортаються при вiдображеннi
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у фiнансовiй звiтностi.
Податок на додану вартiсть
Зобов'язання платника податку на додану вартiсть (ПДВ) дорiвнює загальнiй сумi ПДВ,
нарахованiй протягом звiтного перiоду, та виникає або на дату вiдвантаження продукцiї, товарноматерiальних цiнностей покупцю, наданню послуг замовнику, або на дату отримання коштiв вiд
клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник
податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ
виникає або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товарноматерiальних цiнностей, послуг, в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Чиста сума
ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську
або кредиторську заборгованiсть, вiдображену в балансi.
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм випадкiв, коли:
- податок на додану вартiсть, що виник при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується
податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається як частина витрат на
придбання активу або частина видаткової статтi;
- дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на
додану вартiсть.
В тих випадках, коли пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi був створений резерв,
збитки вiд зменшення корисностi визнаються по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi податки включаються до складу операцiйних витрат.
Короткострокова/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов’язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Зобов’язання класифiкується як поточне, якщо Товариство не має безумовного права вiдстрочити
погашення зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Iншi
активи (зобов’язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються
виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання.
Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою вартiстю
реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї запасiв в процесi
господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку i iншi витрати, понесенi при
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування i приведення їх в iснуючий стан.
Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає вартiсть сировини i
матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих витрат, а також вiдповiдну частину
виробничих накладних витрат, розподiлених на основi нормальної потужностi.
Вартiсть запасiв визначається за середньозваженою собiвартiстю.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю з врахуванням вiдповiдних витрат
на проведення операцiй, якщо такi iснують. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка за
вирахуванням резерву пiд зменшення корисностi.
Виданi аванси
Виданi аванси вiдображаються за первiсною вартiстю за мiнусом резерву пiд зменшення
корисностi. Виданi аванси вiдносяться в категорiю довгострокових, якщо товарно-матерiальнi
цiнностi або послуги будуть одержанi через один рiк i пiзнiше, або якщо передоплата вiдноситься
до активу, який пiсля початкового визнання буде вiднесений в категорiю необоротних активiв.
Зменшення корисностi виданих авансiв визнається при наявностi об'єктивних свiдчень того, що
погашення всiєї суми заборгованостi не вiдбудеться в установленi договором термiни, у тому
числi при отриманнi iнформацiї про iстотнi фiнансовi ускладнення дебiтора, можливостi визнання
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дебiтора банкрутом чи ймовiрностi реорганiзацiї дебiтора, при вiдмовi вiд постачання тощо.
Грошовi кошти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках
Кредити
Кредити спочатку визнаються за справедливою вартiстю зобов'язання за вирахуванням витрат на
проведення операцiї. В подальшому кредити вiдображаються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша кредиторська заборгованiсть
первiсно визнаються за справедливою вартiстю з врахуванням вiдповiдних витрат на проведення
операцiй, якщо такi iснують. В подальшому iнструменти з фiксованим строком погашення
переоцiнюються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Одержанi аванси
Одержанi аванси визнаються по первiсно отриманих сумах.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Товариство має юридичнi або
добровiльно взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi
буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму
зобов’язання можна достовiрно визначити. Якщо Товариство планує одержати вiдшкодування
деякої частини всiх резервiв, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому
випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках та збитках за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтуються за
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для
конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнається як фiнансовi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума
таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає
розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на
звiтну дату (подiї якi вимагають коригування), вiдображаються в фiнансовiй звiтностi. Подiї, що
вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не вимагають коригування, розкриваються в примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
Визнання доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає економiчнi вигоди, а
суму доходу можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд продажу продукцiї та товарно-матерiальних
цiнностей визнається в момент передачi покупцевi ризикiв та вигiд, пов’язаних з власнiстю на
вiдповiдний актив. 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.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв, або коштiв, що пiдлягають
отриманню, та вiдображаються без податку на додану вартiсть та знижок.
Визнання витрат
Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається з
прямих витрат на виробництво та виробничих накладних витрат. Витрати на збут продукцiї та
адмiнiстративнi витрати не входять до собiвартостi реалiзованої продукцiї i визнаються як витрати
в перiодi, в якому вони понесенi.
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Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання,
капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики
вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики
складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштiв.
Виплати працiвникам
Товариство сплачує встановлений законодавством єдиний соцiальний внесок, який розраховується
у вiдсотках до нарахованої заробiтної плати та вiдноситься на витрати в тому ж перiодi, що й
заробiтна плата.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство створює резерв на оплату майбутнiх вiдпусток, який розраховується як добуток
фактично нарахованої заробiтної плати та вiдсотку резервування, обчисленого як вiдношення
рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi. Цей резерв
включає також i єдиний соцiальний внесок. Наприкiнцi кожного року Товариство проводить
iнвентаризацiю резерву пiд виплати вiдпусток працiвникам.
5. СУТТЄВI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на
визначення суми активiв та зобов’язань, визнання доходiв та витрат звiтного перiоду на дату
пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях Комiтету з
тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй
основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та
iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з
прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно
цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих
коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi
припущення та оцiнки, у майбутньому.
Такi судження та оцiнки включають:
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного
використання основних засобiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом технологiчного
розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та iнших чинникiв, i такi змiни можуть
призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних нарахувань.
Темпи технологiчного розвитку важко передбачити, i припущення Товариства щодо тенденцiй i
динамiки розвитку можуть змiнюватися згодом. Строки корисного використання основних засобiв
переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших
суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних строкiв корисного використання
амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй основi.
Запаси
Товариство оцiнює необхiднiсть зменшення балансової вартостi запасiв до їх чистої вартостi
реалiзацiї. Оцiнка суми знецiнення проводиться на основi аналiзу ринкових цiн подiбних запасiв,
iснуючих на дату звiту. Такi оцiнки можуть мати значний вплив на балансову вартiсть запасiв.
Зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги та
дебiторської заборгованостi за виданими авансами
Керiвництво оцiнює iмовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi, аналiзуючи термiни її
непогашення, фiнансовий стан контрагентiв та погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо
б фактично вiдшкодованi суми були б меншi, нiж за оцiнкою керiвництва, Товариству довелося б
враховувати додатковi витрати на знецiнення.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує удосконалюватись. Однак, в
ньому дуже часто зустрiчаються протирiччя, якi трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає своє
трактування обґрунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи будуть
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трактувати його по-iншому.
Вiдстроченi податковi активи
Чистi вiдстроченi податковi активи – це податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi шляхом
зменшення оподатковуваного прибутку в наступних перiодах. Вiдстроченi податковi активи
визнаються Товариством у випадку, якщо iснує iмовiрнiсть їх реалiзацiї. При визначеннi
майбутнiх оподатковуваних доходiв та визнаннi вiдстрочених податкових активiв, керiвництво
використовує судження i розрахунки, користуючись даними за попереднi перiоди, а також
прогнозом майбутнiх доходiв. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись, оскiльки залежать вiд
багатьох факторiв, зокрема, змiн податкового законодавства та протирiч у його трактуваннi.
Операцiї з пов’язаними сторонами
У своїй господарськiй дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. При
визначеннi того, чи здiйснювались операцiї за ринковими цiнами чи нi, якщо для таких операцiй
немає активного ринку, використовується професiйне судження. Облiкова полiтика Товариства
передбачає вiдображення прибуткiв та збиткiв вiд операцiй з пов’язаними сторонами в складi
фiнансового результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi аналогiчних операцiй мiж
непов’язаними сторонами.
6. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ЧИ ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЙ
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» - це новий стандарт по облiку
фiнансових iнструментiв, який в пiдсумку повинен повнiстю замiнити МСБО (IAS) 39. Проект
замiни включає три етапи: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов’язань; Облiк
зменшення корисностi; Облiк хеджування. Стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2015 року або пiзнiше.
Поправки до МСБО (IАS) 32 «Згортання фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань»
роз’яснюють питання застосування вимог до згортання фiнансових активiв та фiнансових
зобов’язань. Зокрема, роз’яснюють значення виразу «на теперiшнiй час має юридично забезпечене
право на згортання визнаних сум» та «має намiр або погасити зобов’язання на нетто-основi, або
продати актив й одночасно погасити зобов’язання». Поправки повиннi застосовуватись
ретроспективно. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2014 року або пiзнiше.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСБО (IАS) 27 «Iнвестицiйнi суб’єкти
господарювання». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 звiльняють iнвестицiйнi суб’єкти
господарювання вiд консолiдацiї дочiрнiх пiдприємств. При цьому iнвестицiйнi суб’єкти
господарювання зобов’язанi оцiнювати частку участi в дочiрнiх пiдприємствах за справедливою
вартiстю у прибутках чи збитках. Це не стосується тих дочiрнiх пiдприємств, якi надають послуги,
пов’язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю iнвестицiйного суб’єкта господарювання. Поправки до
МСФЗ (IFRS) 12 та МСБО (IАS) 27 передбачають додатковi розкриття, обов’язковi для
iнвестицiйних суб’єктiв господарювання. Поправки застосовуються ретроспективно, але з
врахуванням спецiальних перехiдних вимог.
Поправки до МСБО (IАS) 36 «Зменшення корисностi активiв» узгоджують вимоги до розкриття в
МСБО (IАS) 36 з намiрами КМСФЗ i скорочують перелiк обставин, при яких необхiдне розкриття
суми очiкуваного вiдшкодування вартостi активiв або одиниць, якi генерують грошовi кошти;
вимагають додаткового розкриття оцiнки за справедливою вартiстю, якщо сума очiкуваного
вiдшкодування вартостi знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат на вибуття; встановлюють вимогу розкривати ставку дисконту, використану
при розрахунку зменшення корисностi, якщо сума очiкуваного вiдшкодування вартостi знецiнених
активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається
за методом теперiшньої вартостi. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2014 року або пiзнiше.
Поправки до МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» уточнюють, що у разi
новацiї похiдного фiнансового iнструмента хеджування, за умови виконання певних критерiїв,
немає необхiдностi припиняти облiк хеджування. Поправки набувають чинностi для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiзнiше.
Роз’яснення КТМФЗ 21 «Обов’язковi платежi» надає вказiвки щодо зобов’язання сплатити
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обов’язковий платiж, який облiковується вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi
зобов’язання та умовнi активи», а також порядок облiку зобов’язання сплатити обов’язковий
платiж, час сплати та сума якого чiтко визначенi. Зокрема, КТМФЗ 21 роз’яснює, що подiя
обов’язкового характеру, яка зумовлює виникнення зобов’язання сплатити обов’язковий платiж, –
це дiяльнiсть, внаслiдок якої необхiдно сплатити обов’язковий платiж, визначений
законодавством; якщо подiя обов’язкового характеру – отримання доходу за певний перiод часу,
то вiдповiдне зобов’язання визнається з отриманням доходу суб'єктом господарювання; якщо
подiєю обов’язкового характеру є досягнення мiнiмального рiвня дiяльностi, то вiдповiдне
зобов’язання визнається тодi, коли досягається такий мiнiмальний обсяг. Роз’яснення набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiзнiше.
На даний час керiвництво Товариства оцiнює вплив зазначених вище поправок на його фiнансовий
стан та звiтнiсть.
7. ОСНОВНI ЗАСОБИ (рядок 1010)
У вартостi основних засобiв Товариства вiдбулись наступнi змiни:
Будинки, споруди та передава-льнi при-строї Виробниче обладнан-ня Транспортнi засоби, iнструменти, меблi та iншi Незавершене будiвництво та невстанов-лене облад-нання Разом
На 1 сiчня 2012 р.:
первiсна вартiсть 2913 4307 310 65 7595
знос (2202) (2408) (274) - (4884)
чиста балансова вартiсть 711 1899 36 65 2711
За 2012 р.:
надходження - 14 7 - 21
вибуття (6) (70) (2) - (78)
амортизацiя (38) (240) (10) - (288)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 р. 667 1603 31 65 2366
На 1 сiчня 2013 р.:
первiсна вартiсть 2900 4124 311 65 7400
знос (2233) (2521) (280) - (5034)
чиста балансова вартiсть 667 1603 31 65 2366
За 2013 р.:
надходження - 4 5 - 9
вибуття (40) (1) - - (41)
iншi змiни - 3 (1) (2)
амортизацiя (39) (225) (9) - (273)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 588 1384 26 63 2061
На 1 сiчня 2014 р.:
первiсна вартiсть 2662 4075 310 63 7110
знос (2074) (2691) (284) - (5049)
чиста балансова вартiсть 588 1384 26 63 2061
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять 242 тис.грн.
та 190 тис.грн., вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2012 року процентнi кредити (примiтка 15) були забезпеченi нерухомiстю,
первiсна вартiсть якої складає 2662 тис.грн.
В 2013 роцi витрати на амортизацiю в сумi 209 тис.грн. (2012 р. – 216 тис.грн.) включенi до
собiвартостi реалiзованої продукцiї, в сумi 61 тис.грн. (2012 р. – 72 тис.грн.) включенi до
адмiнiстративних витрат.
8. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI ПIДПРИЄМСТВА (рядок 1030)
Змiна балансової вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство представлена наступним чином:
2013 рiк 2012 рiк
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2265 1296
Частка в результатах асоцiйованого пiдприємства пiсля оподатку-вання 904 969
Балансова вартiсть на 31 грудня 3169 2265
Далi наведена частка Товариства в асоцiйованому пiдприємствi та його зведена фiнансова
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iнформацiя:
2013 рiк Країна реєстрацiї % участi в капiталi Балансова вартiсть iнвестицiї Активи Зобов’-язання
Чистий дохiд вiд реа-лiзацiї Прибуток (збиток)
ТОВ «Вiнiсан» Україна 50% 3169 13445 7106 24889 1808
2012 рiк Країна реєстрацiї % участi в капiталi Балансова вартiсть iнвестицiї Активи Зобов’-язання
Чистий дохiд вiд реа-лiзацiї Прибуток (збиток)
ТОВ «Вiнiсан» Україна 50% 2265 11750 7219 22780 1939
ТОВ «Вiнiсан» здiйснює виробництво та реалiзацiю штучної шкiри, яка згiдно з Податковим
кодексом України тимчасово оподатковується податком на прибуток за нульовою ставкою.
Керiвництвом Товариства здiйснено оцiнку майбутнiх тенденцiй росту виручки та прибутку
асоцiйованого пiдприємства при належному управлiннi та iнвестуваннi, яка базується на
iнформацiї з внутрiшнiх та зовнiшнiх джерел. За результатами оцiнки знецiнення не виявлено.
9. ЗАПАСИ (рядок 1100)
Станом на 31 грудня запаси були наступними:
2012 рiк 2012 рiк
Сировина i матерiали 440 96
Запаснi частини - 18
Незавершене виробництво 34 115
Готова продукцiя 172 475
Товари для перепродажу 26 51
Всього 672 755
Станом на 31 грудня 2012 року готова продукцiя в сумi 338 тис.грн. вiдображена за чистою
вартiстю реалiзацiї. В 2012 роцi Товариство визнало знецiнення готової продукцiї в сумi 63
тис.грн.
10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОС-ЛУГИ
(рядок 1125)
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги була
наступною:
2013 рiк 2012 рiк
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 350 530
Мiнус резерв пiд зменшення корисностi (22) (44)
Чиста сума 328 486
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення та деномiнована у гривнях.
Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги
представлено наступним чином:
2013 рiк 2012 рiк
Дебiторська заборгованiсть не знецiнена 56 351
Дебiторська заборгованiсть знецiнена (валова сума) 294 179
- прострочена до 1 року 279 101
- прострочена вiд 1 до 2 рокiв 8 51
- прострочена вiд 2 до 3 рокiв 7 27
Резерв пiд зменшення корисностi (22) (44)
Всього 328 486
11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ (рядок 1130)
2013 рiк 2012 рiк
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 310 319
Мiнус резерв пiд зменшення корисностi (217) (216)
Чиста сума 93 103
Станом на 31 грудня 2013 року та 2012 року дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
номiнальною вартiстю 213 тис.грн. була знецiнена на 100% на iндивiдуальнiй основi.
12. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗЕРВIВ
В сумi резервiв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
та за виданими авансами вiдбулись наступнi змiни:
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2012 рiк 2012 рiк
Резерв пiд зменшення корисностi на 1 сiчня 260 62
Нараховано резерв протягом року 3 214
Сторно резерву (17) Суми дебiторської заборгованостi, списанi протягом року за рахунок резерву (7) (16)
Резерв пiд зменшення корисностi на 31 грудня 239 260
13. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ (рядок 1400)
Станом на 31 грудня 2013 року та 2012 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал
складався з 237 786 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 59
446,50 грн. Рiшення про виплату дивiдендiв у 2013 та 2012 роках не приймались.
14. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ (рядок 1415)
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року резервний капiтал Товариства, сформований у минулi роки
згiдно Статуту, складав 11 тис.грн. Рiшення щодо використання резервного капiталу не
приймались.
15. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями
включала наступне:
2013 рiк 2012 рiк
Заборгованiсть згiдно договору факторингу 7355 Кредити вiд ПАТ «Сведбанк» (в доларах США, за ставкою 13,3 рiчних, строк погашення – 2009 та
2010 р.) - 5612
Нарахованi вiдсотки за користування кредитами - 1620
Всього 7355 7235
Станом на 31 грудня 2012 року кредити були забезпеченi нерухомiстю первiсною вартiстю 2662
тис.грн. (примiтка 7).
4 грудня 2012 року мiж ПАТ «Сведбанк» та компанiєю, що перебуває пiд спiльним контролем,
було укладено договiр факторингу щодо заборгованостi Товариства за банкiвськими кредитами та
нарахованими вiдсотками. 19 грудня 2012 року мiж компанiєю, що перебуває пiд спiльним
контролем, та ТОВ «Вiнiсан», що є асоцiйованим пiдприємством, було укладено договiр про
вiдчуження в користь ТОВ «Вiнiсан» права вимоги за кредитними договорами, укладеними мiж
Товариством та ПАТ «Сведбанк».
28 лютого 2013 р. право вимоги щодо заборгованостi за кредитами та нарахованими вiдсотками на
загальну суму 7355 тис. грн. було викуплено компанiєю, що перебуває пiд спiльним контролем.
26 квiтня 2013 р. право вимоги цiєї заборгованостi вiдступлено асоцiйованому пiдприємству
«Вiнiсан».
16. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОС-ЛУГИ (рядок
1615)
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включала
наступне:
2013 рiк 2012 рiк
За сировину i основнi матерiали 646 610
За товари 78 За iншi матерiали, роботи, послу-ги 134 191
Всього 858 801
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була
деномiнована в таких валютах:
2013 рiк 2012 рiк
Гривня 798 712
Євро 60 89
Всього 858 801
Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi
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Товариства.
17. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ОДЕРЖАНИМИ АВАНСА-МИ (рядок
1635)
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами деномiнова-на
в гривнях та включала наступне:
2013 рiк 2012 рiк
За продукцiю 261 278
За оренду 287 445
Iншi 48 38
Всього 596 761
18. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЗI СТРАХУВАННЯ
(рядок 1625)
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування була
наступною:
2013 рiк 2012 рiк
Єдиний соцiальний внесок 17 23
За вiдшкодуванням пiльгових пенсiй 200 274
Всього 217 297
Товариство має юридичне зобов’язання вiдшкодовувати Пенсiйному фонду України додатковi
пенсiї, якi виплачуються певним категорiям колишнiх працiвникiв.
19. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (рядок 1690)
Станом на 31 грудня iншi поточнi зобов’язання були такими:
2013 рiк 2012 рiк
За договором поруки 239 239
За поворотною фiнансовою допомогою 1616 1288
Iншi - 4
Всього 1855 1531
Станом на 31 грудня 2013 року та 2012 року iншi поточнi зобов’язання є безпроцентними та
деномiнованi в гривнях.
20. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ, ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ (рядок 2000)
2013 рiк 2012 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 5156 4074
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 91 18
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 139 165
Всього 5386 4257
21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ (рядок 2050)
2013 рiк 2012 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 5441 4442
Собiвартiсть реалiзованих послуг 127 96
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 144 150
Всього 5712 4688
22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (рядок 2130)
2013 рiк 2012 рiк
Витрати на оплату працi та соцiальне страхування 454 492
Витрати на утримання адмiнiстративних примiщень 173 176
Амортизацiя основних засобiв 61 72
Податки, крiм податку на прибуток 70 68
Винагороди за професiйнi послуги 27 76
Iншi 157 94
Всього 942 978
23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (рядок 2150)
2013 рiк 2012 рiк
Транспортнi витрати 52 64
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Витрати на оплату працi та соцiальне страхування 12 13
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи,
послуги - 12
Iншi 7 6
Всього 71 95
24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ТА IНШI ДОХОДИ (рядки 2120 i 2240)
2013 рiк 2012 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв 4 12
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв 403 1058
Дохiд вiд операцiйної оренди 605 776
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2 9
Iншi 18 12
Всього 1032 1867
25. IНШI ВИТРАТИ (рядки 2180 i 2270)
2013 рiк 2012 рiк
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 292 301
ПДВ, що не вiдшкодовується - 26
Збитки вiд курсових рiзниць 3 3
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi за виданими авансами 3 202
Штрафнi санкцiї 5 75
Збитки вiд зменшення корисностi запасiв - 63
Iншi 40 9
Всього 343 679
26. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (рядок 2250)
2013 рiк 2012 рiк
Вiдсотки за банкiвськими креди-тами 120 756
Всього 120 756
27. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
В 2013 роцi податок на прибуток пiдприємств в Українi оподатковувався за ставкою 19%, в 2012
роцi за ставкою 21% з доходiв за вирахуванням витрат. В 2013 роцi та 2012 роцi Товариство не
мало зобов’язань з податку на прибуток у зв’язку з вiд’ємним значенням об’єкта оподатковування.
Товариство розрахувало вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання на
кiнець року за ставками, що будуть дiяти в наступному звiтному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання стосуються таких статей балансу:
2013 рiк 31 грудня 2013 31 грудня 2012
Вiдстроченi податковi активи:
Одержанi аванси (а) 6 7
Резерв пiд невикористанi вiдпустки (а) 14 2
Iншi поточнi зобов’язання (б) 153 21
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть (б) 4 8
Виданi аванси (б) 39 41
Податковi збитки 432 491
Всього 648 570
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
Iнвестицiї (а) (279) (123)
Запаси (б) - (11)
Всього (279) (134)
Чистий вiдстрочений податковий актив 369 436
2012 рiк 31 грудня 2012 31 грудня 2011
Вiдстроченi податковi активи:
Одержанi аванси (а) 7 39
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Резерв пiд невикористанi вiдпустки (а) 2 1
Iншi поточнi зобов’язання (б) 21 23
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть (б) 8 10
Виданi аванси (б) 41 3
Податковi збитки 491 540
Всього 570 616
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
Основнi засоби (в) (46)
Iнвестицiї (а) (123)
Запаси (б) (11) (14)
Всього (134) (60)
Чистий вiдстрочений податковий актив 436 556
Природа тимчасових рiзниць є такою:
а) аванси, iнвестицiї, резерви – рiзницi в перiодах визнання;
б) дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть, виданi аванси, iншi поточнi зобов’язання, запаси – рiзницi у принципах оцiнки та
визнання;
в) основнi засоби – рiзницi в методах нарахування амортизацiї;
Станом на 31 грудня 2013 року та 2012 року Товариство не визнало вiдстрочений податковий
актив у зв’язку iз значними збитками та неможливiстю реалiзацiї тимчасових рiзниць в
найближчих перiодах.
28. РОЗРАХУНКИ ТА ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
У вiдповiдностi до МСБО 24 сторона вважається пов’язаною, якщо одна сторона контролює iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може здiйснювати суттєвий вплив на iншу сторону
при прийняттi рiшень стосовно фiнансової та операцiйної полiтики. При аналiзi кожної операцiї з
пов’язаними сторонами придiляється увага сутi вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
На 31 грудня залишки за операцiями Товариства з пов’язаними сторонами були наступними:
2013 рiк 2012 рiк
асоцi-йованi пiдп-риємс-тва пiдпри-ємства пiд спi-льним контро-лем iншi пов’язанi осо-би провiдний управ-лiнський пер-сонал асоцi-йованi пiдп-риємс-тва пiдпри-ємства пiд спi-льним контролем iншi пов’язанi особи Провi-дний управ-лiнсь-кий персо-нал
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (валова сума) - 41 - - - 35 3 Одержанi аванси 287 42 - - 445 42 - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 89 - - - 124 - Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 7335 - - - - - - Кредиторська заборгованiсть за отриманою поворотною фiнансовою допомогою 428 767 330 91 1015 40 73
Кредиторська заборгованiсть за договором поруки - - 239 - - - 239 Статтi доходiв та витрат по операцiях з пов’язаними сторонами:
2013 рiк 2012 рiк
асоцi-йованi пiдп-риємс-тва пiдпри-ємства пiд спi-льним контро-лем iншi пов’язанi осо-би провiдний управ-лiнський пер-сонал асоцi-йованi пiдп-риємс-тва пiдпри-ємства пiд спi-льним контролем iншi пов’язанi особи провi-дний управ-лiнсь-кий персо-нал
Реалiзацiя продукцiї 142 1 1 10 3
Реалiзацiя товарiв 36 19
Реалiзацiя виробни-чих запасiв 2 2 12
Оренда 530 621
Реалiзацiя основних засобiв 101
Придбання послуг 1 3
Отримання поворот-ної фiнансової допо-моги 1203 44 300 51 255
58 73 99
Погашення поворот-ної фiнансової допо-моги 775 293 10 33 257 352 73 96
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Надання поворотної фiнансової допомоги 40 16
Повернення наданої поворотної фiнансо-вої допомоги 40 16
Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими та
безпроцентними i погашаються грошовими коштами або взаємозалiком. В 2013 роцi Товариство
вiдобразило зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi по розрахунках з
пов’язаними особами в сумi 6 тис.грн., в 2012 роцi – 3 тис.грн.
Винагорода управлiнському персоналу
На 31 грудня 2013 року та 2012 року провiдний управлiнський персонал Товариства складався з 4х керiвникiв вищої ланки.
Загальна сума винагороди провiдному управлiнському персоналу складала за 2013 рiк - 93
тис.грн., за 2012 рiк - 80 тис.грн. i являла собою короткостроковi виплати.
29. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Фiнансово-економiчна криза в Українi та рiзке зростання курсу долара США в 2008 роцi особливо
негативно вплинули на Товариство, оскiльки саме в цей перiод Товариством було отримано
кредити у доларах США для фiнансування придбання лiнiї по виробництву пiнополiстиролу.
Нарахованi курсовi рiзницi та вiдсотки за кредит призвели до повної втрати Товариством власного
капiталу. Товариство розпочало виготовлення нового перспективного виду продукцiї –
пiнополiстиролу, але для налагодження виробництва та виходу на запланованi обсяги були
необхiднi значнi фiнансовi ресурси. У зв’язку з цим Товариство протягом останнiх рокiв було не в
змозi в повнiй мiрi погашати заборгованiсть за кредитами та нарахованими вiдсотками. Це в свою
чергу й далi зумовлювало погiршення фiнансового стану Товариства.
Полiтика керiвництва Товариства спрямована на якнайшвидший вихiд з кризового стану. Саме з
цiєю метою асоцiйованим пiдприємством «Вiнiсан» було укладено договiр факторингу щодо
заборгованостi Товариства за кредитами та нарахованими вiдсотками. Керiвництво Товариства
вважає, що це дасть змогу Товариству уникнути додаткових витрат та спрямувати кошти вiд
операцiйної дiяльностi на збiльшення обсягу виробництва та розширення ринкiв збуту продукцiї.
Основними напрямками антикризового управлiння на рiвнi Товариства буде постiйний монiторинг
фiнансово-економiчного стану пiдприємства, розробка управлiнської, фiнансової й маркетингової
стратегiй, скорочення постiйних i змiнних витрат, пiдвищення продуктивностi працi, залучення
коштiв засновникiв, посилення мотивацiї.
30. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
На 31 грудня 2013 року i 2012 року балансова вартiсть фiнансових iнструментiв Товариства
приблизно дорiвнювала їх справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та
фiнансових зобов’язань зi строком погашення до одного року, за вирахуванням будь-яких
передбачуваних коригувань в результатi оцiнки, вважається їх балансовою вартiстю у зв’язку з
короткими термiнами погашення цих iнструментiв. Однак, коли вплив вартостi грошей у часi
значний, справедлива вартiсть короткострокових фiнансових iнструментiв оцiнюється шляхом
дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою процентною
ставкою, використовуваною Товариством для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
31. УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Податковi ризики
Товариство здiйснює дiяльнiсть у вiдповiдностi з чинним законодавством України, у той же час
необхiднiсть збiльшення дохiдної частини бюджету змушує законодавчi та виконавчi органи влади
час вiд часу змiнювати правила гри, зокрема, це стосується трактування поняття збиткiв минулих
перiодiв, коли вони значною частиною можуть бути забороненi до врахування при визначеннi
оподатковуваного прибутку i, вiдповiдно, збiльшити податкове навантаження на Товариство.
Юридичнi ризики
Товариство не має значних потенцiйних ризикiв, пов’язаних з судовими позовами контрагентiв. У
той же час, iснує певна частина кредиторської заборгованостi, по якiй можливе звернення в суд з
метою стягнення. Зважаючи на це, менеджментом заплановано укласти договiр про
реструктуризацiю заборгованостi.
32. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
У загальному портфелi ризикiв Товариства значне мiсце займають фiнансовi ризики. Погiршення
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економiчної ситуацiї в країнi та кон’юнктури фiнансового ринку призводить до зростання впливу
фiнансових ризикiв на результативнiсть господарської дiяльностi Товариства.
На даному етапi дiяльностi Товариству притаманнi ризики лiквiдностi, ринковий i кредитний
ризик.
Ризик лiквiдностi
Товариство аналiзує настання строкiв погашення зобов’язань та активiв i вiдповiдно до цього
планує свою лiквiднiсть. Керiвництвом Товариства прогнозуються можливi проблеми з
погашенням наявних зобов’язань за рахунок надходжень вiд основної дiяльностi, тому
довгострокову лiквiднiсть планується забезпечити за рахунок iнших джерел.
Ринковий ризик
Незважаючи на значний потенцiал втрат, який несуть в собi ринковi ризики, вони можуть бути й
джерелом додаткового прибутку. У той же час, кон’юнктура ринку продукцiї, яку випускає
Товариство, дає пiдстави вважати, що ризики у визначеннi структури й обсягiв виробництва не
будуть значними. Вагомим може бути ризик, пов’язаний з цiнами i запитами, тобто з можливiстю
покриття за рахунок платоспроможного попиту витрат на виробництво продукцiї, яка реалiзується
за визначеними цiнами.
Iз зовнiшнiм ринком пов’язаний ризик змiни цiн на свiтовому ринку i ризик, пов’язаний з митними
обмеженнями, адже, в основному, сировина має iмпортне походження. Крiм того, не виключене
запровадження урядом додаткових обмежень на ввезення в Україну озоноруйнуючих речовин, що
може призвести в перспективi до їх дефiциту i подорожчання.
Кредитний ризик
На Товариство має вплив кредитний ризик через зростання попиту на реалiзацiю продукцiї на
умовах товарного кредиту. Надання комерцiйного (товарного) кредиту зумовлює виникнення
вiдповiдних ризикiв у пiдприємства-виробника, зокрема через неспроможнiсть покупця виконати
взятi на себе зобов'язання. Цей ризик передбачає ймовiрнi збитки, якi зумовленi можливою
несплатою або несвоєчасною сплатою покупцем коштiв за поставлену йому продукцiю. У той же
час передоплата за реалiзовану продукцiю знижує цiну реалiзацiї на 2-2,5 %. Для мiнiмiзацiї
впливу кредитного ризику керiвництво Товариства значну увагу придiляє вивченню здатностi
покупця вчасно та в повному обсязi погасити дебiторську заборгованiсть.
33. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
З кiнця звiтного перiоду до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску не вiдбувались
подiї, якi вимагають розкриття згiдно з МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду».
Повний комплект фiнансової звiтностi пiдготовлений та пiдписаний ______ квiтня 2014 року.
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