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 Аудит-сервіс ІНК 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0036, продовжене рішенням Аудиторської 

палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
незалежної аудиторської фірми 

"АУДИТ - СЕРВІС ІНК" 
 

щодо фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад» за 2014 рік 
(код за ЄДРПОУ 05782912, місцезнаходження 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Ак.Сахарова, буд.23, 

дата та номер державної реєстрації 29.12.2011р. №11191050025000011) 
 

 
Загальним зборам акціонерів та  
правлінню ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 
  
1. Вступний параграф 

 
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський 

завод «Промприлад» (далі – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий 
стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про 
рух грошових коштів(за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену 
дату, стислий виклад основних моментів облікової політики та інші пояснюючи примітки. 

 
2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цих 

фінансових звітів складених у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки. 

 
3. Відповідальність аудитора 
 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

 
 
 
 

Україна, 76018, м.Івано-Франківськ 
вул. Б.Лепкого, 34 тел./fax (0342) 75-05-01, тел. 3-49-07, 3-03-34 

р/р 26001328143 в ІФФ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 код ЄДРПОУ 13659226  
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 

сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, 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, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 

 
4. Висловлення думки 
 
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий 

стан Товариства на 31.12.2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
законодавства України, облікової політики Товариства. 

 
Пояснювальний параграф 
 
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що, 

незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки 
підприємництва, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів  на стабільність 
діяльності Товариства. 

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий 
стан Товариства. 

 
 
 
Основні відомості про аудиторську фірму: 
 
 Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК» 
 Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене 

рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року №221/3. 
 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ від 24.12.2014 

№304/4  
 Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1. 
 Телефон: (0342) 75-05-01,  
 Електронна пошта: audiif@ukrpost.ua. 
 
13 березня 2015 р. 

 
Директор по аудиту: 
(сертифікат А 000023 
продовжений рішенням АПУ 
від 29.11.2012 №261/2) 
 
___________В.К.Орлова 

 
Аудитор: 
(сертифікат А 005083 
продовжений рішенням АПУ 
від 23.12.2010 р. №224/2) 
 
__________С.О. Хрипуненко 
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Примітка 1. «Загальна інформація про ПАТ «Івано-Франківський завод 
«Промприлад» 

Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство» 
Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі –

Товариство) розташоване за адресою: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка 
Сахарова, буд. 23. 

ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» — сучасне багатопрофільне 
приладобудівне підприємство, один із основних в Україні виробників приладів комерційного 
обліку газу, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації та приладів для 
дослідження нафтових і газових свердловин. 

ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» засноване відповідно до рішення 
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 
23.12.1993р. №777 та Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 
15.06.1993р. №210/93 шляхом перетворення державного підприємства Івано-Франківський 
завод «Промприлад» у ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад». 

Статут ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» зареєстрований Івано-
Франківським міськвиконкомом 04.11.1996р. розпорядженням №34-п. 

Наступні зміни до статуту зареєстровані 04.03.1999 р., 12.12.2003р., 27.07.2004р. 
Нова редакція статуту ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» затверджена 

рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2004р. (протокол №10) і зареєстрована 
27.07.2004р. за №11191050001000011. 

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» рішенням загальних зборів акціонерів від 
21.04.2011 р. (протокол №4) ВАТ Івано-Франківський завод «Промприлад» змінило назву на 
ПАТ Івано-Франківський завод «Промприлад». Нова редакція статуту (чинна) зареєстрована 
29.12.2011р. виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за №11191050025000011. 

Згідно статуту органами управління Товариством є: 
Органи управління: 

 Загальні збори акціонерів; 
 Наглядова рада Товариства;  
 Правління Товариства . 

Органи контролю: 
 Ревізійна комісія. 

ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» має розгалужену мережу дилерів як в 
Україні, так і за її межами. А також філію Фірмовий магазин-кафе «Прилад-Сервіс» Публічного 
акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад», облік якої ведеться 
бухгалтерією Товариства. 

Основними видами діяльності Товариства є: 
 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 
 Устаткування та монтаж машин і устаткування;  
 Електромонтажні роботи; 
 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання. 

Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності» 

Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності» 
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2014 року. 

Дана фінансова звітність складена за період, що почався 01 січня і завершився 31 грудня 
2014 р., підготовлена відповідно до МСФЗ. 
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Звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, окрім статті 
дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги яка наведена за вирахуванням резерву 
сумнівних боргів. 

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч. 
Звіти представленні по формі затвердженій національними П(с)БО у відповідності до ЗУ 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
Фінансова звітність буде затверджена Загальними зборами акціонерів 09 квітня 2015 року. 

Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності» 
Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законі 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковому кодексі 
України, національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку(П(с)БО), МСФЗ та 
інших. 

Облікова політика Товариства була затверджена наказом Голови Правління від 
30.12.2011р. №16. 

Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті.  
Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно 

від дати руху коштів за ними. 
Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах 

бухгалтерського обліку: 
 - повне висвітлення; 
 - превалювання сутності над формою; 
 - автономність; 
 - обачність; 
 - безперервність; 
 - нарахування та відповідність доходів і витрат; 
 - послідовність; 
 - історична (фактична) собівартість. 
Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань: 
- активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не 

переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу, на 
наступні звітні періоди. 

Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у 
відповідності до вимог МСФЗ. 

В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна фінансова 
звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань: 

 - активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за 
первісною собівартістю або справедливою вартістю). 

 - при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на 
зобов'язання. 

 - при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою 
коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів  на час складання звітності, 
а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний 
час. 

 - приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх 
переоцінки. 
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Визнання та оцінка окремих видів активів в Товаристві 
 

Основні засоби – матеріальні цінності, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін 
використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка 
складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та 
інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він 
придатний для використання за призначенням. Основні засоби обліковуються за собівартістю 
(первісною вартістю). Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із 
поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція 
тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від 
використання цього об'єкта. Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни 
балансової вартості об’єкта основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова 
вартість дорівнювала переоціненій вартості.  

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни 
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат 
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний 
для використання за призначенням.  

Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких становить до 
2500 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю , яка 
складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та 
інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він 
придатний для використання за призначенням. 

Фінансові інструменти відображаються в обліку  за фактичною собівартістю детальніше 
див. Примітку 1.2.2.2. 

Цінні папери в портфелі Товариства на продаж - акції та інші цінні папери, які 
утримуються протягом невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, 
справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу 
за розрахунковою справедливою вартістю. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 
Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається 
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та 
оцінюється за первісною вартістю.  

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку 
балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на 
дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, за методом застосування 
абсолютної суми сумнівної заборгованості.  

Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю.  
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та 

швидкозношувані предмети оприбутковуються за фактичними цінами придбання – первісною 
вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім 
тих, що згодом відшкодовуються Товариству).  

Облік запасів, здійснюється Товариством у відповідності до МСБО 2 «Запаси», згідно 
якого запаси – це активи, які:  

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;  
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу  
або  
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг. 
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства, визнається 

їх собівартість. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім 
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випадків, передбачених стандартом. Протягом 2014 року малоцінними та швидкозношуваними 
предметами визнавались матеріальні цінності з терміном використання до 1 року. 

Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в Банках. 
Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать. 
Доходи - це збільшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському обліку в 

момент їх виникнення незалежно від дати надходження. Облік доходів здійснюється на підставі 
укладених договорів та цін на продукцію встановлених Товариством.  

Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 
власниками). Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від 
дати сплати грошових коштів. Облік витрат, що понесені в зв’язку з виготовленням продукції, 
виконанням робіт, наданням послуг відображаються в момент визнання доходів від реалізації 
такої продукції, товарів, робіт, послуг. 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті 
звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на 
дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і 
витрат).  

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок 
платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при 
включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із 
застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У разі одержання від покупця 
авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві 
немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за 
сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності 
одержання авансових платежів. 

Примітка 1.2.2.1 «Консолідована фінансова звітність» 
Товариство не складає консолідовану фінансову звітність.  

Примітка 1.2.2.2 «Первісне визнання фінансових інструментів» 
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною 

собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів 
власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які 
безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансових інструментів. 

Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних 
оцінок окремих статей активів та зобов’язань: 

- Активи і зобов’язання обліковуються, в основному, за вартістю їх придбання чи 
виникнення (за первісною собівартістю або справедливою вартістю). 

- При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на 
зобов’язання. 

- При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою 
коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а 
зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний 
час. 

- Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх 
переоцінки. 

Протягом 2014 року фінансові інструменти відображалися за собівартістю. 

Примітка 1.2.2.3 «Торгові цінні папери» 
Протягом звітного та попереднього років Товариство не обліковувало цінні папери в 

торговому Портфелі. 
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Примітка 1.2.2.4 «Цінні папери у портфелі Товариства на продаж» 
В портфелі Товариства на продаж обліковуються за собівартістю акції. 
Аналітичний облік акцій за балансовими рахунками групи 14 ведеться в розрізі їх 

емітентів. Товариство не формує резерв під вищенаведені вкладення в акції. 

Примітка 1.2.2.5 «Цінні папери в портфелі Товариства до погашення» 
В портфелі Товариства цінних паперів до погашення не має. 

Примітка 1.2.2.6 «Похідні фінансові інструменти» 
Товариство не здійснювала операції з похідними фінансовими інструментами 

Примітка 1.2.2.7 «Інвестиційна нерухомість» 
Станом на 31.12.2014 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю. 

Примітка 1.2.2.8 «Основні засоби» 
Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до вимог 

МСБО 16 «Основні засоби». Основними засобами вважаються активи, які Товариство придбає з 
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення 
адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року 
і первісна вартість яких перевищує 2500 грн. 

Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об’єкт. 
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється щомісячно прямолінійним 

методом. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну 
корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової 
вартості об’єкта нульового значення. 

При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється  до нуля. 
Діапазон строків корисного використання включає: 

Таблиця 1 

№ групи Найменування основних засобів Термін корисного 
використання, роки 

Група 1 Земельні ділянки ---- 
Група 3 Будівлі,споруди 10-20 
Група 4 Машини та обладнання (крім комп’ютерної 

техніки) 
5 

Група 4 Комп’ютерна техніка 2 
Група 5  Транспортні засоби 5 
Група 6 Інструменти, прилади, інвентар 5 
Група 9 Інші основні засоби 12 

 
Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до 2500 

грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизація 
МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100%. 

Протягом звітного року Товариство не змінювало норми амортизації, терміни корисного 
використання основних засобів. 

В 2014році проведено донарахування зносу МНМА в сумі 50,97грн при їх ліквідації, що 
були виготовленні власними силами в минулих періодах та по яких не нараховано знос в період 
їх введення в експлуатацію. 

На дату складання звітності за 2014 рік прийнято рішення переоцінку основних засобів не 
проводити за недоцільністю, та обліковувати їх за залишковою вартістю. 
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Примітка 1.2.2.9 «Незавершені капітальні інвестиції » 
Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, 

реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) 
вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі 
необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для 
монтажу), що здійснюються Товариством. 

П. 54 МСБО 1 визначено мінімальний перелік статей що вказуються у звіті про 
фінансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливість додатково розкривати статті коли таке 
розкриття є доречним для розуміння фінансового стану суб’єкта господарювання.  

В зв’язку з цим Товариство в структурі Балансу (Звіту про фінансовий стан) окремо 
наводить «Незавершені капітальні інвестиції». 

Примітка 1.2.2.10 «Нематеріальні активи» 
Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 
Нематеріальні активи зараховуються на баланс за собівартістю. Строк корисного 

використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно. 
Протягом звітного року до нематеріальних активів Товариства належали різні програмні 

забезпечення. 

Примітка 1.2.2.11 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 
вибуття» 
У 2014 році Товариство здійснювало переведення основних засобів до активів групи 

вибуття. Активи, що призначені для продажу у 2014 році наведені у таблиці. 
Таблиця 2, грн. 

Найменування Первісна 
вартість 

Накопичена 
амортизація 

Залишкова 
вартість 

Ціна 
продажу, 
без ПДВ 

Радіально-сверлильний верстат 
2Н55 6950,50 6245,79 704,71 16666,67 
Токарно-винторізний станок ТВ-
320 1185,65 1185,65  6666,67 

Довбальний станок 7А420 3364,99 3364,99  5000,00 
Плоско-шліфувальний станок 2955,09 2955,09  12500,00 
Настольно-сверлильний станок 
2М112 334,24 332,52 1,72 416,67 
Станок рядової намотки СРН05 1006,11 1006,11  833,33 
Ємкість 1023,05 954,53 68,52 2500,00 
Фізкультурно-оздоровчий 
комплекс 13793,04 10646,10 3146,94 896388,00 
Всього 30612,67 26690,78 3921,89 940971,34 

Примітка 1.2.2.12 «Припинена діяльність» 
Протягом звітного року Товариство не здійснювало припинення діяльності. 

Примітка 1.2.2.13 «Податок на прибуток» 
Оподаткування податком на прибуток Товариства здійснюється на загальних підставах. 
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток у 2014 році визначена в 

розмірі – 18 %. 
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток 

здійснюється Товариством відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». 
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Примітка 1.2.2.14 «Власні акції, викуплені у акціонерів» 
Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється відповідно до 

чинного законодавства та врегульовується Статутом. 
Товариство має право викуповувати у акціонерів оплачені ними власні акції за рахунок 

сум, що перевищують статутний капітал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такі акції 
повинні бути реалізовані у строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а 
також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без 
урахування придбаних Товариством власних акцій. 

Викуп та реалізація акцій Товариством здійснювалися відповідно до чинного 
законодавства України.  

Протягом 2014 року викупу акцій не здійснювалося.  
Станом на 31 грудня 2014 року викуплених та нереалізованих акцій не має. 

Примітка 1.2.2.15 «Зобов’язання і забезпечення» 
Облік зобов’язань та забезпечень ведеться відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності» та МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на 
дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до 
складу доходу звітного періоду. 

Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо 
первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової 
звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове. 

Забезпечення це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату 
балансу. 

Примітка 1.2.2.16 «Капітал та виплата дивідендів» 
Статутний капітал являє собою номінальну вартість емітованих акцій.  
Емісійний дохід включає в себе будь-які премії, отримані від випуску акцій. Будь-які 

трансакційні витрати, пов'язані з емісією акцій, віднімаються з емісійного доходу за 
вирахуванням пільг з податку на прибуток.  

Інші складові капіталу включать в себе наступні компоненти:  
Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства і 

Статуту за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. 
Інший додатковий капітал – суми, що виникли в наслідок дооцінки необоротних активів. 
Нерозподілений прибуток включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного та 

попередніх періоді. 
Розподілені дивіденди, що виплачуються власникам акціонерного капіталу включаються 

до складу інших зобов'язань, коли обсяг дивідендів затверджено на загальних зборах на звітну 
дату. 

Примітка 1.2.2.17 «Доходи та витрати» 
Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов: 
 а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства; 
 б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути 

точно визначений. 
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її 

учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства 
України. 

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства. Критерії визнання 
доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції. Кожний вид доходу і витрат 
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відображається в бухгалтерському обліку окремо. У результаті використання активів 
Товариства іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті. Проценти 
визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з 
бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості 
Товариства. Умовою визнання процентів є імовірність отримання Товариством економічної 
вигоди. 

Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування 
доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання 
(отримання) послуги, реалізації продукції. 

У результаті операційної діяльності в Товариства виникають: 
Доходи: 
- доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; 
- доходи від реалізації іноземної валюти; 
- доходи від реалізації інших оборотних активів; 
- інші операційні доходи; 
Витрати  
- собівартість реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; 
- адміністративні витрати; 
- витрати на збут; 
- витрати від операційної курсової різниці; 
- собівартість реалізації інших оборотних активів; 
- витрати на штрафи, пені, неустойки; 
- податок на прибуток; 
- інші операційні витрати. 
Визнані Товариством доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із 

застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством  
обліковою політикою. 

Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками 
класів 7 та 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком 
за квартал та в кінці звітного періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)». 

Примітка 1.2.2.18 «Іноземна валюта» 
Облік операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з МСБО 21 «Вплив зміни 

валютних курсів». 
На кожну дату балансу:  
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу 

на дату балансу;  
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до 

балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату 
здійснення операції;  

в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за 
валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.  

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на 
дату здійснення господарської операції та на дату балансу. 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших 
монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних 
доходів (витрат).  

Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним 
курсом на дату здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність 
господарської одиниці складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою. 
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Примітка 1.2.2.19 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань» 
Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку (в 

випадках, передбачених чинним законодавством) активів та зобов’язань, або доходів та витрат 
як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:  кредиторської та дебіторської 
заборгованості різних юридичних та фізичних осіб. 

Товариством в 2014 році проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської 
заборгованості з такими господарськими одиницями: 

ДП «Промекс» ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»    на суму 492264,25грн 
ДП «Нетгруп-телеком»              на суму 18927,00грн 
ПП «НВ-Копі»               на суму 4693,54грн 
ДП «Нетгруп-сервіс»              на суму 61904,99грн 
КП «Івано-Франківськводоекотехпром»             на суму  13886,92грн 
Фаштрига Р.А.               на суму 93894,18грн 
ДП «Інструмент-ІФ» ТзОВ «Тиса-3»            на суму 5101,17 грн 
ТзОВ «Тега»                на суму 42318,85грн 
ТОВ «Глаша»               на суму 5876,54грн 
ДП «КАРПАТИ»               на суму 2171,52грн 
ТзОВ «Центрпостач»              на суму 2823,57грн 
ТзОВ «Фірма «Галілея»              на суму 2462,40грн 
ПАТ «Булат»                на суму 1200,00грн 
СП «Радміртех» у формі ТзОВ             на суму 28845,00грн. 

Примітка 1.2.2.20 «Орендовані активи» 
Операції з оренди активів віднесені Товариством до операційної оренди. Там, де 

Товариство є орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на 
рівномірній основі протягом строку оренди. Пов’язані з цим витрати, такі як технічне 
обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення.  

Там, де Товариство є орендодавцем, платежі за договорами операційної оренди 
визнаються як доходи на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, 
такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення. 
Амортизація наданого в оренду основного засобу відноситься на витрати на загальних 
підставах. 

Примітка 1.2.2.21 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих 
помилок» 
Протягом 2014 року Товариство не вносило  зміни до облікової політики.  

Примітка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу» 
Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами (включаючи 

відпустку) оцінюються як поточні зобов’язання, включаються в зобов’язання по персоналу та 
оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в результаті 
невикористаних прав.  

Товариство сплачує фіксовані внески до фондів соціального страхування та страхує 
окремих співробітників якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має 
юридичного або визначеного зобов’язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих 
внесків, які визнаються як витрати в тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам.  

Примітка 1.2.2.23 «Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики 
та оцінки невизначеності» 
При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та 

припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат.  
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Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими 
судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на 
фінансову звітність.  

Визнання відстрочених податкових активів.  
Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці 

ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені 
податкові активи можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу 
будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових 
аспектах. 

Примітка 2 «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою 
діяльність» 
2014 рік в економічному сенсі став підсумком всіх процесів, що відбувалися в країні в 

останнє десятиліття. Анексія Криму і окупація Донбасу стали лише додатковими 
каталізаторами негативних явищ. Однак фундаментальні причини лежать в останніх 10-15 
роках державної політики. 

Безперервна політична нестабільність призвела до нестабільності фінансових ринків, 
різкого знецінення національної валюти по відношенню до основних іноземних валют; 
рейтинги довгострокових і короткострокових суверенних боргів України були знижені 
міжнародними рейтинговими агенціями в 2014 року з подальшим негативним прогнозом.  

Тривало збільшення інфляційного тиску. За даними Державної служби статистики 
України рівень інфляції за 2014 рік склав 124,9%. 

На жаль, сьогодні ніхто не в змозі дати обґрунтований прогноз розвитку економіки країни 
навіть на найближче півріччя. Оскільки він сьогодні цілком залежить від військово-політичної 
ситуації. 

Фінансово-економічна ситуація, включаючи знецінення української гривні, яке відбулось 
у 2014 року, може негативно вплинути на дебіторів Товариства в майбутньому. 

Примітка 3.«Нематеріальні активи» (р. 1000-1002 Баланс) 
Відповідно до вимог п. 107 МСБО 38 « Нематеріальні активи» з невизначеним строком 

корисної експлуатації не підлягають амортизації ». 
В складі нематеріальних активів (НА) обліковуються такі групи об’єктів: 
права на комерційні позначення; 
авторське право та суміжні з  ним права; 
інші нематеріальні активи; 
для всіх нематеріальних активів визначено строк корисного використання – не більше 10 

років безперервної експлуатації. 
В поточному періоді Товариство не здійснювало внутрішніх розробок власних 

нематеріальних активів, не проводило їх переоцінок, перерахунку корисності об’єктів. 
Рух нематеріальних активів за звітний період наведено в таблиці 3. 
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Таблиця 3, тис.грн 

Групи 
нематеріальних 

активів 

Залишок на початок 
року Надій-

шло за 
рік 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 

рік 

Залишок на кінець 
року 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

Накопи-
чена 

аморти-
зація 

Первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

Нако-
пичена 
аморти-

зація 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

Нако-
пичена 
аморти-

зація 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014 рік 
Права на 
комерційні 
позначення - - - - - - - - 
Авторське право та 
суміжні з ними 
права - - - - - - - - 
Інші нематеріальні 
активи 559 - 38 40 40 40 557  
Разом за 2014 рік 559 - 38 40- 40 40 557  

2013 рік 
Права на 
комерційні 
позначення - - - - - - - - 
Авторське право та 
суміжні з ними 
права - - - - - - - - 
Інші нематеріальні 
активи 559 - - - - - 559 - 
Разом за 2013 рік 559 - - - - - 559 - 

 

Примітка 4. «Основні засоби (р. 1010-1012 Баланс)» 
Усі аспекти облікової політики основних засобів описано в Примітці 1.2.2 
Відомості щодо руху основних в 2014 році наведено  в таблиці 4. 
В поточному періоді Товариство не проводило переоцінок основних засобів і перерахунку 

корисності об’єктів, а також : 
1) вартість оформлених у заставу основних засобів – 0 тис. грн.; 
2) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) – 315,7 тис. грн.; 
3) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів - 4166,5 тис. 

грн.; 
4) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів – 0 тис. грн.; 
5) вартість основних засобів, призначених для продажу – 0 тис. грн.; 
6) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій – 0 тис. 

грн.; 
7) вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування – 0 тис. грн.; 
8) вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду – 0 тис. грн.; 
9) знос основних засобів,  щодо яких існують обмеження права власності – 0 тис. грн.; 
10) вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю – 0 тис. грн. 
Переоцінка вартості основних засобів Товариством в зв’язку з переходом на МСФЗ не 

проводилася за недоцільністю. 
Основні засоби обліковуються за амортизованою вартістю.  
Перелік активів, що тимчасово не використовуються, подано нижче у таблиці 5. 
 



 

 
 

Таблиця 4, тис. грн 

Групи 
основних 
засобів 

Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надій-
шло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік Нара-

ховано 
аморти-
зації за 

рік 

Втрати 
від 

змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

у тому числі 
одержані за фіна-
нсовою орендою 

передані в 
оперативну оренду 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

первісної 
(переоці- 

неної) 
вартості 

Зно-
су 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

первісної 
(переоці- 

неної) 
вартості 

Зносу 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

первісна 
(переоці- 

нена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2014 рік 
Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 120 9090 6565 1421   21 16 145    10490 6694   609 355 
Машини та 
обладнання 130 8603 8235 41   1028 1010 153    7616 7378   299 297 
Транспортні 
засоби 140 192 183 -   - - 4    192 187   8 8 
Інструменти, 
прилади, 
інвентар 150 511 459 31   28 27 19    514 451   20 19 
Бібліотечні 
фонди 190 1 1 -   - - -    1 1     
Малоцінні  
необоротні 
матеріальні  
активи 200 1245 759 65   18 18 65    1292 806     
Разом 260 19642 16202 1558     1095 1071 386       20105 15517 0 0 936 660 

2013 рік 
Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 120 10627 7291 11     1548 887 161       9090 6565     629 354 
Машини та 
обладнання 130 8895 8322       292 277 190       8603 8235     330 325 
Транспортні 
засоби 140 192 179       0 0 4       192 183     8 8 
Інструменти, 
прилади, 
інвентар 150 523 448 6     18 17 28       511 459     23 22 
Бібліотечні 
фонди 190 1 1                   1 1         
Малоцінні  
необоротні 
матеріальні  
активи 200 1228 549 30     13 13 223       1245 759         
Разом 260 21466 16790 47     1871 1194 606       19642 16202 0 0 990 709 
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Таблиця 5, грн. 
Iнв. 
№ Назва ОЗ Первісна 

вартість 
Залишкова 

вартість Група 

159 ТОЧИЛЬНО-ШЛIФУВАЛЬНИЙ СТАНОК 1 484,89 59,27 4 
506 БЕТОНОРОЗМІШВАЧ 271,57 9,55 4 
1378 ОСЦИЛОГРАФ С1-93 1 848,48 37,72 4 
1406 ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ ВАР-200 411,02 6,36 4 
2026 НОЖНИЦI ДЛЯ РIЗКИ КАРТОНУ 153,69 13,05 4 
2127 УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВАРКИ 169,49 6,94 4 

2682 
ВЕРТИКАЛЬНО-РЕЗЬБОНАРІЗАЛЬНИЙ 
СТАНОК МОД20-54М 974,49 58,07 4 

2709 У-КА СБОРКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ 972,23 18,77 4 
2802 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159  776,88 0 4 
2813 ПРИЛАД Щ-301 1 292,92 23,11 4 
2948 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159  776,88 0 4 
2949 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159  776,88 0 4 
3045 НОЖНИЦІ КРИВОШИПНІ Н3118 3 850,54 0 4 
3140 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159  959,81 0 4 
3143 АМПЕРМЕТР Щ-34 1 580,87 0 4 
3153 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПВ-1481 282,3 0 4 
3225 ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНИЙ С-К 2Н118 814,14 0 4 
3325 CТЕНД ПРОВIРКИ ТРАНСФОРМАТОРIВ 715,9 0 4 
3384 СТАНОК РЕЗЬБОНАРІЗНИЙ 584,92 33,08 4 
3656 С-К ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК ПР-159М 775,75 0 4 
3663 РЕЗЬБОНАРІЗНИЙ С-К МОД2053 601,86 21,87 4 
5273 ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНИЙ С-К 1К341 3 919,42 46,37 4 
5308 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК 719,29 0 4 
5403 СТАНОК РЯДОВОЇ НАМОТКИ 1 009,49 0 4 
5404 СТАНОК РЯДОВОЇ НАМОТКИ 1 010,63 0 4 
5462 СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК 721,55 0 4 
5463 СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК 721,55 0 4 
6073 СУШИЛЬНА ШАФА 1 710,72 76,52 4 
6074 СУШИЛЬНА ШАФА 1 710,72 76,42 4 
6099 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК 8 815,59 0 4 
7284 ДРОТОШВЕЙНАЯ МАШИНА 85,21 4,5 4 
7555 СТАНОК НАМОТУВАЛЬНИЙ 24 824,12 0 4 
7557 СТАНОК НАМОТУВАЛЬНИЙ МА-00-427 24 824,12 0 4 
7706 УСТАНОВКА ПРОБИВНА 1 270,34 2,85 4 
7955 ОСЦИЛЛОГРАФ С1-93 1 854,13 13,57 4 
7993 МАГАЗИН ОПОРУ Р-48-30Е 277,78 0 4 
8471 ШВЕЙНА МАШИНКА 42,27 0,51 4 
8567 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 859,31 16,5 4 
8767 НУЛЬІНДИКАТОР 147,93 0 4 
8848 АМПЕРМЕТР В-7-16-А 829,95 0 4 
8849 АМПЕРМЕТР В7-16А 829,95 0 4 
9744 СТЕНД ПРОВІРКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ 1 428,43 20,36 4 
12896 ЕКСКАВАТОР ЭО-2681А 3 394,35 20,17 4 
17023 ВОЛЬТМЕТР Щ-301 1 196,94 11,47 4 
7056 ЗНІМАЧ 414,61 0,18 6 
7096 ЗНІМАЧ 414,61 0,18 6 
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Iнв. 
№ Назва ОЗ Первісна 

вартість 
Залишкова 

вартість Група 

1701 КОТЕЛЬНЯ 487651,15 233 224,05 3 
2205 КОРП. з 2-х МОДУЛ. т. "КИСЛОВОДСЬК" 89 683,61 16 921,79 3 
78 АГРЕГАТ ФОРМОВКИ БЛОКIВ 1 320,19 186,03 4 
4248 СИЛОВІ ЩИТИ ЩО-59 134,37 1,43 4 
4249 СИЛОВІ ЩИТИ ЩО-59 134,37 1,43 4 
4514 АМПЕРВОЛЬТМЕТР Щ300 959,81 5,25 4 
5120 МАШИНА ТОЧКОВОЇ ЗВАРКИ 1 405,65 0 4 
7407 МАГАЗИН 465,22 0 4 
7410 МАГАЗИН ОПОРУ Р-4831 277,78 0 4 
7508 КОМПРЕСОР ЗИФ-ШВ 4 629,68 189,86 4 
7558 УСТ-КА ДЛЯ ВИЛУЖ. 804,74 26,38 4 
7746 МІСТ Р-5017 259,71 0 4 
7747 МІСТ Р-5017 259,71 0 4 
7748 МІСТ Р-5017 259,71 0 4 
7893 ВИМІРЮВАЧ Е7-8 2 215,47 53,11 4 
8562 СТАНОК СН-06 2 883,86 95,35 4 
8847 АМПЕРМЕТР 13-7-16-А 829,95 0 4 
8980 ТУМБОЧКА СТАНОЧНИКА 483,49 6,78 6 
2916 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 337,42 0 4 
8564 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 859,31 16,5 4 
9128 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 861,57 21,59 4 
4680 СТОЛОВА 23 910,84 7 223,08 3 
4681 ГАЛЬВАНIЧНИЙ ЦЕХ 149807,99 54 384,13 3 
1330 ЕЛ. ШАФА 169275 806,24 42,04 4 
2839 С-К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВ. МОД1К340Л 9 489,71 360,17 4 
3248 ОСЦИЛОГРАФ С1-93 1 848,48 134,65 4 
3258 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3302 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3606 ЕЛ. ШАФА СПМСХ-7 395,22 20,07 4 
3822 ВЕРСТАТ 586,81 10,11 4 
3826 ВЕРСТАТ 586,81 10,11 4 
3865 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
4618 УСТ-КА ДЛЯ ЗБОРУ ВИВОДІВ 4 010,88 37,46 4 
5007 ВЕРСТАТ 615,95 29,01 4 
5008 ВЕРСТАТ  615,95 29,01 4 
5776 ЕЛ. ШАФА 1 200,33 74,11 4 
5792 ПНЕВМОПРЕС З СТОЛОМ 1 130,32 19,99 4 
6002 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ ЛIЧИЛЬНИКIВ 277,7 14,57 4 
6176 Стенд для обкадки лiчильникiв газу РЛ-4 1 155,59 95,73 4 
6177 Стенд для обкадки лiчильникiв газу РЛ-4 1 102,70 91,49 4 
7292 СТАБИЛИЗАТОР 52-2 173,89 2,65 4 
7440 УСТ-КА ПАЙКИ УПВ-4 27 230,43 246,15 4 
7510 СТАБІЛІЗАТОР 52-2 173,89 3,59 4 
7552 БЛОК Б2-3-3 177,28 2,82 4 
7666 ВИМІРЮВАЧ Е7-8 207,21 1,5 4 
9712 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ БЛОКIВ 225Л-36 1 043,37 2,39 4 
9875 КОНДЕНСАТОРНА УСТ-КА УКМ58-04 3 852,80 261,5 4 
9876 КОНДЕНСАТОРНА УСТ-КА УКМ58-04 3 852,80 346,77 4 
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Iнв. 
№ Назва ОЗ Первісна 

вартість 
Залишкова 

вартість Група 

9926 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9927 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9928 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9930 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9931 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9932 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
10052 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ ЛIЧИЛЬНИКIВ 259,51 17,36 4 
10053 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ ЛIЧИЛЬНИКIВ 259,51 18,12 4 
10054 СТЕНД ДЛЯ РУГУЛ. ЛIЧИЛЬНИКIВ 265,59 13,35 4 
10055 СТЕНД ОБКАТКИ ЛIЧИЛЬНИКIВ 302,75 20,34 4 
10056 СТЕНД ОБКАТКИ ЛIЧИЛЬНИКIВ 302,75 20,34 4 
3817 ВЕРСТАК  586,81 10,11 6 
3830 ВЕРСТАК  586,81 10,11 6 
5067 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 989,43 176,65 6 
5123 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 203,79 6 
5354 ВЕРСТАК  615,95 29,01 6 
5523 ВЕРСТАК  615,95 29,01 6 
5965 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 176,47 6 
9095 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 171,82 6 
  ВСЬОГО 961153,68 315742,30   

Примітка 5. Незавершені капітальні інвестиції (р. 1005 Балансу) 
Рух незавершених капітальних інвестиції за звітний період наведено в табл. 6. 

Таблиця 6, тис. грн. 

Капітальні інвестиції 

Сума 
капітальних 
інвестицій 

здійснених в 
2013 році 

Залишок на 
31.12.13 

Сума 
капітальних 
інвестицій 

здійснених в 
2014 році 

Залишок на 
31.12.14 

Капітальне будівництво - - - - 
Придбання (виготовлення) 
основних засобів 17 268 1493 - 

Придбання (виготовлення) 
інших необоротних 
матеріальних активів 

30 18 64 19 

Придбання (створення) 
нематеріальних активів - - 38 - 

Разом  47 286 1595 19 

Примітка 6. «Фінансові інвестиції (р. 1030,1035 Баланс)» 
Протягом 2014 року було придбано фінансових  інвестицій на суму - 574 тис. грн., 

продано – на суму 574 тис. грн. 
У складі статті обліковуються інші фінансові інвестиції – 4 126 тис. грн. (за справедливою 

вартістю). 

Примітка 7. «Запаси (р. 1100-1104 Баланс)» 
В рядках 1100-1104 Звіту про фінансовий стан (Баланс) обліковуються запаси Товариства, 

класифікація залишків станом на 31.12.2014 року наведено в таблиці 7.  
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Таблиця 7, тис. грн. 
Найменування показника на 31.12.2013 на 31.12.2014 

Сировина і матеріали 521,1 463,4 
Паливо 6,8 8,0 
Запасні частини 36,6 19,5 
Інші виробничі запаси 1185,8 950,0 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 107,9 98,2 
Незавершене виробництво 1206,1 498,7 
Готова продукція 2546,7 3233,7 
Товари 50,4 23,0 

Разом 5661,4 5294,5 
 

В складі запасів станом на 31.12.2014 р. обліковуються ТМЦ руху по яких не було більше 
1 року на суму 875 тис. грн.: 

- незавершене виробництво - 56,5 тис. грн.; 
- готова продукція - 582,2 тис. грн.; 
- сировина і матеріали - 236,3 тис. грн.; 

Примітка 8. «Грошові кошти Товариства (р. 1165-1167 Баланс)» 
Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках та в 

касі Товариства. В рядку 1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду 
відображено кошти в сумі 1151 тис. грн.(в т.ч. кошти в сумі 3 тис. дол. США, що в еквіваленті 
становить 47 тис. грн., що станом на 31.12.2014р були перераховані для обов’язкового продажу 
валюти, але не продані). 

Примітка 9. «Дебіторська заборгованість (р. 1125, 1155 Баланс)» 
Станом на 31 грудня 2014р. відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. 
Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в 

розрізі її  класифікації за строками непогашення станом на 31.12.2014р. 
Таблиця 8, тис. грн. 

Найменування показника Всього на 
кінець року 

в т. ч. за строками непогашення 
до 12 

місяців 
від 12 до 

18 місяців 
від 18 до 

36 місяців інша 

Станом на 31.12.2014 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 644 557 11 24 52 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 251 232 14 5  

Станом на 31.12.2013 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 912 793 6 113 0 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 119 113 0 6 0 
 

Склад і суми статті балансу «Інша дебіторська заборгованість»: 
Таблиця 9, тис. грн. 

Назва статті Станом на 
31.12.2013 р. 

Станом на 
31.12.2014 р. 

Розрахунки з іншими дебіторами (працівниками) 85 4 
Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами 29 236 
Розрахунки за соціальним страхуванням від 
тимчасової непрацездатності 

5 11 

Всього 119 251 
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Для визначення величини резерву сумнівних боргів товариством використовувався метод 
абсолютної суми сумнівної заборгованості. При застосуванні цього методу резерв визначається 
шляхом оцінки платоспроможності окремих дебіторів. 

Товариство проаналізувавши поточну дебіторську заборгованість на предмет виявлення 
сум сумнівної заборгованості, на загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створило 
резерв та відобразило це в обліку. 

Станом на 31.12.14р. Товариством створено резерв сумнівних боргів в сумі 121,0 тис. грн. 
в т.ч.:  

Таблиця 10, грн. 
Назва контрагента Сума 

ТОВ Юнам-монтаж 24257,12 
ТОВ Новий перехід 20000,00 
ТОВ Сенекс-Альянс 76740,50 
Всього 120997,62 
 

Примітка 10. «Резерви за зобов’язаннями» 
Резерви за зобов’язаннями Товариство не створювало. 

Примітка 11. «Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги (ряд. 1610 
Звіту про фінансовий стан (Балансу)» 
Кредиторська заборгованість відображена у рядку 1615 Звіту про фінансовий стан 

(Балансу) на кінець звітного періоду носить поточний характер і не вважається простроченою. 
Таблиця 10, тис. грн. 

Найменування статті Станом на 
31.12.2013 р. 

Станом на 
31.12.2014 р. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги: 
- за ТМЦ, що використовуються у виробництві 
- за послуги 
- за товари 

 
710 
616 
90 
4 

 
939 
833 
104 

2 
 

Примітка 12. «Інші зобов’язання (р. 1600,1615-1690 Баланс)» 
Таблиця 11, тис. грн. 

Рядок Найменування статті Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

1600 Короткострокові кредити банків 756 - 
1635 Зобов’язання по авансах 666 134 
1620 
1621 

по розрахунках з бюджетом 
в т.ч. з податку на прибуток 

162 
91 

423 
231 

1625 
 
 
 

по розрахунках за страхуванням 
в т.ч.: 
- заборгованість по пільгових пенсіях 
- заборгованість по ЄСВ 

2595 
 

2589 
6 

2976 
 

2870 
106 

1630 Зобов’язання перед працівниками по оплаті праці 20 234 
1640 З учасниками 176 176 
1690 

 
 
 

Інші поточні зобов’язання 
в т.ч.: 
- по розрахунках з підзвітними особами 
- по розрахунках з іншими дебіторами і кредиторами 

32 
 

2 
30 

33 
 

3 
30 

 Разом: 4407 3976 
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Примітка 13. «Зареєстрований(пайовий) капітал (р. 1400 Баланс)» 
За звітний період руху  коштів по статутному капіталу не було. 

Таблиця 12 

Найменування 
статті 

Прості акції Превілейовані акції Всього 

Кількість Сума, 
тис. грн. Кількість Сума, 

тис. грн. Кількість Сума, 
тис. грн. 

Статутний 
капітал на 
31.12.2014 

47 922 4 792 200 0 0 47 922 4 792 200 

 

Примітка 14. «Доходи та витрати Товариства» (р. 060,090,110-160 Звіту про фінансові 
результати)» 
Розшифровка інших доходів і витрат отриманих Товариством в 2014 році наведено: 

Таблиця 13, тис. грн. 
Найменування показника Код рядка Доходи  Код рядка Витрати  

2013р 2014р. 2013р 2014р  
Інші операційні доходи і витрати, в т.ч.: 2120 9705 12418 2180 5966 10898 
Операційна оренда активів  1342 1411  - - 
Операційна курсова різниця  - 265  - 28 
Реалізація інших оборотних активів  4428 941  745 10 
Штрафи, пені, неустойки  - -  18 18 
Утримання об'єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення  - -  - - 

Інші операційні доходи і витрати  3935 9801  5203 10842 
у тому числі: непродуктивні витрати і 
втрати   -  84 102 

Інші фінансові доходи і витрати, в т.ч.: 2220  - 2250 204 38 
Проценти   -  197 38 
Інші доходи і витрати, в т.ч.: 2240  574 2270 3 599 
Списання необоротних активів   -  3 25 
Інші доходи і витрати   574  - 574 

Примітка 15. «Податок на прибуток (р. 2300, 2455 Звіту про фінансові результати)» 
Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних 

підставах. Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток на 2014 рік – 18 %. 
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток 

здійснюється Товариством відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». За 2014 рік у звіті 
про фінансові результати відображено податок на прибуток в сумі 317 тис. грн. 

 Примітка 16. Прибуток на одну просту акцію 
Таблиця 14 

Назва статті Код 
рядка 2013 р. 2014 р. 

Середньорічна кількість простих акцій, шт. 2600 47 922 47 922 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій, шт. 2605 47 922 47 922 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. 2610 21,31 23,20 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн. 2615 21,31 23,20 
Дивіденди на одну просту акцію, грн. 2650 0,00  0,00  
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Примітка 17. «Операції з пов’язаними особами» 
ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» не складає консолідованої фінансової 

звітності, що оприлюднюються. 
Контроль за діяльністю товариства здійснюють (табл.15): 

Таблиця 15 
Власник % акцій 

1. ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративно-інвестиційний 
фонд «Синергія-4» (код ЄДРПОУ 35031362) 29,55 
2. ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал» (код ЄДРПОУ 32980900). 23,87 
3. ПрАТ «Оксана Плюс» (код ЄДРПОУ 21561056) 10,01 
 
У Товариства не було відносин з пов’язаними сторонам. 
На даний момент Товариство надіслало запити до власників, щодо виявлення інших 

пов’язаних сторін і встановлення фактів операцій з ними в 2014 році. 
Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу. Всі виплати 

працівникам обумовлені колективним договором. 

Примітка 18. Потенційні зобов’язання Товариства 
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані 

товари, роботи, послуги, основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери. Станом на 31 
грудня 2014 року Товариство  не мало зобов’язань за придбані основні засоби та нематеріальні 
активи, цінні папери , які  воно не сплачувало  своєчасно згідно договорів.  

Примітка 19. «Умовні зобов’язання» 
Товариство розглядає та врегульовує претензії. 
Всього станом на 31.12.2014 в судах першої та апеляційної інстанції розглядається на 

різних процесуальних стадіях 15 адміністративних справ про стягнення фактичних витрат на 
виплату та доставку пільгових та наукових пенсій на загальну суму 3 026 748,52 грн., в тому 
числі: 

- 9 адміністративних справ на стадії зупинення провадження в судах першої інстанції на 
загальну суму стягнення 1 389 180,69 грн.; 

- 1 адміністративна справа на стадії виконання судового рішення про стягнення 
заборгованості (на умовах розстрочки) на суму 889 923,48 грн.; 

- 4 адміністративні справи на стадії оскарження в апеляційному порядку постанов суду 
першої інстанції про стягнення заборгованості на загальну суму 663 649,50 грн.; 

- 1 адміністративна справа на стадії розгляду у суді першої інстанції на суму 83 994,85 
грн. 

Будь-які інші претензії управління вважає не обґрунтованими та виключає ймовірність 
того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.  

Примітка 20. «Ризики» 
Товариство схильне до різних ризиків у зв’язку з наявністю фінансових інструментів. 

Основними видами ризиків є ринковий ризик і ризик ліквідності.  
Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої 

зобов’язання. Товариство управляє своєю ліквідністю шляхом моніторингу запланованих 
витрат, а також прогнозу потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв’язку з діяльністю.  

Примітка 21. «Політика та процеси управління капіталом» 
Головною метою управління капіталом Товариства є:  
- забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому  
- забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги 

пропорційно рівням ризиків.  
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Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу 
та своїх підпорядкованих боргів.  

Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання співвідношення капіталу до 
сукупного фінансування у межах 1:1. 

 
 

Голова Правління ____________   Новогородський М.М. 
 
Головний бухгалтер ___________ Лелик С. О. 
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