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У відповідності до Законів України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність" та інших 
нормативних актів, які регулюють діяльність товариств, нами, незалежною 
аудиторською фірмою приватним підприємством "III Тисячоліття-Аудит" 
(свідоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, 
видане Рішенням АПУ №101 від 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська 
перевірка достовірності фінансової звітності за 2014 рік ПАТ "Львівська 

вугільна компанія" станом на 31.12.2014 року. Перевірка проведена з 
дотриманням вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародних 
стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень.
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Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та вимог чинного законодавства. Відповідальність 
керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 
які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 

відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів, 

який базується на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели 
аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську 
діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою 
України в якості національних нормативів аудиту. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 

суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. 
Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і 
оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або 
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової 
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, 
та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.
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Підстави для висловлення умовно-позитивного висновку
Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами 

аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську 
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують 
суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка 
включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також 
оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами 
аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої 

думки.
Нас призначили аудиторами товариства 23 січня 2015 року, тому ми не 

спостерігали за інвентаризацією активів на початок року. Таким чином, ми не 
змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рік, за який подано 
дані, у фінансовій звітності товариства.

У зв’язку з тим, що діяльність товариства в 2014 році є збитковою, та 
враховуючи той факт, що за товариством обліковуються векселі видані до 
запитання на суму 148602 тис. грн., що перевищує вартість чистих активів 
товариства в декілька разів, то ми дійшли висновку про те, що фінансові звіти 
ПАТ "Львівська вугільна компанія" чітко розкривають інформацію про те, що 
існує суттєва невизначеність, пов’язана з подіями або умовами, які можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно
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продовжувати діяльність, і, отже, він може бути нездатний реалізувати свої 
активи та погасити зобов’язання в звичайному ході бізнесу.

На підставі акту звірки дебіторської заборгованості від 02 вересня 2014 
року за даними ПАТ "Львівська вугільна компанія" станом на 01 вересня 2014 
року обліковується борг ДП "Львіввугілля" перед ПАТ "Львівська вугільна 
компанія" в розмірі 48255,4 тис. грн. Сума боргу за даними ДП "Львіввугілля" 
становить 3755,7 тис. грн. Різниця становить 44499,7 тис. грн. Зазначене 
питання врегулювання цієї звірки обговорювалось в присутності представників 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, про що складено 
протокол від 05 вересня 2014 року. На дату підготовки висновку звірка не була



врегульована. Відповідно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в 
коригуванні зазначеної різниці.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансові звіти 

питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно- 
позитивної думки", фінансова звітність висвітлює достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан ПАТ "Львівська вугільна компанія" на 31 грудня 2014 
року та його фінансові результати, рух грошових коштів у відповідності до 
міжнародних стандартів фінансової звітності.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО А УДИТОРСЬКУ ФІРМ У

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "III Тисячоліття-Аудит".

Адреса: 79031, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.

Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності № 2590 від 18.05.01, 

дію свідоцтва продовжено рішенням АПУ №229/4 від 31 березня 2011 року 

Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львів" у м. Львів, МФО 325268

2. ОСНОВНІ ВІДОМ ОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства ПАТ "Львівська вугільна компанія"

Код ЄДРПОУ 35879807

Місце знаходження Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців серія ААВ № 629206. Дата реєстрації -  08.05.2008 р.



Орган, що видав Сокальська районна державна адміністрація 

Львівської області

5

Основний вид діяльності 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

Поточний рахунок №26003301530 в ВАТ „Ощадбанк” в м. Львові
МФО 385112

Посадові особи Голова правління Перерва А.Ю.
Головний бухгалтер Потоцька І.М.

3. ОСНОВНІ ВІДОМ ОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ
АУ ДИ ТУ

3.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору на проведення 
аудиту №1/230115 від 23 січня 2015 року і була розпочата 23 січня 2015 р. та 
закінчена 15 квітня 2015 року, про що складений акт виконаних робіт.

3.2. Для перевірки згідно договору були представлені установчі та 
реєстраційні документи, фінансова та податкова звітність, зведені реєстри 
бухгалтерського обліку, вибірково -  первинні документи.

4. ОПИС ВАЖ ЛИВИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Функціональною валютою і валютою представлення є гривня.
Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби». Одиницею обліку визначено окремий об‘єкт 
основних засобів. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється 
прямолінійним методом. З метою економічної вигоди створена група основних 
засобів Малоцінні необоротні активи. Амортизація малоцінних необоротних 
активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх 
вартості.

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно 
до МСБО 38 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначено окремий 
об‘єкт нематеріальних активів.

Нарахування накопиченої амортизації нематеріальних активів 
здійснюється прямолінійним методом.
Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з 
вимогами МСБО 2 «Запаси». Готову продукцію та незавершене виробництво



відображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою 
собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, 
інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом:

~ Середньозваженої собівартості -  при реалізації готової продукції;
-  Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів -  при відпуску

виробничих запасів у виробництво;
-  за цінами продажу -  для товарів, що продаються в роздріб у громадському

харчуванні.
Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю.
Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності 

окремих дебіторів. Резерв сумнівних боргів переглядається кожного року на 

звітну дату.
Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є 

заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів 
не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також 
короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.

Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами 
передбаченими колективним договором.

Створення забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно 
МСБО 19 «Виплати працівникам».

Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття 
інформації щодо таких активів надається, коли надходження економічних вигод
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є ймовірним.

Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за 
винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання 
буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов’язань може бути 
достовірно оцінена. Інформація про такі зобов’язання підлягає відображенню за 
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою 
економічні вигоди є мало ймовірною.

Створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згідно МСБО 37 
«Забезпечення, непередбачені зобов‘язання та непередбачені активи», 
існування, яких підтвердиться невизначеними майбутніми подіями, не повністю



контрольованими Товариством, а саме судові справи проти Товариства, коли 
скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.

Всі забезпечення переглядаються на кожну звітну дату та коригуються для 
представлення поточної найточнішої оцінки.

Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до 
МСБО 18 «Дохід». Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших 
активів) визнається на підставі принципу нарахування в разі наявності всіх 

наведених нижче умов:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 

продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а також витрати, пов’язані з цією 
операцією, можуть бути достовірно визначені.
Не визнаються доходами:

- сума податку на додану вартість, інші податки і обов’язкові платежі, що 
підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним 
договором на користь комітента, принципала тощо;

- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено 

відповідним договором;
- надходження, що належать іншим особам.

Дохід від продажу зменшується на суму повернутих товарів від покупців, 
а також на суму наданих фінансових та товарних знижок. Дохід не визнається, 
якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та 
іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову 
справедливу вартість.

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облікових періодах, 
коли фактично надані такі послуги.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо витрати не мають



безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони визнаються в тому періоді, 
коли понесені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його 
вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 
періодами.

Аналітичній облік виробничої собівартості готової продукції ведеться 
Товариством за об’єктами обліку витрат, а також за статтями витрат.

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до 
податкового законодавства України. Відстрочені податкові активи та 
зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом 
балансових зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по 
всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та 
зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за 
винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті 
первісного відображення гудвілу , активу або зобов’язання за операцією, що не 
являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на 
бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи на збиток.

Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, підприємств та 
організацій, робочий план рахунків.

Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу на 
звітну дату тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 
Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були 
запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження 
фінансової звітності до випуску.

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про 

фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), відображені у 

фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є 

коригуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, 

якщо вони є істотними.

Істотними вважаються події сума яких перевищує 500 грн.



5. РОЗКРИТТЯ ІН Ш О Ї ДОПОМ ІЖ НОЇ ІН Ф О РМ АЦ ІЇ
5.1. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів 

вимогам чинного законодавства.
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних 

бухгалтерської звітності. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і 
статутним капіталом становить від'ємне значення. Різниця між розрахунковою 
вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом становить від'ємне 
значення. Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від 
статутного капіталу. Згідно з вимогами Цивільного кодексу України після 
закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство 
зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

5.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних 
паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора 
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором 
фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до 
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, 
що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.

5.3. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності 
для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 
включаючи його внутрішній контроль, ми виконали процедури, необхідні для 
отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до 
управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на 
думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або 
помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитор отримав 
розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру
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його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб 
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес- 
ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого 
викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.

За результатами перевірки аудиторський висновок -  умовно-позитивний. 
Звітність ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського висновку. 
Аудиторський висновок складено у трьох примірниках, з яких перших два 

передано ЗАМОВНИКУ, третій -  ВИКОНАВЦЮ.

Аудитор

6. ВИСНОВОК

м. Львів
(сертифікат №006807) А.Я. Чух

15 квітня 2015 року

О.Б. Бобрович 
15 квітня 2015 року
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ПАТ « Львівська вугільна компанія » 
Львівська область, с.Сілець

Публічне акціонерне товариство 

Виробництво продуктів нафтоперероблення

Дата 
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ

за КОПФГ 

за КВЕД

КОДИ
01.01.2015

Підприємство 

Територія 
Організаційно-пра 
вова форма 
господарювання 
Вид економічної 
діяльності 

Середня кількість працівників: 864
.Адреса, телефон: 80086, Львівська обл., Сокальський район, село Сілець, 024940111
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)

н а З І . 12 .2014р .
Форма №1

35879807
4624886601

112

19.20

К одзаД К У Д  1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 3 998 3 998
первісна вартість 1001 4 057 4 057
накопичена амортизація 1002 ( 5 9 ) ( 5 9 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 128 582 118 779

первісна вартість 1011 362 203 369 406
знос 1012 ( 233 621 ) (2 5 0  6 2 7 )

Інвестиційна нерухомість 1015 5 325 -
первісна вартість 1016 7010 -
знос 1017 ( 1 685 ) ( - )

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 ( - ) ( - )

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

підприємств 1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 10 044 10 044
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 /X-cyrv rM l v = -
Інші необоротні активи 1090 //O-- Os - \  %
Усього за розділом І 1095 147 949 132 821

II. Оборотні активи



Il

Запаси 1100 57 511 44 891
Виробничі запаси 1101 57 490 44 880
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 20 8
Товари 1104 1 3
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 4 917 4 917
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 50 516 57 556

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1 527 1 720
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
з нарахованих доходів 1140 - -
із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 46 261 46 367
І Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
1 Гроші та їх еквіваленти 1165 153 172
1 Готівка 1166 - -
! Рахунки в банках 1167 - -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

| у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -

: Інші оборотні активи 1190 372 606
Усього за розділом II 1195 161 257 156 229

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 309 206 289 050

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 305 610 305 610
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -

1 Додатковий капітал 1410 4 781 4 781
| Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -238 893 -281 576
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 (■■) ( - )
Інші резерви 1435 !<Ч7//о; .

Усього за розділом І 1495 71 501 28 818
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Т/ \ 'Щ. \



Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 251 3 251
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
> тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 3 251 3 251

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
і Короткострокові кредити банків 1600 14 000 14 000

Векселі видані 1605 148 602 148 602
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 37 076 30 800
розрахунками з бюджетом 1620 13 620 25 753
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 2 052 6 788
розрахунками з оплати праці 1630 5 786 12 873
одержаними авансами 1635 96 1 284
розрахунками з учасниками 1640 - -
із внутрішніх розрахунків 1645 - -
страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 3 365 3 903
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -

| Інші поточні зобов’язання 1690 9 857 12 978
Усього за розділом III 1695 234 454 256 981
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 -
Баланс 1900 309 206 289 050

Керівник

Головний бухгалтер

Перерва А.Ю. 

Потоцька І

К„ у ш 
тисячо літті

ц т



Підприємство ПАТ « Львівська вугільна компанія »
Дата 

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2015
35879807

Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Ч стий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 82 089 70 414

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Чг-емії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 ( - ) ( - )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1 1 0  179) ( 114 649 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( - ) ( - )
Валовий:

прибуток
2090 - -

збиток 2095 ( 28 090 ) (4 4  235 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
інші операційні доходи 2120 6 731 5 634
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
:: льськогосподарської продукції

2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123
і

-

Адміністративні витрати 2130 ( 7 2 7 4 ) ( 5 889)
Витрати на збут 2150 ( 1 4 5 1 ) ( 1 0 2 2 )
інші операційні витрати 2180 ( 12 592 ) ( 19 863 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 - -

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190 -

збиток 2195 (4 2  676 ) (6 5  375 )
! Дохід від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - 1
Інші доходи 2240 .
Дохід від благодійної допомоги 2241 //$' 0 /> " ~ -
Фінансові витрати 2250 ( :  V ... < - ) ...................

ИЩЧОГ-
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5 ~гати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 7 ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
2290 - -

збиток 2295 ( 42 683 ) ( 65 374 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
: 'статкування

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350 - -

збиток 2355 ( 42 683 ) (6 5  374 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього
Р0КУ ....

1 2 3 4
В .оцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
В .-оцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Вт-сопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
гідприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 ( - ) ( - )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -42 683 -65 374

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 42 138 51 035
Витрати на оплату праці 2505 36 632 32 749
Відрахування на соціальні заходи 2510 14 467 11 656
Амортизація 2515 15 363 16 458
Інші операційні витрати 2520 18 896 22 227
Разом 2550 127 496 134 125

IV. Розрахунок показників прибутковост акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 222 440 1 222 440
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 222 440 1 222 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -34,916233 -53,478289

] Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 -34,916233 . -53,478289

Дивіденди на одну просту акцію 26^0 0,00 0.00 .

Керівник Перерва А.Ю.
f  } [< х / ТИСЯЧОЛІТТЯ ZJSL
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Дата
Підприємство ПАТ « Львівська вугільна компанія » за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2015
35879807

З в іт  про рух грош ових кош тів  (за прям им  м етодом )
За 2014 рік 
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період
За аналогічний 

період 
попереднього 

року
1 2 3 4

і Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 72 575 67 671
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Кільового фінансування ЗОЮ - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
лоточних рахунках

3025 - 1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 1 615 1 651
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 29 988 ) (21 414)
Праці 3105 ( 23 751 ) ( 26 522 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 11 339 ) ( 13 195)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7  493 ) ( 5  621 )
Затрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 3 283 ) ( 1 049)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( 4 2 1 0 ) ( 4  572 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( - ) ( - )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 1 600) ( 2  522 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 19 49
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 М 'оУ .

необоротних активів 3205 V  - ні \&иА) -



Надходження від отриманих:
відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -

Н доходження від деривативів 3225 - -
. важення від погашення позик 3230 - -

Нюхолження від вибуття дочірнього підприємства та 
господарської одиниці

3235 - -

надходження 3250 - -
Згтзачання на придбання:

;:нансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
- еоборотних активів 3260 ( - ) ( - )

5 тати  за деривативами 3270 ( - ) ( - )
9 тачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
3 тачання на придбання дочірнього підприємства та 

господарської одиниці
3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Частин рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
ІІІ Ру х коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
д .тсного капіталу 3300 - -
Втримання позик 3305 - -
Нзаходження від продажу частки в дочірньому 

1 "підприємстві
3310 - -

• • і надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
В в гашення позик 3350 іШ І І І  ... ( - )
Гплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 19 49
і шишок коштів на початок року 3405 153 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -
Залишок коштів на кінець року 3415 172 153

Керівник

Г: повний бухгалтер

Перерва А.Ю. 

Потоцька І.М.
тися 

їй  а  дудят
.-7-
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'{піт про власний капі гал
За 2014 рік 
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у  
дооцінках

Додаткови 
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл 
ений 

прибуток 
(непокрити 

й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залиш ок на початок року 4000 305 610 0 4 781 3 -238 893 0 0 71 501
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 - - - - - “ “

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залиш ок на 
початок року

4095 305 610 - 4 781 3 -238 893 - “ 71 501

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період

4100 - - - - -42 683 -42 683

Інший сукупний дохід за 
звітний період

4110 - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111 - - - - - “ -

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів

4112 - - " - - “ -

Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
стильних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

4200 - - - - - -

Спрямування прибутку до  
зареєстрованого капіталу

4205 - - " - - -



Ш ирітиінши л я  |н<№|*й м м ін

нпні цілу
Суми ЧІК ТОГО нрнОуїку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства

<і * і «

•12 Н

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення

4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості з 
капіталу

4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій

4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених 
акцій

4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених 
акцій

4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номінальної 
вартості акцій

4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -

Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі 4295 - - - - -42 683 - - -42 683
Залишок на кінець року 4300 305 610 - 4 781 3 -281 576 - - 28 818

Керівник

Головний бухгалтер

Перерва А.Ю. 

Потоцька І.М.



: И МІТКИ ДО Ф ІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ “Львівська вугільна компанія ”
на 31 грудня 2014 р.

І. Інформація про компанію.

Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська» здана в 

експлуатацію 28 грудня 1979 року з метою збагачення високо зольного вугілля 

.Аьвсько-Волинського вугільного басейну.

Виробнича потужність ЦЗФ прийнята — 9,6 млн. тонн вугілля в рік.

В період з 1980 року по 2000 рік ЦЗФ «Червоноградська» знаходилась 

спочатку в складі виробничого об’єднання «Укрзахідвугілля» на правах 

структурної одиниці, після створення в процесі корпоратизації Державної 

холдингової компанії «Укрзахідвугілля» - в складі ДХК як дочірнє 

дприємство.

1988 рік -  рік освоєння проектної потужності, річний об’єм переробки -  11 

999,3 тис. тонн. Починаючи з 1990 року об’єми видобутку поступово 

: леншуються, якість вугілля погіршується. 2000 рік -  рік найнижчих поставок 

шахтного вугілля на збагачення, в порівнянні з 1988 роком об’єм переробки 

вугілля зменшився майже в 10 раз.

В листопаді 2000 року зі згоди холдингової компанії «Укрзахідвугілля» 

наказом Мінпаливенерго ЦЗФ «Червоноградська» було вилучено зі складу ДХК 

«Укрзахідвугілля» та реорганізовано шляхом перетворення його у Державне 

підприємство «ЦЗФ «Червоноградська» з прямим підпорядкуванням 

Міністерству. По закінченні підготовчої роботи по процедурі передачі 

державного майна в оренду між регіональним відділенням Фонду Державного 

.майна по Львівській області та ЗАТ «Львівсистеменерго» був укладений 

договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «ЦЗФ 

Червоноградська». У відповідності до наказу Мінпаливенерго від 04.04.2001р. 

.\°148 державне підприємство «ЦЗФ «Червоноградська» припинило діяльність 

шляхом його реорганізації через приєднання до орендаря ЗАТ 

«Львівсистеменерго» і було вилучено з Єдиного державного реєстру
//•  у ;

підприємств України. Правонаступником всіх прав та обов’язків державного 

підприємства «ЦЗФ «Червоноградська» стало ЗАТ «Львівсистеменерг



Право ЗАТ «Львівсистеменерго» на приватизацію цілісного майнового 

юмплексу в порядку, визначеному чинним законодавством, закріплено 

договором оренди державного майна ЦМК ДП «ЦЗФ «Червоноградська» 

. - 2000 від 15 грудня 2000 року.

дотримання Орендарем умов договору оренди та ефективність використання 

лержавного майна у відповідності до чинного законодавства контролювалось 

<■: ндом державного майна України.

На виконання Розпорядження КМУ про затвердження переліків 

господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій 

частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових 

компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до 

: :дажу у 2007 році і враховуючи подану ЗАТ «Львівсистеменерго» заяву на 

гпватизацію ЦМК ДП «ЦЗФ «Червоноградська», Регіональним відділенням 

ФДМУ у Львівській області в 2007 році було прийняте рішення про 

-тнватизацію ЦМК ДП «ЦЗФ «Червоноградська», що зданий в оренду, шляхом 

продажу належних державі акцій ВАТ "Львівська вугільна компанія" 

створеного в 2008 році органом приватизації та орендарем ЗАТ 

-Львівсистеменерго».

Процедура приватизації триває.

В 2011 році змінено назву ВАТ "Львівська вугільна компанія", з 07.12.2011р. 

зідкрите акціонерне товариство "Львівська вугільна компанія" називається 

ь блічне акціонерне товариство "Львівська вугільна компанія".
і

II. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні.

В зв’язку з кризою платежів в державі та постійно зростаючою 

-еплатоспроможністю шахт, які залишилися основними замовниками послуг 

іабрики опинилася в кризовому економічному стані.

Оскільки ПАТ «Львівська вугільна компанія » є єдиною збагачувальною 

лабрикою в західному регіоні України, а енергетика потребує якісного вугілля,
/ ■ І  \  © І |

необхідно було не тільки підтримати життєдіяльність підприємства, але
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терміново покращити економічний стан фабрики без негативних наслідків для

Оскільки дотації для вугільної галузі відсутні , а кількість діючих вугільних 

шахт постійно зменшується , а державні тендерні закупівлі не визнають 

ринкової ціни. То економічний стан ПАТ « Львівська вугільна компанія» 

:-лишається стабільно критичним.

III. Основи складання звітності.

Бухгалтерський облік на підприємстві у 2014 р. здійснювався згідно Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 

1: 17.99 № 996-ХІУ і Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в 

редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Рада з МСФЗ) . Господарські операції в бухгалтерському обліку 

відображаються шляхом записів в реєстрах бухгалтерського обліку. На 

дідприємстві видано наказ №45 від 25.02.2013 р. "Про облікову політику 

дідприємства". У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не 

відбулося, Товариство вело бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою 

д ..тітикою, принципи якої залишалися незмінними протягом всього року.

Керівник товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського 

А ліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

на Україні" від 16.07.99 № 996-ХІУ.

Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України «Про 

5)тп'алтерський облік та фінансову звітність в Україні» публічні акціонерні 

товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять 

господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, складають фінансову звітність за міжнародними 

ітзндартами.

Заява про відповідність.
ПАТ "Львівська вугільна компанія " обрало дату переходу на МСФЗ з

1.01.12р, тому перша звітність за МСФЗ складена за стандартам, чинними на
( ґ31.12.12р. При цьому для порівняння в першіит,звітності ПАТ "Львівська 

вугільна компанія " наводяться дані попередньої фінансової звітності (на



2.11р.) -  Баланс, «переглянутої» (трансформованої) за нормами МСФЗ для 

і  гсізняльної інформації згідно параграфу 21 МСФЗ 1.

При складані фінансової звітності Товариство дотримується принципів 

’ ::"  ерервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення,

- ‘ довності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і 

і ~ті7. нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип 

Сінного грошового вимірника.

IV. Основні засади облікової політики підприємства.

Функціональною валютою і валютою представлення є гривня.
Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби». Одиницею обліку визначено окремий об‘єкт 
5: зних засобів.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним
Є70Д0М .

З метою, економічної вигоди створена група основних засобів Малоцінні 
необоротні активи . Амортизація малоцінних необоротних активів 

вираховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється 

ддовідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначено 
•демий об‘єкт нематеріальних активів.

Нарахування накопиченої амортизації нематеріальних активів 
д йснюється прямолінійним методом.

Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з 
ї догами МСБО 2 «Запаси». Готову продукцію та незавершене виробництво 
ждображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою 

і вартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МТІІП, 
■штих виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом:

-  Середньозваженої собівартості -  при реалізації готової продукції;
-  Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів -  при відпуску

виробничих запасів у виробництво;
-  за цінами продажу -  для товарів, що продаються в роздріб у

громадському харчуванні.
Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, 

т : вари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю.

І і А  я



Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності 
жгемих дебіторів. Резерв сумнівних боргів переглядається кожного року на 
із. тну дату.

Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є 
заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів 
з : : "ворюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а 
газ аж короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох
МІСЯЦІВ.

Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами 

Тгтедбаченими колективним договором.
Створення забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно 

' ‘ БО 19 «Виплати працівникам».
Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття 

інформації щодо таких активів надається, коли надходження економічних вигод

€ ЙМОВІРНИМ.

Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за 
шнятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення 
зобов’язання буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких 
зобов’язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов’язання 
“ іллягає відображенню за винятком випадків, коли можливість відтоку 
■:: урсів, які являють собою економічні вигоди є мало ймовірною.

Створення забезпечення непередбачених зобов‘язань згідно МСБО 37 
«.Забезпечення, непередбачені зобов‘язання та непередбачені активи», 
іс вання, яких підтвердиться невизначеними майбутніми подіями, не повністю 

гонтрольованими Товариством, а саме судові справи проти Товариства, коли
- • >:ння Товариством правопорушень є невизначеним.

Всі забезпечення переглядаються на кожну звітну дату та коригуються 
для представлення поточної найточнішої оцінки.

Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до 
'•!СБО 18 «Дохід». Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших 
аггнвів) визнається на підставі принципу нарахування в разі наявності всіх
- ізедених нижче умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на
/6 ?  V""продукцію (товар, інший актив); //ф // ш \©°д\
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- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою
\\:°с5\ Л\ДИТ

продукцією (товарами, іншими активами);

%-ч



%
сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигод підприємства, а також витрати, пов’язані з цією 
операцією, можуть бути достовірно визначені.

Не визнаються доходами:
- сума податку на додану вартість, інші податки і обов’язкові платежі, що 

підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним 
договором на користь комітента, принципала тощо;

- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено
відповідним договором;
надходження, що належать іншим особам.
Дохід від продажу зменшується на суму повернутих товарів від покупців, 

і  також на суму наданих фінансових та товарних знижок. Дохід не визнається, 
о т о  здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та 
іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову 

- таведливу вартість.
Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається в тих облікових 

~етюдах, коли фактично надані такі послуги.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо витрати не мають 
безпосереднього зв’язку з певними доходами, вони визнаються в тому періоді, 
жоли понесені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу 
його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 
теріодами.

Аналітичній облік виробничої собівартості готової продукції ведеться 
Товариством за об’єктами обліку витрат, а також за статтями витрат.

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до 
додаткового законодавства України. Відстрочені податкові активи та 
зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом
Тілансових зобов’язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по

у Увсіх тимчасових різницях, що виникають між податково«? базою активів та
зобов’язань та їх балансовою вартістю



шватхом випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в 
зет* гь таті первісного відображення гудвілу , активу або зобов’язання за 
окс&цією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення 
ш  хітнває ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток 
ЧН 5*1 збиток.

Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського 
•сдгг. активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, підприємств та 
«вг а-тацій, робочий план рахунків.

Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу 
■і ізігну дату тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 
Ьфермація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були 
■Чроаоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження 
ф і-а-:ової звітності до випуску.

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про

фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), відображені у

Оінзясовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є

s: г нгуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності,

ш _ : вони є істотними.

гг: тними вважаються події сума яких перевищує 500 грн.

V. Доходи і витрати

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

Найменування статті 
доходів 2013 2014

Д з хід від реалізації 
іе»: :<ції(товарів, робіт, 
аосауг)

70414 82089
І

з -  рахування з доходу _ -

- вартість реалізованої 
ще д> кції (товарів, робіт,
ісслут) 114649 110179

Валовий прибуток  
(збиток) -44235 -28090

Інші операційні доходи

Найменування статті 
доходів 2013

_: хад від реалізації інших 
тних активів________ 592



7* ~Г • • ДННЯ об'єктів 
И Г  ' . 5С -комунального  

І ііішідьно-культурного
і ЗГКЗЕДЧЄННЯ 207 68

І в ід операційної 
|г «про:в-:: дізниці 0

Овети_йна оренда активів 109 53

І'Ьлд в:ходи від 
■ШРШІЙНОЇ діяльності 4726 6428

Всього 5634 6731

Інші доходи

В і ченування статті
доходів 2013 2014

в з і н а н с о в і  доходи 1 0

ЛИШ доходи 0 0

Всього 0 0

Адміністративні витрати

-йченування статті
витрат 2013 2014

1.  - стративні витрати 5640 6924
к х р в  відпусток
їли «персоналу 249 350

Всього 5889 7274

Витрати на збут

Найменування статті
витрат 2013 2014

3 втрати на збут 1022 1451
Всього 1022 1451

Інші операційні витрати

Найменування статті 
________витрат________

-ГттаїПйна курсова різниця
З Тймання об’єктів житлово- 

’ 7 нального і соціально- 
~  рного призначення

? галізація інших оборотних
ІІВ

г єн ан і штрафи, пені,
~с’- ГГОЙКИ
_ - _  в итрати операційної
.сальності

Всього

2013

466

7297

808

11292
19863

2014

173

3999

6381 ш
12592

с5>



Інші витрати
Найменування статті 

витрат 2013 2014

Інпі витрати 3479 0
С : • ;ання необоротних 
вг>:вів 0 7

ісього 3479 7

VI. Податок на прибуток
Прибуток Товариства підлягає оподаткуванню тільки на території

України. Ставка податку на прибуток в 2014 році становила 18%. В 2014 в 

із'язку з збитковою діяльністю Товариство , не нараховувало і не 

сплачувало податку на прибуток , як і у 2013 році.

VII. Нематеріальні активи

Рух за статтями нематеріальних активі був таким:

Вартість

Інші
нематеріальні
активи

Невведені в 
експлуатацію 
нематеріальні 
активи

Всього

1 грудня 2013
4057 0 4057

Надходження 0 0 0

Внбуття 0 0 0

Ішні зміни 0 0 0
31 грудня 2014 
► 4057 0 4057

Накопичена
амортизація

1 грудня 2013
59 0 59

зараховано за
0 0 0

Вибуття 0 0 0
31 грудня 2014

59 0 59

Залишкова
вартість

31 грудня 2013
Р- 3998 0 3998
31 грудня 2014

_Р- 3998 0 3998

# ° /
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VIІ [.Основні засоби штя\1
?ух за статтями основних засобів був таким:



Будівлі
та
споруди

Машини та 
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти 
прилади, 
інвентар та 
інші активи

Інші 
основні 
засоби 
і інші 
активи

Незавершане
будівництво
невведені в
експлуатацію
основні
засоби

Всього

Вартість

31 грудня 2013 
Р- 202753 154692 2256 2173 329 0 362203

Надходження 0 48 163 31 0 0 242

Вибуття 0 49 0 0 0 0

Інші зміни 7010 0 0 0 0 0 7010

31 грудня 2014 
Р- 209763 154691 2419 2204 329 369406

Накопичена
амортизація

31 грудня 2013 
Р- 114834 115151 1506 1815 315 0 233621
Нараховано за 
рік 6795 8287 142 134 5 0 15363

Вибуття 0 42 0 0 0 0 0

Інші зміни 1685 0 0 0 0 0 0

31 грудня 2014 
Р' 123314 123396 1648 1949 320 0 250627

Залишкова
вартість

31 грудня 2013 
Р- 87919 39541 750 358 14 0 128582

31 грудня 2014 
Р- 86449 31295 771 255

і
9 0 118779

Основні засоби Товариства станом на 31.12.2014р. в сумі 28237 тис. грн. 
знаходяться в заставі в Сокальській ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області 
згідно Акту №1 опису майна від 17.02.2014 р. та Акту №2 опису майна від 
21.08.2014 р .

IX. Знос, амортизація.

Амортизація Основних засобів в 2013 році становила 16 147 тис. грн.і. ,а в 2014 
році становила 17006 тис. грн.

X. Інвестиційна нерухомість



До інвестиційної нерухомості переведено будівлю, що знаходиться за адресою 
м. Київ, пр.-т Бажана , буд. 10-А. Вартість інвестиційної нерухомості визначена 
за методом первісної вартості. У 2014 році договір оренди було розірвано і 
повторно не укладався, тому інвестиційну нерухомості перекваліфіковано в 
будівлі і споруди.

Інвестиційна нерухомість

Вартість

Будівлі
та
споруди Всього

31 грудня 2013 
І' 7010 7010
Будинки та 
споруди 0 0
Надходження
(Вибуття) 0 0

Інші зміни -7010 -7010
31 грудня 2014 

Р- 0 0

Накопичена
амортизація Будівлі

та
споруди Всього

31 грудня 2013 
Р- 1685 1685

Амортизація -1685 -1685
31 грудня 
2014р. 0 0

Справедлива
вартість

Будівлі
та
споруди Всього

31 грудня 2013 
Р- 5325 5325
31 грудня 
2014р. 0 0

XI. Торгова та інша дебіторська заборгованість.

2013 рік 2014 рік
Торгова дебіторська заборгованість 50516 57556
Інша дебіторська заборгованість 46261 46367
Резерв під зменшення корисності 0 0
Всього 96777 103923

На 31 грудня 2013 і 2014 роках торгова та інша дебіторська заборгованість є 

безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності. 

Резерв сумнівних боргів не створювався. ч? ОС\
\е ЛXII. Грошові кошти та їх еквіваленти і
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На 31 грудня грошові кошти та їх еквіваленти включали:

2013рік 2014рік
Грошові кошти в банку 153 172
Грошові кошти в касі 0 0
Разом: 153 172

XIII. Резерви
Рух за статтями резервів був таким:

Резерв
під
судові
справи

Резерв під
невикористану
відпустку

Всього

На 01 січня 
2013р. 0 2062 2062
Нараховано 
протягом року 0 5083 5083
Використано 0 0 0
Сторновано
невикористані
суми 0 0 0
На 31 грудня 2013 
Р- 0 3365 3365
Нараховано 
протягом року 0 3903 3903
Використано 0 3365 3365
Сторновано
невикористані
суми 0 0 0
На 31 грудня 2014 
Р- 0 3903 3903

На 31 грудня 2014 року Товариство визнало резерв у сумі 3903 тис. грн. 

щодо оплати за невикористані відпустки з нарахуваннями ЄСВ.

Товариство прогнозує позитивне вирішення наявних судових 

проваджень. Оскільки, керівництво Товариства вважає ризик програшу 

судових справ малоймовірним, то забезпечення під судові справи не 

нараховується.

XIV. Події після дати звіту про фінансовий стан.
Після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження

фінансової звітності не відбулося суттєвих подій, які б надавали додаткову 

інформацію щодо фінансової звітності компанії, та які необхідно бу 

відображати у фінансовій звітності.

Керівник

Головний бухгалтер

Перерва А.Ю. 

Потоцька І.М.
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