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

Постовий В.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.11.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
22986119
1.4. Місцезнаходження емітента
Хмельницька , Кам'янець-Подiльський, 32307, Кам'янець-Подiльський,
пров.Iндустрiальний, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
03849 37846 38984
1.6. Електронна поштова адреса емітента
buh@gipsovik.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.11.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень Цiннi папери України 82(5)

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

gipsovik.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

30. Примiтки: 1.Вiдомостi щодо на належностi емiтента до будь-яких об'єднань
пiдприємтсв- вiдсутнi , так як емiтент не належить до будь-яких об'єднань
пiдприємств.
2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному
капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного

значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного
(домiнуючого) становища.
3.Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як товариство протягом звiтного
перiоду дивiденди не виплачувало.
4.Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало.
5.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня , так як
товариство iншi цiннi папери не випускало.
6.Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, так
як товариство власнi акцiї не викупало протягом звiтного перiоду.
7.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв вiдсутня, так як товариство борговi цiннi папери не випускало.
8.Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є
Закон України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд
16.07.99 р. № 996-ХIУ, доповнений Статею 12-1 «Застосування мiжнародних
стандартiв», вiд 11.06.2011р., Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку,
Мiжнароднi Стандарти Бухгалтерського Облiку, Мiжнароднi Стандарти
Фiнансової Звiтностi, Тлумачення КТМФЗi, внутрiшнi положення
Пiдприємства.
9.Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi, не має.
10.Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, так як
сертифiкати не замовлялись.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
Кам'янець-Подiльське ПАТ "ГIПСОВИК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
32307
3.1.5. Область, район
Хмельницька , Кам'янець-Подiльський
3.1.6. Населений пункт
Кам'янець-Подiльський
3.1.7. Вулиця, будинок
пров.Iндустрiальний, 1
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
16761200000000106
3.2.2. Дата державної реєстрації
15.11.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Кам'янець-Подiльської мiської ради Хмельницької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1427180.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1427180.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ АБ "Укргазбанк" м.Київ
3.3.2. МФО банку
320478
3.3.3. Поточний рахунок
2600170819
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ АБ "Укргазбанк" м.Київ
3.3.5. МФО банку
320478
3.3.6. Поточний рахунок
2600170819
3.4. Основні види діяльності
23.52

Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

08.1
1

Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого
сланцю

46.7
Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-тезнiчним обладнанням
3
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Геологiчне вивчення, у тому числi дослiдно-промислова розробка
вапнякiв в якостi сировини для цукрової та будiвельної
промисловостi

4186

Опис

Державна
12.07.2012 служба геологiї 12.07.2017
та надр України

Спецiальний дозвiл на дослiдно-промислову
розробку корисних копалин отримано на 5 рокiв,
проводиться робота для отримання спецiального
дозволу на видобування

Водобування гiпсу, придатного для виробництва в'яжучих
матерiалiв
Опис

Видобування кременю, придатного для виготовлення мелючих
тiл i футеровочних матерiалiв
Опис

Видобування доломiтiв i доломiтових вапнякiв придатних в
якостi сировини для виробництва щебеню будiвельного i каменю
ботового
Опис

Використання води

1060

Лiцензiю на користування надрами отримано на 20
рокiв

1061

Державна
08.09.1997 служба геологiї 08.09.2017
та надр України

Лiцензiю на користування надрами отримано на 20
рокiв

4984

Державна
11.06.2009 служба геологiї 11.06.2029
та надр України

Лiцензiю на користування надрами отримано на 20
рокiв для видобування доломiтiв i доломiтових
вапнякiв

002690

Опис

Державна
08.09.1997 служба геологiї 08.09.2017
та надр України

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
03.12.2010
03.12.2015
природного
середовища у
Хмельникiй
областi

Дозвiл на користування пiдземними водами видано
на 5 рокiв

3.8. Інформація про органи управління емітента
Управлiння товариством здiйснюють:
- Вищий орган товариства-загальнi збори акцiонерiв товариства;
- Наглядова рада акцiонерного товариства;
- Правлiння товариства (Виконавчий орган);
- Ревiзiйна комiсiя.

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

Місцезнаходження

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

ТОВ "Володар-Україна"

31557501

61052 м.Харкiв
вул.Малиновського, 30

0.247000000000

ДО "Уголь-траст"

20360835

83000 м.Донецьк
вул.Артема, 63

0.035000000000

ТОВ "АТЕМ"

21643937

01033 м.Київ
вул.Жилянська, 19

1.907100000000

Спiльне пiдприємство
"SUPRATEN PLUS", Товариство з

0000000000

2059Молдова Кишинiв
Пєтрiкань, 84

28.801700000000

обмеженою вiдповiдальнiстю
(Молдова)
Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

немає

немає немає немає

69.009200000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) фактично за первод 242
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) фактично за перiод - 17
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)
фактично за перiод - Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 8177
Розмiр фонду оплати працi стосовно попереднього року збiльшився на (тис.грн.) - 1539

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постовий Володимир Iллiч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 431083 24.01.1957 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний iнженер Кам'янець-Подiльського виробничого об'єднання будiвельних
6.1.8. Опис
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Члеен правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Атаман Iван Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НВ 148983 26.06.2002 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник дiльницi Кам'янець-Подiльсьського ВАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлик Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 432784 07.02.1998 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний механiк Кам'янець-Подiльсьського ВАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiдлiсний Вячеслав Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 943950 16.12.2000 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник дiльницi Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гасанова Галина Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 637780 29.10.2004 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний технолог Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Призначена на посаду члена наглядової ради на три роки, посадова особа емiтента непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiчик Сергiй Миколайовий
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 046618 13.02.1996 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний директор Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Призначений на посаду члена наглядової ради на три роки, посадова особа емiтента непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муляр Марiя Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 402998 11.10.1997 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер-технолог Кудринецької дiльницi Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi

злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ринда Анатолiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 004943 21.10.1995 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний енергетик Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"
6.1.8. Опис
Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галицький Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
НВ 048663 12.01.2002 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"

6.1.8. Опис
Призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на три роки, посадова особа емiтента непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Термiкан Сержиу
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
А 89005127 10.07.2000 Кишинiвське МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний директор АТ «Супратен» (м. Кишинiв)
6.1.8. Опис
Призначений на посаду членаправлiння на п'ять рокiв, посадова особа емiтента непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бачой Андрей
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
А 01107833 16.03.2009 Кишинiвське МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор СП ТОВ «Супратен плюс» (м.Кишинiв)
6.1.8. Опис
Призначений на посаду члена правлiння на п'ять рокiв, посадова особа емiтента непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кожокарь Григоре
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
А 2909397 30.03.2007 Кишинiвське МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу АТ «Супратен» (м. Кишинiв)
6.1.8. Опис
Призначений на посаду члена правлiння на в'ять рокiв, посадова особа емiтента непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пазгалов Анатолiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 762446 05.03.1998 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний директор АТ "Супратен" (м.Кишинiв)
6.1.8. Опис
Призначений на посаду голови наглядової ради на п'ять рокiв, посадова особа емiтента
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Триколiч Нiколай
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
А 89029802 12.06.2003 Кишинiвське МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Призначений на посаду голови Ревiзiйної комiсiї на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: директор АТ «Супратен» (м. Кишинiв)
6.1.8. Опис
Призначений на посаду голови Ревiзiйної комiсiї на п'ять рокiв, посадова особа емiтента
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боярський Сержиу
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
А 48020321 22.12.1997 Кишинiвське МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**

1958
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: начальник виробництва, директор виробництва «Окна, двери» АТ «Супратен» (м.
Кишинiв).
6.1.8. Опис
Призначений на посаду члена Ревiзiйної комiсiї на п'ять рокiв, посадова особа емiтента
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
Дата
Кількість
орган, який видав)* або
внесення до
акцій
ідентифікаційний код за
реєстру
(штук)
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Постовий
Володимир Iллiч

НА 431083 24.01.1998
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

1458926

25.5561000000

1458926

0

0

0

Член
правлiння

Атаман Iван
Iванович

НВ 148983 26.06.2002
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

20380

0.35700000000

20380

0

0

0

Член
наглядової
ради

Михайлик
Олександр
Миколайович

НА 432784 07.02.1998
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

23062

0.40390000000

23062

0

0

0

Член
Пiдлiсний Вячеслав
наглядової
Павлович
ради

НА 943950 16.12.2000
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

2000

0.03500000000

2000

0

0

0

Член
наглядової
ради

Гасанова Галина
Василiвна

МЕ 637780 29.10.2004
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

988

0.01730000000

988

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Галицький
Володимир
Володимирович

НВ 048663 12.01.2002
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

988

0.01730000000

988

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Ринда Анатолiй
Михайлович

НА 004943 21.10.1995
Кам'янець-Подiльський МВ
УМВСУ

08.04.1997

3040

0.05330000000

3040

0

0

0

Член
правлiння

Термiкан Сержиу

А 89005127 10.07.2000
Кишинiвське МВ УМВС

11.10.2011

737498

12.9188000000

737498

0

0

0

Голова
МК 762446 05.03.1998
Пазгалов Анатолiй
наглядової
Московським РВ ХМУ УМВСУ 11.10.2011
Володимирович
ради
в Харкiвськiй обл…

803022

14.0665000000

803022

0

0

0

3049904

53.4253563

3049904

0

0

0

Усього

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Спiльне пiдприємство
"SUPRATEN PLUS"
Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
(Молдова)

0000000000

Кількість за видами акцій

Дата
Кількість
Місцезнаходження внесення до
акцій
реєстру
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

2059 Молдова
Кишинiв м.Кишинiв
Пєтрiкань, 84

28.80170000000

1644210

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Постовий Володимир
Iллiч

11.10.2011

1644210

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій

Дата
Кількість
внесення
акцій
до реєстру
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

НА 431083 24.01.1998 Кам'янецьПодiльський МВ УМВСУ

08.04.1997

1458926

25.55610000000

1458926

0

0

0

Термiкана Сержиу

А 89005127 10.07.2000 Кишинiвське МВ
УМВС

11.10.2011

737498

12.91880000000

737498

0

0

0

Пазгалов Анатолiй
Володимирович

МК 762446 05.03.1998 Московський РВ
ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.

11.10.2011

803022

14.06650000000

803022

0

0

0

4643656

81.3432082848

46436560

0

0

0

Усього

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

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата
проведення

20.04.2012

Кворум
зборів**

Опис

81.9353
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту Рiчних Загальних зборiв, обрання
голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв;2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту;3.Звiт Наглядової ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2011 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;4.Звiт Ревiзiйної комiсiї з фiнансової
дiяльностi Товариства в 2011 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства за
2011 рiк;5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi
та затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2011рiк;6.Затвердження порядку розподiлу
прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2011
роцi;7.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової ради та Ревiзiйної
комiсiї, i визначення уповноваженої особи на пiдписання договорiв iз членами Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї;8.Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової
ради; 9.Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та вибори нового складу Ревiзiйної
комiсiї;10.Припинення повноважень Виконавчого органу (правлiння) та вибори нового складу
Виконавчого органу(правлiння);11.Припинення повноважень Реєстрацiйної комiсiї та вибори нового
складу Реєстрацiйної комiсiї;12.Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Кам`янецьПодiльського публiчного акцiонерного товариства “ГIПСОВИК”;13.Затвердження змiн та доповнень до
Статуту Кам`янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства “ГIПСОВИК” та дочiрнiх
пiдприємств;14.Затвердження рiшення про вихiд з числа учасникiв ТОВ ”Полiрем гiпс” (м. Київ)
Кам`янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства “ГIПСОВИК”.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

Дата проведення

10.02.2012

Кворум зборів**

0

Опис

Загальнi збори акцiонерiв не проводились

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватна аудиторська фiрма "Подiлля-аудит-центр"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30318782

Місцезнаходження

29000 Україна Хмельницька Хмельницький м.Хмельницький
Старокостянтинiввське шосе, 26/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2074
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0382) 74-08-40

Факс

78-74-56

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг емiтенту

Опис

Приватна аудиторська фiрма "Подiлля-аудит-центр" проводила аудит
фiнансової звiтностi Кам'янець-Подiльського ПАТ "ГIПСОВИК" за
2012рiк

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23697280

Місцезнаходження

03087 Україна Київська Київ м.Київ Єреванська, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №520292
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.02.2010

Міжміський код та телефон

(03849) 50955

Факс

50144

Вид діяльності

Зберiгач цiнних паперiв

Опис

Зберiгач цiнних паперiв

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

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київ м.Київ Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 2791213

Факс

3777016

Вид діяльності

Ведення зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв

Опис

Ведення зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва про
органу, що
реєстрації
реєстрацію
зареєстрував
випуску
випуску
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Номінальна Кількість
Форма існування
вартість акцій
акцій
та форма випуску
(грн.)
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.08.1998

153/22/1/98

Хмельницьке
теруправлiння
ДКЦПФР

Немає iнформацiї

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.250

5708720

1427180.000

100.000000000000

Опис

Товариство не випускало акцiй на пред'явника, привiлейованих акцiй, процентних та безпроцентних облiгацiй, а також не купувало власних
акцiй протягом звiтного перiоду

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Кам'янець-Подiльський гiпсовий завод побудований в 1929 роцi, займався виробництвом гiпсу,
гiпсових блокiв. На протязi всього перiоду завод укомплектовувався, розширювався,
створювались новi пiдроздiли, в результатi чого завод був перейменований в Кам'янецьПодiльське об'єднання будiвельних матерiалiв та вважався одним з передових пiдприємств
України по виробництву будiвельних матерiалiв. В 1995 роцi Кам'янець-Подiльське об'єднання
будiвельних матерiалiв реорганiзовано в Кам'янець-Подiльське ВАТ "ГIПСОВИК". З 05.10.2010
року Кам'янець-Подiльське ВАТ "ГIПСОВИК" , згiдно Закону України "Про акцiонернi
товариства" переiменоване в Кам'янець-Подiльське ПАТ "ГIПСОВИК".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органiзацiйно-правова форма господарювання - акцiонерне товариство. Основнi цехи товариства :
Кудринецький цех по виробництву гiпсового каменю i гiпсу; Кам'янець-Подiльський цех по
фасуванню гiпсу; Кам'янець-Подiльський цех по виробництву високомiцного гiпсу; Гринчуцький
цех по виробництву продукцiї iз кременю; ремонтно-будiвельна дiльниця; ремонтно-механiчна
майстерня; автопарк; Колодiївський цех по добуванню вапняку; Слобiдко-Рихтiвський цех по
добуванню доломiту.
Кам'янець-Подiльське ПАТ "ГIПСОВИК" являється засновником трьох дочiрнiх пiдприємств :
1.ДП "Гiпс плюс" (виробництво доломiтового щебеню); 2.ДП "Альфа Гiпс" (виробництво
вапнякового щебеню); 3.ДП "Подiлля-Гiпс" (займається виробництвом сухих будiвельних сумiшей
на територiї головного пiдприємства).
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Жодних пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першою попередньою
фiнансовою звiтнiстю ПАТ«ГIПСОВИК», пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ.Концептуальною
основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi
полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на
МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як
очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки
управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та
складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО1 «Подання фiнансової звiтностi».Ця фiнансова
звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю
ПАТ«Гiпсовик», пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ.Концептуальною основою попередньої
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на
вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi
управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть
чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським
персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а
також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей
фiнансових звiтiв згiдно МСБО1 «Подання фiнансової звiтностi».Дана фiнансова звiтнiсть
стосується групи пiдприємств ПАТ«Гiпсовик» та пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв

фiнансової звiтностi.Консолiдована фiнансова звiтнiсть охоплює фiнансову звiтнiсть Групи та її
дочiрнiх компанiй станом на 31.12.2012р., а саме:1.ДП ПАТ «ГIПСОВИК» «Подiлля-Гiпс»;2. ДП
ПАТ «ГIПСОВИК» «Гiпс-Плюс»;3.ДП ПАТ «ГIПСОВИК» «Альфа-Гiпс».Фiнансова звiтнiсть
дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за такий самий звiтний перiод, що й звiтнiсть ПАТ
«Гiпсовик».Всi внутрiшньо груповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i витрати, що
виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi Групи,та дивiденди повнiстю виключенi.За
всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31грудня 2012 р., Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського
облiку (Положення (Стандарти)Бухгалтерського облiку (далi-ПСБО)). Ця фiнансова звiтнiсть за
рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю
ПАТ«Гiпсовик», пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена
вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо попередньої фiнансової звiтностi
Кам’янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства
«Гiпсовик» за 2012рiк
Адресат:
Правлiнню, Наглядовiй Радi Кам’янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства
«Гiпсовик»

Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик»
(Надалi Товариство, Пiдприємство), код ЄДРПОУ 22986119; мiсцезнаходження: юридична адреса
32300, Хмельницька область, м.Кам’янець-Подiльський, провулок Iндустрiальний, будинок1;
фактична адреса вiдповiдає юридичнiй адресi, дата та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю №16761200000000106 вiд 15.11.1996р. видане виконавчим комiтетом Кам’янець-Подiльської
районної Ради, що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та
вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який
закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та
iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих
П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «попередня фiнансова звiтнiсть»).
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у Примiтцi 2 концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на
застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» .
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана
для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ
станом на 31.12.2013 року з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн
вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi
за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Кам'янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик» несе вiдповiдальнiсть за
складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою
спецiального призначення, описаною в Примiтцi 2. Управлiнський персонал також несе
вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на

основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi , що попередня фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi . Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
попередньої фiнансової звiтностi .
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
При проведеннi аудиту встановлено, що у фiнансовiй звiтностi вiдсутнє розкриття по МСБО 36
«Зменшення корисностi активiв», щодо визначення вигод вiд вiдновлення корисностi чи втрат вiд
зменшення корисностi.
У зв’язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються того, що часовi рамки призначення
аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв,
аудиторська фiрма не може дати висновок по вказаних моментах.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 року
та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
концептуальної основи спецiального призначення, описаної в Примiтцi 2, включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується будуть чинними, та
облiкових полiтик , що як очiкується будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал
пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi
залишки балансу станом на 01.01.2012 року та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час
складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013
року. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який
включає три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два Звiти про фiнансовий результат(Звiти
про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi
примiтки(в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може
забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Кам'янець-Подiльського Публiчного
акцiонерного товариства «Гiпсовик», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових
коштiв згiдно МСФЗ. Наша думка не модифiкована згiдно цього питання .
Попередню фiнансову звiтнiсть Кам'янець-Подiльського Публiчного акцiонерного товариства
«Гiпсовик» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким
чином, попередня фiнансова звiтнiсть Кам'янець-Подiльського Публiчного акцiонерного
товариства «Гiпсовик» може бути неприйнятною для iнших цiлей .
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360 надаємо наступну додаткову iнформацiю:

- вартiсть чистих активiв Товариства становить 7837тис.грн. та вiдповiдає вимогам частини
третьої ст.155 Цивiльного кодексу України;
- суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, аудитом не встановлено;
- Товариством протягом 2012 року вчинялись значнi правочини, суми яких перевищують 10 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, а саме: реалiзацiя продукцiї АТ «Супратен» згiдно
Договору №23 вiд 02.06.2008року на суму 11633,7тис.грн.; реалiзацiя продукцiї «Супратен Плюс»
СРЛ згiдно Договору №13 вiд 05.10.2012р. на суму 4674,7тис.грн.; придбання обладнання в ТОВ
«Полiрем Гiпс» згiдно Договору №22-12/2011 вiд 22.12.2011р. на суму 6499,9тис.грн.
Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та характеризується позитивними факторами, до яких слiд вiднести: проведення
загальних зборiв акцiонерiв, функцiонування Наглядової Ради i Ревiзiйної Комiсiї; використання
послуг зовнiшнiх аудиторiв, наявнiсть внутрiшнiх Положень регулювання дiяльностi Товариства.
Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя товариства. Служби
внутрiшнього аудиту Товариством не створено.
? При проведеннi аудиту попередньої фiнансової звiтностi Товариства аудитор здiйснив
iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової
звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї,
включаючи внутрiшнiй контроль, у такий спосiб забезпечивши основу для впровадження дiй у
вiдповiдь на оцiненi ризики суттєвого викривлення.
Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення попередньої
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства аудитори вважають, що попередня фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня
2006 року №1528, ми наводимо наступну додаткову iнформацiю.
Основнi вiдомостi про Кам'янець-Подiльське ПАТ «Гiпсовик»:
Повна назва пiдприємства Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство «Гiпсовик»
Код за ЄРДПОУ 22986119
Мiсцезнаходження провулок Iндустрiальний, будинок 1, м. Кам'янець-Подiльський, Хмельницька
область, 32307
Дата та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної
особи
№16761050014000106 вiд 16.06.1994р.
Види дiяльностi за КВЕД 23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей
08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого
сланцю.
46.73 Оптова торгiвля деревиною , будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним
обладнанням
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
35.13 Розподiлення електроенергiї
1. Розкриття iнформацiї про активи
Станом на 31.12.2012р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року
збiльшились на 28,2 % та складають 28472 тис. грн.
1.1. Необоротнi активи
У складi необоротних активiв ПАТ «Гiпсовик» облiковує основнi засоби, нематерiальнi активи,
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї .
Згiдно облiкових даних первiсна вартiсть власних основних засобiв ПАТ «Гiпсовик» станом на

31.12.2012 року складає 38501 тис.грн.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв Товариства збiльшилась за 12 мiсяцiв 2012 року на
8196тис.грн. Накопичений знос основних засобiв становить станом на 31.12.2012р.- 15080тис.грн.
Придбанi (створенi) основнi засоби зарахованi на баланс Товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв. Основнi засоби вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю.
Пiдприємством застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
Також у складi необоротних активiв пiдприємство облiковує :
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вартiсть яких станом на 31.12.2012р. становить 423тис.грн.
- нематерiальнi активи , первiсна вартiсть яких 13тис.грн.
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi ПАТ «Гiпсовик» щодо необоротних активiв
вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку Товариства, обранiй облiковiй
полiтицi та вiдповiдним нормативним вимогам.
1.2.Оборотнi активи
У складi оборотних активiв пiдприємство облiковує виробничi запаси, готову продукцiю,
незавершене виробництво, дебiторську заборгованiсть за розрахунками за товари(роботи,
послуги), дебiторську заборгованiсть за виданими авансами, iншу поточну дебiторську
заборгованiсть, iншi оборотнi активи призначенi для реалiзацiї та споживання протягом
операцiйного циклу чи протягом 12 мiсяцiв з дати балансу та грошовi кошти що необмеженi у
використаннi.
Запасами Товариство вважає активи , якi утримуються для подальшого перепродажу або
перебувають у процесi виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються
для споживання пiд час виробництва, виконання робiт, надання послуг в умовах звичайної
господарської дiяльностi. Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю,
при вибуттi сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, iнших виробничих запасiв – за методом
ФIФО .
Запаси на дату балансу (станом на 31.12.2012 року) вiдображенi за найменшою з двох величин:
собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї :
- виробничi запаси - 327 тис.грн.;
- готова продукцiя - 104 тис.грн.;
- незавершене виробництво - 292 тис.грн.
Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ.
Резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створювався .
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) станом на
31.12.2012 року складає 1621 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами -401
тис.грн.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2012 року складає: в нацiональнiй валютi – 337тис.грн.,
в iноземнiй валютi – 1318 тис.грн.
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 197тис.грн.
2. Розкриття iнформацiї щодо зобов’язань
Пiдприємством в фiнансовiй звiтностi вiдображенi довгостроковi зобов’язання, а саме
зобов’язання по довгострокових кредитах банкiв, якi зменшились в порiвняннi з 01.01.2012 року
на 891 тис.грн. та складають станом на 31.12.2012 року – 7716 тис.грн.
Згiдно облiкових даних та звiтних показникiв, структура поточних зобов’язань Товариства в 2012
роцi така:
№ Найменування Станом на 31.12.2011р. Станом на 31.12.2012р. Змiна за перiод,
+/тис.
грн Питома вага ,% тис.
грн Питома вага ,% тис. грн Питома вага ,%
1. Короткостроковi кредити банкiв 280 4,29 167 1,29 -113 -2,99

2. Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги 1006 15,40 3298 25,53 +2292 +10,13
3. Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 2725 41,71 7606 58,87 +4881 +17,16
4. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 164 2,51 215 1,66 +51 -0,85
5. Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 253 3,87 193 1,49 -60 -2,38
6. Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 384 5,88 387 3,00 +3 -2,88
7. Iншi поточнi зобов’язання 1721 26,34 1053 8,15 -668 -18,19
Разом: 6784 100 12919 100 +6386 х
Таким чином, загальна сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2012р. становить 12919тис.грн.
Найбiльшу питому вагу у складi поточних зобов’язань на кiнець звiтного 2012 року складають
зобов’язання з отриманих авансiв – 58,87% та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги-25,53%.
На думку аудиторiв, надана iнформацiя про зобов`язання ПАТ«Гiпсовик» достовiрно та в повному
обсязi вiдображає їх наявнiсть станом на 31.12.2012р.
3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та його формування
Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов’язань, якi
призводять до його змiни. Аудитори вважають, що статтi першого роздiлу пасиву балансу
достовiрно оцiненi i дають правдиве i неупереджене уявлення про власний капiтал Товариства та
вiдповiдають вимогам норм дiючого законодавства України.
Згiдно Статуту Товариства, розмiр статутного фонду (капiталу) ПАТ«Гiпсовик» складає
1427180,00грн.(Один мiльйон чотириста двадцять сiм тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок), що
вiдповiдає сумi зафiксованiй в Балансi Товариства. Статутний фонд ПАТ «Гiпсовик» сформований
та сплачений у розмiрi 1427180,00грн.(Один мiльйон чотириста двадцять сiм тисяч сто вiсiмдесят
гривень 00 копiйок), що становить 5708720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
гривень кожна.
На протязi 2012р. загальна сума Статутного капiталу не змiнювалась. Станом на 31.12.2012р.
розмiр фактично сплаченого Статутного фонду вiдповiдає заявленому.
Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi ПАТ«Гiпсовик» станом на 31.12.2012р. достовiрно.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства України.
5. Фiнансовi результати
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що
закiнчився 31.12.2012 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року
Кам’янець-Подiльський ПАТ «Гiпсовик» отримало чистий прибуток в сумi 1025 тис.грн.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в
журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв та
витрат Товариства за 2012рiк, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
6. Iнша iнформацiя та iнформацiя про подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України
«Про цiннi папери та фондовий ринок»
Станом на 31.12.2012р. iнших емiсiйних цiнних паперiв, окрiм акцiй, в Товариствi немає.
Станом на 31.12.2012р. емiсiйних цiнних паперiв Товариства, якi перебувають у процесi
розмiщення, немає.
Товариство протягом 2012 року не здiйснювало викуп власних акцiй, а також не приймало
рiшення про викуп акцiй у наступному перiодi.
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку згiдно Закону України «Про цiннi
папери та фондовий ринок».
Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
Станом на 31.12.2012р. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
Протягом 2012 року фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не було.
Рiшенням Наглядової ради вiд 20 квiтня 2012 року, протокол № 5 та Загальними зборами
акцiонерiв Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик» вiд 20 квiтня 2012 року, протокол № 1,
прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:

звiльнено з посади членiв виконавчого органу (правлiння) Товариства:
? Галагана Юрiя Олександровича строк перебування на посадi з 20.04.2007, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
? Мендерецького Миколу Болеславовича - строк перебування на посадi з 20.04.2007, володiє
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
? Комендо Костянтина Леонiдовича - строк перебування на посадi з 17.04.2009, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду голови виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Постового Володимира Iллiча термiном на 5 (п’ять) рокiв, володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 25,556%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Атамана Iвана Iвановича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 0,357%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Термiкана Сержиу термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: технiчний
директор АТ«Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi Товариства в
розмiрi 12,9188%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Бачой Андрея термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: директор СП ТОВ
«Супратен плюс» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Кожокарь Григоре термном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: начальник
юридичного вiддiлу АТ «Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 0%.
З посади голови Ревiзiйної комiсiї Товариства звiльнено:
? Жуковського Олега Олексiйовича - строк перебування на посадi з 25.04.2008, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
З посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства звiльнено:
? Трусова Сергiя Iвановича - строк перебування на посадi з 17.04.2009, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду голови Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Триколiча Нiколая термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає-директор АТ
«Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Боярского Сергея призначений термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймаєначальник виробництва, директор виробництва «Окна, двери» АТ «Супратен» (м.Кишинiв),
володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Муляр Марiю Павлiвну термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: iнженертехнолог Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Ринду Анатолiя Михайловича призначений термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: головний енергетик Кам’янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик», володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0532%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Галицького Володимира Володимировича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: головний бухгалтер Кам’янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик», володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0173%.
З посади голови Наглядової ради Товариства звiльнено:
? Майбороду Олександра Олексiйовича - строк перебування на посадi з 20.04.2007, володiє
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду голови Наглядової ради Товариства призначено:

? Пазгалова Анатолiя Володимировича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: заступник директора з виробництва АТ «Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 13,6347%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Михайлика Олександра Миколайовича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: головний механiк Кам’янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик», володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,4040%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Пiдлiсного Вячеслава Павловича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає:
директор виконавчий Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному
капiталi Товариства в розмiрi 0,0350%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Гасанову Галину Василiвну термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає:
головний технолог Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному
капiталi Товариства в розмiрi 0,0173%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Пiчика Сергiя Миколайовича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає:
комерцiйний директор Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному
капiталi Товариства в розмiрi 0%.
Станом на 31.12.2012р. у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй є :
? Спiльне пiдприємство «SUPRATEN PLUS», Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, MDA28,8017% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
? Три фiзичних особи (громадяни України)- з кiлькiстю акцiй вiдповiдно 25,5561%, 14,0666% та
12,9188%
Рiшень емiтента про утворення або припинення його фiлiй (представництв) не приймалось;
Рiшень вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалось;
Будь-яких рiшень з боку вищого органу емiтента або ж суду на предмет порушення чи припинення
справ про банкрутство або шахрайства емiтента у звiтному перiодi не приймалось.
Iнших дiй, визначених ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Товариство
протягом 2012 року не здiйснювало.
Довiдка про фiнансовий стан Товариства на 31.12.2012р.
Аудиторською перевiркою проведено оцiнку фiнансового стану ПАТ «Гiпсовик» з використанням
коефiцiєнтiв, розрахованих на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства.
№
п/п Показник Станом
на 31.12.
2012 р.
Нормативне значення
показникiв
1 Загальний коефiцiєнт лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 0,35 бiльше 1
2 Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 0,30 0,6...0,8
3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,13 бiльше 0 (збiльшення)
4 Чистий оборотний капiтал (тис.грн.) -8291 бiльше 0
5 Коефiцiєнт платоспроможностi 0,28 бiльше 0,5
6 Коефiцiєнт фiнансування 2,63 менше1
7 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами -0,64 бiльше 0,1
8 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу -1,05 бiльше0
Оцiнюючи результати дiяльностi Товариства в цiлому, аналiзуючи фiнансовi показники в динамiцi
та взаємозв'язку з позицiй фiнансової стабiльностi i платоспроможностi, фiнансовий стан ПАТ
«Гiпсовик»станом на 31.12.2012 року аудиторська фiрма не може оцiнити як достатньо стiйкий i
стабiльний, з огляду на той факт, що бiльшiсть фiнансових показникiв не вiдповiдає узвичаєним
оптимальним значенням платоспроможностi та лiквiдностi.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування юридичної особи Приватна аудиторська фiрма «Подiлля - аудит – центр»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30318782
Мiсцезнаходження 29000,м. Хмельницький,
Cтарокостянтинiвське шосе, 26/1,
Реєстрацiйнi данi Свiдоцтво про державну реєстрацiю №16731200000001582 вiд 06.04.1999р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм Свiдоцтво про внесення
до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2074,видане 26 сiчня 2001 р. Аудиторською
Палатою України, чинне до 04.11.2015р.
Iнформацiя про аудитора:номер,серiя, дата видачi сертифiката аудитора Казалiнов Валерiй
Йосипович; сертифiкат аудитора серiї А №003560, дата видачi 18.12.1998р.,чинний до 18.12.2017р.
Вiдомостi про проходження контролю якостi Рiшення Аудиторської Палати №227/4 вiд
27.01.2011р.
Телефон/факс (0382)78-74-56, (8-067)3825727
Електронна адреса auditcnt@hm.ukrtel.net
Договiр на проведення аудиту № 903 вiд 12.02.2013р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку: 12.02.2013р.;
Дата закiнчення: 22.04.2013р.
Директор фiрми
“Подiлля-аудит-центр” Казалiнов В.Й.
(Сертифiкат аудитора №003560)
м.Хмельницький,
Старокостянтинiвське шосе, 26/1 «22» квiтня 2013 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основними видами дiяльностi є : видобуток кременевого i гiпсового каменю, виробництво гiпсу та
продукцiї з кременю, виробництво стiнових блокiв, торгiвля будiвельними матерiалами,
видобування вапнякового каменю, видобування доломiтового каменю.Основнi види продукцiї :
гiпс будiвельний, гiпс високомiцний, кулi, плити кремневi, мука кременева, щебiнь гiпсовий,
щебiнь вапняковий, щебiнь доломiтовий. Виробнича дiяльнiсть ПАТ "ГIПСОВИК" частково має
сезонний характер. Бiльший товарообiг припадає на весняно-лiтнiй перiод i помiрне зменшення
виробництва проходить в зимовий перiод.Основнi ринки збуту : по високомiцному гiпсу пiдприємства будiвельної iндустрiї України, заводи по виробництву сухих будiвельних сумiшейi;
по гiпсу будiвельному - Україна (мiста Київ, Одеса, Львiв, Днiпропетровськ, Запорiжжя та iншi
населенi пункти); по кремневiй продукцiї-поставка даної продукцiї здiйснювалась на київський
завод по виробництву керамiчної плитки ТОВ "АТЕМ" . Основнi клiєнти : пiдприємства
будiвельної iндустрiї, заводи по виробництву керамiчних виробiв, iншi приватнi та колективнi
пiдприємства.Третя частина готової продукцї реалiзується на експорт. Продукцiя пiдприємства
має ряд перспективних особливостей. Вона є екологiчно чистою продукцiєю. Так гiпс
використовується в оздоблюваннi квартир, офiсiв(гiпсова штукатурка,шпаклiвка,гiпсокартон), для
виробництва фарфоро-фаянсових виробiв (гiпс,кремiнь).

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
В груднi 2007р. пiдприємство отримало кредит по лiнiї Свiтового банку у розмiрi 8648378 грн. для
придбання нової гiрничої технiки. Транш на суму 3682599,12 було отримано в груднi 2007 року.
Друга частина кредитного ресурсу була отримана траншами в 2008 роцi на загальну суму
4965778,88 грн. Для розмитнення iмпортованих екскаваторiв з Росiї було отримано кредит банку
"Фiнанси та Кредит" в розмiрi 500000,00 грн., в квiтнi 2008 року.В груднi 2008 року в Укргазбанку
було отримано кредит в розмiрi 1000000,00 грн. для поповнення обiгових коштiв.
В 2009 роцi кредитна програма була повнiстю виконана: вiдкрито два нових кар'єри Колодiївський кар'єр вапняку та Слобiдко-Рихтiвський кар'єр доломiту.В 2012 роцi пiдприємство
придбало гiрничий екскаватор росiйського виробництва фiрми КРАНЄКС вартiстю 1900,0
тис.грн., та придбало цех по виробництву сухих будiвельних сумiшей збудований на територiї
пiдприємства у київської фiрми "Полiрем Гiпс" вартiстю 7000,0 тис.грн. Кошти поступили вiд АТ
"Супратен" (Молдова) в виглядi авансових платежiв за продукцiю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
В 2012 роцi за рахунок власних коштiв було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму
8595 тис.грн., що дозволило доповнити iнфраструктуру двох нових вищезгаданих кар'єрiв та
придбати власний цех по виробництву сухих будiвельних сумiшей.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть ПАТ мають вплив економiчнi, полiтичнi, соцiальнi та виробничi фактори.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
В звiтному перiодi пiдприємство не проводило суттєвих виплат по штрафним санкцiям.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Для вирiвнювання ситуацiї на ринку збуту продукцiї правлiнням ПАТ "ГIПСОВИК" прийнято
рiшення про збiльшення випуску нових перспективних видiв продукцiї, щоб зменшити залежнiсть
економiки пiдприємства вiд продукцiї на яку зменшується попит, а також активно вводити в дiю
новопридбану гiрничу технiку, що також дозволить впроваджувати в життя програми по розробцi
двох нових кар'рiв та значному збiльшенню товарної продукцiї пiдприємства та стабiлiзацiї
платоспроможностi Кам'янець-Подiльського ПАТ "ГIПСОВИК".
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
На пiдприємствi проводиться чiтка системна робота по контролюванню за договiрними
зобов'язаннями, а тому не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть на основi створених потужностей та проводити
подальшу роботу по розробцi двох нових родовищ доломiту i вапняку, а також випускати сухi
будiвельнi сумiшi на основi гiпсу-вапняку та цементу-пiску, що дозволить вдвiчi збiльшити випуск
товарної продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiтному перiодi пiдприємство не проводило суттєвих витрат на дослiдження та розробку
гiрничих родовищ, так як основнi зусилля були направленi на придбання, цеху сухих будiвельних
сумiшей.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Аналiтичного аналiзу пiдприємства не проводилось.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

16192.000

22633.000

0.000

0.000

16192.000

22633.000

будівлі та споруди

6338.000

6433.000

0.000

0.000

6338.000

6433.000

46.000

114.000

0.000

0.000

46.000

114.000

транспортні засоби

1120.000

872.000

0.000

0.000

1120.000

872.000

інші

8688.000

15214.000

0.000

0.000

8688.000

15214.000

2. Невиробничого
призначення:

788.000

788.000

0.000

0.000

788.000

788.000

будівлі та споруди

787.000

787.000

0.000

0.000

787.000

787.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

1.000

1.000

0.000

0.000

1.000

1.000

16980.000

23421.000

0.000

0.000

16980.000

23421.000

машини та
обладнання

Усього

Опис Значне збiльшення балансової вартостi основних засобiв товариства в 2012 роцi вiдбулось за
рахунок придбання нового гiрничого екскаватора росiйського виробництва та обладнання цеху
сухих будiвельних сумiшей

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

7837.000

6812.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

1427.000

1427.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1427.000

1427.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 6410 тис.грн.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення
статутного капiталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
Непогашена
Відсоток за користування
Дата
виникнення частина боргу (тис.
коштами (відсоток
погашення

грн.)

річних)

X

7716.000

X

X

Довгостроковий кредит

19.12.2007

7716.000

17.000000000000

18.12.2015

Короткостроковий кредит

10.05.2012

167.000

21.500

10.05.2013

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

215.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

12704.000

X

X

Усього зобов'язань

X

20635.000

X

X

Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Прострочених кредитiв на звiтну дату не має

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ Основний вид у натуральній у грошовій у відсотках до у натуральній у грошовій
всієї
з/п
продукції
формі (фізична
формі
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
(тис.грн.)
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Гiпс
будiвельний

45232.000

27970.000

77.30

45191.000

27944.000

76.900

2.

Щебiнь
гiпсовий
товарний

5288.000

546.900

1.400

5288.000

547.000

1.500

3.

Галька
кременева

2141.000

4253.500

11.500

2119.000

4147.000

11.400

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Материальнi витрати

55.100

2.

Витрати на оплату працi

16.500

3.

Вiдрахування на соцiальнi заходи

6.500

4.

Амортизацiя

3.500

5.

Iншi операцiйнi витрати

18.400

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

20.04.2012

23.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Д/В

Ні

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Д/В

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Д/В

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

1

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Жодного не створено

Інші (запишіть)

Жодного не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Д/В

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Д/В

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Д/В

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
Засідання
акціонерів
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Так

Так

Так

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Д/В

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

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

Ні
X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Д/В

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних ДКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Ні

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

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

Д/В

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Д/В

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Д/В

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Д/В

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Д/В

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Д/В

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/В
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Д/В
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Д/В

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Д/В
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Д/В
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Д/В
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Д/В
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Д/В
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Д/В
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Д/В
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Д/В
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Д/В
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Д/В
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Д/В
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Д/В
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Д/В
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Д/В
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Д/В
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Д/В
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Д/В
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Д/В
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Д/В
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Д/В
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Д/В

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 04 | 29
число)
Підприємство

Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне
товариство "ГIПСОВИК"

за ЄДРПОУ 22986119

Територія

за КОАТУУ 6810400000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган
державного
управління

за КОДУ

00000

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

23.52

Середня кількість
працівників

243

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

провулок Iндустрiальний, 1, м.Кам'янецьПодiльський, Хмельницька обл., 32307

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

13

13

- накопичена амортизація

012

( 13 )

( 13 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

16980

23421

- первісна вартість

031

30305

38501

- знос

032

( 13325 )

( 15080 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

323

323

- інші фінансові інвестиції

045

100

100

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

17403

23844

Виробничі запаси

100

94

327

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

117

292

Готова продукція

130

10

104

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

2156

1621

- первісна вартість

161

2156

1621

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

1025

401

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13

31

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

790

337

- у т.ч. в касі

231

0

3

- в іноземній валюті

240

235

1318

Інші оборотні активи

250

360

197

Усього за розділом II

260

4800

4628

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

22203

28472

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

1427

1427

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5385

6410

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

6812

7837

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

Довгострокові кредити банків

440

8607

7716

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

8607

7716

Короткострокові кредити банків

500

280

167

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1006

3298

- з одержаних авансів

540

2725

7606

- з бюджетом

550

164

215

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

253

193

- з оплати праці

580

384

387

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1972

1053

Усього за розділом IV

620

6784

12919

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

22203

28472

Примітки

Незавершене будiвництво вiдповiдає критерiям визнання МСБО 16,
вiдображається у звiтностi як основнi засоби i тому сума переноситься на
вiдповiдний пiдклас статтi «Основнi засоби»за МСБО16
Несуттєва стаття «Товари» перенесена в «Запаси»
Статтю «Витрати майбутнiх перiодiв» трансформовано у склад поточних
активiв та включено до складу активу Звiт про фiнансовий стан у статтю «Iнша
поточна дебiторська заборгованiсть» як попередньо оплаченi та вiдкладенi
витрати
Згiдно з МСБО iнший додатковий капiтал не вважається додатковим капiталом
i має бути перенесена на нерозподiлений прибуток (збиток)
«Забезпечення виплат персоналу» розглядаються згiдно з МСФО як поточнi
зобов’язання та включаються до складу поточних зобов'язань у статтю
«Поточнi забезпечення».Вiдповiдають визначенню забезпечення, наведеному у
МСБО 37.

Керівник

Постовий В.I.

Головний
бухгалтер

Галицький В.В

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 04 | 29
число)
Підприємство

Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне
товариство "ГIПСОВИК"

за ЄДРПОУ 22986119

Територія

за КОАТУУ 6810400000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

00000

за КВЕД

23.52

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

54284

0

Податок на додану вартість

015

7225

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

47059

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 38181 )

(0)

- прибуток

050

8878

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

3636

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 4040 )

(0)

Витрати на збут

080

( 2494 )

(0)

Інші операційні витрати

090

( 3268 )

(0)

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

2748

0

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

3

0

Інші доходи

130

154

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 1490 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 117 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

1298

0

- збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 273 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

1025

0

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

1025

0

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

27364

0

Витрати на оплату праці

240

8177

0

Відрахування на соціальні заходи

250

3216

0

Амортизація

260

1788

0

Інші операційни витрати

270

9119

0

Разом

280

49664

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

5708720

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

5708720

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.18

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.18

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першою
попередньою фiнансовою звiтнiстю ПАТ«ГIПСОВИК», пiдготовленою
вiдповiдно до МСФЗ, тому немає порiвняння за вiдповiдний попереднiй перiод.

Керівник

Постовий В.I.

Головний
бухгалтер

Галицький В.В

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 04 | 29
число)
Підприємство

Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне
товариство "ГIПСОВИК"

за ЄДРПОУ 22986119

Територія

за КОАТУУ 6810400000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

00000

за КВЕД

23.52

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

53955

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

91

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

9597

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 35815 )

(0)

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 6450 )

(0)

Витрат на відрядження

110

(0)

(0)

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(0)

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 3213 )

(0)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 2703 )

(0)

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 3927 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

11535

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

11535

0

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 7711 )

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

7711

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

7711

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

685

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 1689 )

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

( 2190 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

3194

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

3194

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

630

0

Залишок коштів на початок року

410

1025

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

430

1655

0

Примітки

Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ «Гiпсовик» за рiк, що закiнчився 31
грудня 2012р., є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю Групи,
пiдготовленою згiдно МСФЗ.
За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2011р.,
Товариство готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними
загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (Положеннями
(Стандартами) бухгалтерського облiку, далi - ПСБО).

Керівник

Постовий В.I.

Головний
бухгалтер

Галицький В.В

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 29
Підприємство

Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК"

за ЄДРПОУ

Територія

22986119

за КОАТУУ 6810400000

Організаційно-правова
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

00000

за КВЕД

23.52

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

1427

0

0

0

0

5385

0

0

6812

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

1427

0

0

0

0

5385

0

0

6812

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

1025

0

0

1025

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

1025

0

0

1025

Залишок на кінець року

300

1427

0

0

0

0

6410

0

0

7837

Примітки

Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi i
адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Товариства i максимiзацiї прибутку акцiонерiв.
Товариство управляє структурою капiталу i змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. З метою збереження
або змiни структури капiталу Товариство може регулювати розмiр виплат дивiдендiв, повертати капiтал акцiонерам
або випускати новi акцiї. У 2012роцi не було внесено змiн до мети,полiтики та процедури управлiння капiталом.

Керівник

Постовий В.I.

Головний бухгалтер

Галицький В.В.

Інші зміни в капіталі:

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Залишок на початок
року

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік
Інші зміни за рік
Залишок на кінець року
Втрати від
Нараховано
Надійшло
зменшення
амортизації
первісна
первісної
первісна
первісної
первісна
корисності
накопичена за рік
накопиченої
накопичена
накопиченої
накопичена
за рік
(пероцінена)
(переоціненої
(пероцінена)
(переоціненої
(пероцінена)
за рік
амортизація
амортизації
амортизація
амортизації
амортизація
вартість
вартості)
вартість
вартості)
вартість

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування
природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні
позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової
властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з
ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби
у тому числі
Переоцінка
Залишок на
одержані за
передані в
(дооцінка +, уцінка Вибуло за рік
Втрати від Інші зміни за рік
кінець року
Нараховано
фінансовою
оперативну
-)
Код
Надійшло
зменшення
амортизації
орендою
оренду
рядка
за рік
корисності
за рік
за рік
первісна
первісної
первісна
первісної
первісна
первісна
первісна
(пероцінена) знос
(переоціненої зносу (пероцінена) знос
(переоціненої зносу (пероцінена) знос (пероцінена) знос (пероцінена) знос
вартість
вартості)
вартість
вартості)
вартість
вартість
вартість
Залишок на
початок року

Групи основних засобів

1
Земельні ділянки

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та
передавальні пристрої

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні
активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

(264.1)

0

(265)

0

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

0

0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника

Код
рядка

За рік

1

2

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

На кінець року
довгострокові

поточні

3

4

5

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати
Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

0

0

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати

570

0

0

Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0%

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти
Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

0

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

0

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

1
Забезпечення на виплату відпусток

Збільшення за звітний рік
Залишок
Сторновано
Код
Використано у
на початок нараховано
використану
суму
додаткові
рядка
звітному році
року
у
звітному
році
(створено) відрахування

Сума очікуваного
відшкодування витрат
іншою стороною, що
врахована при оцінці
забезпечення

Залишок на
кінець року

2

3

4

5

6

7

8

9

710

0

0

0

0

0

0

0

працівникам
Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо обтяжливих
контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси
Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на кінець
року

1

2

Сировина і матеріали

Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості
реалізації

уцінка

3

4

5

800

0

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

0

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

0

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

0

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код
рядка

Всього на кінець року

1

2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

3

4

5

6

940

0

0

0

0

950

0

0

0

0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок
072)

980

0

Код рядка

Сума

XI. Будівельні контракти
Найменування показника

1

2

3

1110

0

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

1210

0

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

1251

0

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:

Відстрочені податкові зобов’язання:

у тому числі:

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

0

Використано за рік - усього

1310

0

- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

- з них машини та обладнання

1313

0

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

в тому числі на:

XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю
Групи біологічних
активів

Код
рядка

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок
року
первісна
вартість

Залишок
Вибуло за рік
Нараховано Втрати від Вигоди від Залишок на кінець року
Зміни
Залишок
Надійшло
на
Надійшло
Вибуло
амортизації зменшення відновлення
вартості
на кінець
за
рік
початок
за
рік
за
рік
накопичена
первісна накопичена
за рік
корисності корисності первісна накопичена
за рік
року
року
амортизація
вартість амортизація
вартість амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні
активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові
біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні
активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні
та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані
біологічних перетворень
(крім тварин на
вирощуванні та
відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні
активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження
права власності

(1433)

0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати, пов'язані з
біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання
дохід

витрати

Уцінка

Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від
реалізації

первісного
визнання та
реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові
біологічні активи рослинництва усього
у тому числі:

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні активи
рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Продукція та додаткові
біологічні активи тваринництва усього
у тому числі:

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

вовна

1534

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

яйця

1535

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні активи
тваринництва

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

продукція рибництва

1538

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1539

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1540

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Сільськогосподарська продукція
та додаткові біологічні активи разом

Керівник

Постовий В.I.

Головний бухгалтер

Галицький В.В

Інформація щодо аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо попередньої фiнансової звiтностi
Кам’янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства
«Гiпсовик» за 2012рiк
Адресат:
Правлiнню, Наглядовiй Радi Кам’янець-Подiльського публiчного акцiонерного товариства
«Гiпсовик»

Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик»
(Надалi Товариство, Пiдприємство), код ЄДРПОУ 22986119; мiсцезнаходження: юридична адреса
32300, Хмельницька область, м.Кам’янець-Подiльський, провулок Iндустрiальний, будинок1;
фактична адреса вiдповiдає юридичнiй адресi, дата та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю №16761200000000106 вiд 15.11.1996р. видане виконавчим комiтетом Кам’янець-Подiльської
районної Ради, що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та
вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який
закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та
iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих
П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «попередня фiнансова звiтнiсть»).
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у Примiтцi 2 концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на
застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» .
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана
для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ
станом на 31.12.2013 року з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн
вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi
за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Кам'янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик» несе вiдповiдальнiсть за
складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою
спецiального призначення, описаною в Примiтцi 2. Управлiнський персонал також несе
вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi , що попередня фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi . Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання

попередньої фiнансової звiтностi .
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
При проведеннi аудиту встановлено, що у фiнансовiй звiтностi вiдсутнє розкриття по МСБО 36
«Зменшення корисностi активiв», щодо визначення вигод вiд вiдновлення корисностi чи втрат вiд
зменшення корисностi.
У зв’язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються того, що часовi рамки призначення
аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв,
аудиторська фiрма не може дати висновок по вказаних моментах.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 року
та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
концептуальної основи спецiального призначення, описаної в Примiтцi 2, включаючи припущення
управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується будуть чинними, та
облiкових полiтик , що як очiкується будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал
пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi
залишки балансу станом на 01.01.2012 року та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час
складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013
року. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який
включає три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два Звiти про фiнансовий результат(Звiти
про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi
примiтки(в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може
забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Кам'янець-Подiльського Публiчного
акцiонерного товариства «Гiпсовик», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових
коштiв згiдно МСФЗ. Наша думка не модифiкована згiдно цього питання .
Попередню фiнансову звiтнiсть Кам'янець-Подiльського Публiчного акцiонерного товариства
«Гiпсовик» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким
чином, попередня фiнансова звiтнiсть Кам'янець-Подiльського Публiчного акцiонерного
товариства «Гiпсовик» може бути неприйнятною для iнших цiлей .
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним
органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360 надаємо наступну додаткову iнформацiю:
- вартiсть чистих активiв Товариства становить 7837тис.грн. та вiдповiдає вимогам частини
третьої ст.155 Цивiльного кодексу України;
- суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, аудитом не встановлено;
- Товариством протягом 2012 року вчинялись значнi правочини, суми яких перевищують 10 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, а саме: реалiзацiя продукцiї АТ «Супратен» згiдно
Договору №23 вiд 02.06.2008року на суму 11633,7тис.грн.; реалiзацiя продукцiї «Супратен Плюс»
СРЛ згiдно Договору №13 вiд 05.10.2012р. на суму 4674,7тис.грн.; придбання обладнання в ТОВ
«Полiрем Гiпс» згiдно Договору №22-12/2011 вiд 22.12.2011р. на суму 6499,9тис.грн.
Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та характеризується позитивними факторами, до яких слiд вiднести: проведення
загальних зборiв акцiонерiв, функцiонування Наглядової Ради i Ревiзiйної Комiсiї; використання

послуг зовнiшнiх аудиторiв, наявнiсть внутрiшнiх Положень регулювання дiяльностi Товариства.
Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi проводить Ревiзiйна комiсiя товариства. Служби
внутрiшнього аудиту Товариством не створено.
? При проведеннi аудиту попередньої фiнансової звiтностi Товариства аудитор здiйснив
iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової
звiтностi та на рiвнi тверджень для класiв операцiй, залишкiв на рахунках i розкриття iнформацiї,
включаючи внутрiшнiй контроль, у такий спосiб забезпечивши основу для впровадження дiй у
вiдповiдь на оцiненi ризики суттєвого викривлення.
Стосовно iдентифiкацiї та оцiнки аудиторами ризикiв суттєвого викривлення попередньої
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства аудитори вважають, що попередня фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня
2006 року №1528, ми наводимо наступну додаткову iнформацiю.
Основнi вiдомостi про Кам'янець-Подiльське ПАТ «Гiпсовик»:
Повна назва пiдприємства Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство «Гiпсовик»
Код за ЄРДПОУ 22986119
Мiсцезнаходження провулок Iндустрiальний, будинок 1, м. Кам'янець-Подiльський, Хмельницька
область, 32307
Дата та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної
особи
№16761050014000106 вiд 16.06.1994р.
Види дiяльностi за КВЕД 23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей
08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого
сланцю.
46.73 Оптова торгiвля деревиною , будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним
обладнанням
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
35.13 Розподiлення електроенергiї
1. Розкриття iнформацiї про активи
Станом на 31.12.2012р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012 року
збiльшились на 28,2 % та складають 28472 тис. грн.
1.1. Необоротнi активи
У складi необоротних активiв ПАТ «Гiпсовик» облiковує основнi засоби, нематерiальнi активи,
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств, iншi фiнансовi iнвестицiї .
Згiдно облiкових даних первiсна вартiсть власних основних засобiв ПАТ «Гiпсовик» станом на
31.12.2012 року складає 38501 тис.грн.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв Товариства збiльшилась за 12 мiсяцiв 2012 року на
8196тис.грн. Накопичений знос основних засобiв становить станом на 31.12.2012р.- 15080тис.грн.
Придбанi (створенi) основнi засоби зарахованi на баланс Товариства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв. Основнi засоби вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi за iсторичною вартiстю.
Пiдприємством застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв.
Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.
Також у складi необоротних активiв пiдприємство облiковує :
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вартiсть яких станом на 31.12.2012р. становить 423тис.грн.
- нематерiальнi активи , первiсна вартiсть яких 13тис.грн.
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi ПАТ «Гiпсовик» щодо необоротних активiв
вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку Товариства, обранiй облiковiй

полiтицi та вiдповiдним нормативним вимогам.
1.2.Оборотнi активи
У складi оборотних активiв пiдприємство облiковує виробничi запаси, готову продукцiю,
незавершене виробництво, дебiторську заборгованiсть за розрахунками за товари(роботи,
послуги), дебiторську заборгованiсть за виданими авансами, iншу поточну дебiторську
заборгованiсть, iншi оборотнi активи призначенi для реалiзацiї та споживання протягом
операцiйного циклу чи протягом 12 мiсяцiв з дати балансу та грошовi кошти що необмеженi у
використаннi.
Запасами Товариство вважає активи , якi утримуються для подальшого перепродажу або
перебувають у процесi виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються
для споживання пiд час виробництва, виконання робiт, надання послуг в умовах звичайної
господарської дiяльностi. Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю,
при вибуттi сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, iнших виробничих запасiв – за методом
ФIФО .
Запаси на дату балансу (станом на 31.12.2012 року) вiдображенi за найменшою з двох величин:
собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї :
- виробничi запаси - 327 тис.грн.;
- готова продукцiя - 104 тис.грн.;
- незавершене виробництво - 292 тис.грн.
Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ.
Резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв не створювався .
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) станом на
31.12.2012 року складає 1621 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за виданими авансами -401
тис.грн.
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2012 року складає: в нацiональнiй валютi – 337тис.грн.,
в iноземнiй валютi – 1318 тис.грн.
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 197тис.грн.
2. Розкриття iнформацiї щодо зобов’язань
Пiдприємством в фiнансовiй звiтностi вiдображенi довгостроковi зобов’язання, а саме
зобов’язання по довгострокових кредитах банкiв, якi зменшились в порiвняннi з 01.01.2012 року
на 891 тис.грн. та складають станом на 31.12.2012 року – 7716 тис.грн.
Згiдно облiкових даних та звiтних показникiв, структура поточних зобов’язань Товариства в 2012
роцi така:
№ Найменування Станом на 31.12.2011р. Станом на 31.12.2012р. Змiна за перiод,
+/тис.
грн Питома вага ,% тис.
грн Питома вага ,% тис. грн Питома вага ,%
1. Короткостроковi кредити банкiв 280 4,29 167 1,29 -113 -2,99
2. Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги 1006 15,40 3298 25,53 +2292 +10,13
3. Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 2725 41,71 7606 58,87 +4881 +17,16
4. Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 164 2,51 215 1,66 +51 -0,85
5. Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 253 3,87 193 1,49 -60 -2,38
6. Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 384 5,88 387 3,00 +3 -2,88
7. Iншi поточнi зобов’язання 1721 26,34 1053 8,15 -668 -18,19
Разом: 6784 100 12919 100 +6386 х
Таким чином, загальна сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2012р. становить 12919тис.грн.
Найбiльшу питому вагу у складi поточних зобов’язань на кiнець звiтного 2012 року складають
зобов’язання з отриманих авансiв – 58,87% та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги-25,53%.
На думку аудиторiв, надана iнформацiя про зобов`язання ПАТ«Гiпсовик» достовiрно та в повному
обсязi вiдображає їх наявнiсть станом на 31.12.2012р.

3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та його формування
Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов’язань, якi
призводять до його змiни. Аудитори вважають, що статтi першого роздiлу пасиву балансу
достовiрно оцiненi i дають правдиве i неупереджене уявлення про власний капiтал Товариства та
вiдповiдають вимогам норм дiючого законодавства України.
Згiдно Статуту Товариства, розмiр статутного фонду (капiталу) ПАТ«Гiпсовик» складає
1427180,00грн.(Один мiльйон чотириста двадцять сiм тисяч сто вiсiмдесят гривень 00 копiйок), що
вiдповiдає сумi зафiксованiй в Балансi Товариства. Статутний фонд ПАТ «Гiпсовик» сформований
та сплачений у розмiрi 1427180,00грн.(Один мiльйон чотириста двадцять сiм тисяч сто вiсiмдесят
гривень 00 копiйок), що становить 5708720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25
гривень кожна.
На протязi 2012р. загальна сума Статутного капiталу не змiнювалась. Станом на 31.12.2012р.
розмiр фактично сплаченого Статутного фонду вiдповiдає заявленому.
Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi ПАТ«Гiпсовик» станом на 31.12.2012р. достовiрно.
4. Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства України.
5. Фiнансовi результати
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що
закiнчився 31.12.2012 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року
Кам’янець-Подiльський ПАТ «Гiпсовик» отримало чистий прибуток в сумi 1025 тис.грн.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в
журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв та
витрат Товариства за 2012рiк, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
6. Iнша iнформацiя та iнформацiя про подiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України
«Про цiннi папери та фондовий ринок»
Станом на 31.12.2012р. iнших емiсiйних цiнних паперiв, окрiм акцiй, в Товариствi немає.
Станом на 31.12.2012р. емiсiйних цiнних паперiв Товариства, якi перебувають у процесi
розмiщення, немає.
Товариство протягом 2012 року не здiйснювало викуп власних акцiй, а також не приймало
рiшення про викуп акцiй у наступному перiодi.
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку згiдно Закону України «Про цiннi
папери та фондовий ринок».
Протягом 2012 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
Станом на 31.12.2012р. Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
Протягом 2012 року фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не було.
Рiшенням Наглядової ради вiд 20 квiтня 2012 року, протокол № 5 та Загальними зборами
акцiонерiв Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик» вiд 20 квiтня 2012 року, протокол № 1,
прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:
звiльнено з посади членiв виконавчого органу (правлiння) Товариства:
? Галагана Юрiя Олександровича строк перебування на посадi з 20.04.2007, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
? Мендерецького Миколу Болеславовича - строк перебування на посадi з 20.04.2007, володiє
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
? Комендо Костянтина Леонiдовича - строк перебування на посадi з 17.04.2009, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду голови виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Постового Володимира Iллiча термiном на 5 (п’ять) рокiв, володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 25,556%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Атамана Iвана Iвановича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 0,357%.

На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Термiкана Сержиу термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: технiчний
директор АТ«Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi Товариства в
розмiрi 12,9188%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Бачой Андрея термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: директор СП ТОВ
«Супратен плюс» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена виконавчого органу (правлiння) Товариства призначено:
? Кожокарь Григоре термном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: начальник
юридичного вiддiлу АТ «Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 0%.
З посади голови Ревiзiйної комiсiї Товариства звiльнено:
? Жуковського Олега Олексiйовича - строк перебування на посадi з 25.04.2008, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
З посади члена Ревiзiйної комiсiї Товариства звiльнено:
? Трусова Сергiя Iвановича - строк перебування на посадi з 17.04.2009, володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду голови Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Триколiча Нiколая термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає-директор АТ
«Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Боярского Сергея призначений термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймаєначальник виробництва, директор виробництва «Окна, двери» АТ «Супратен» (м.Кишинiв),
володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Муляр Марiю Павлiвну термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає: iнженертехнолог Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному капiталi
Товариства в розмiрi 0%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Ринду Анатолiя Михайловича призначений термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: головний енергетик Кам’янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик», володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0532%.
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства призначено:
? Галицького Володимира Володимировича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: головний бухгалтер Кам’янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик», володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,0173%.
З посади голови Наглядової ради Товариства звiльнено:
? Майбороду Олександра Олексiйовича - строк перебування на посадi з 20.04.2007, володiє
часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 0%.
На посаду голови Наглядової ради Товариства призначено:
? Пазгалова Анатолiя Володимировича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: заступник директора з виробництва АТ «Супратен» (м. Кишинiв), володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 13,6347%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Михайлика Олександра Миколайовича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа
обiймає: головний механiк Кам’янець-Подiльського ПАТ«Гiпсовик», володiє часткою у
статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,4040%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Пiдлiсного Вячеслава Павловича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає:
директор виконавчий Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному
капiталi Товариства в розмiрi 0,0350%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Гасанову Галину Василiвну термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає:

головний технолог Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному
капiталi Товариства в розмiрi 0,0173%.
На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
? Пiчика Сергiя Миколайовича термiном на 5 (п’ять) рокiв. Iншi посади, якi ця особа обiймає:
комерцiйний директор Кам’янець-Подiльського ПАТ «Гiпсовик», володiє часткою у статутному
капiталi Товариства в розмiрi 0%.
Станом на 31.12.2012р. у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй є :
? Спiльне пiдприємство «SUPRATEN PLUS», Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, MDA28,8017% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
? Три фiзичних особи (громадяни України)- з кiлькiстю акцiй вiдповiдно 25,5561%, 14,0666% та
12,9188%
Рiшень емiтента про утворення або припинення його фiлiй (представництв) не приймалось;
Рiшень вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалось;
Будь-яких рiшень з боку вищого органу емiтента або ж суду на предмет порушення чи припинення
справ про банкрутство або шахрайства емiтента у звiтному перiодi не приймалось.
Iнших дiй, визначених ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Товариство
протягом 2012 року не здiйснювало.
Довiдка про фiнансовий стан Товариства на 31.12.2012р.
Аудиторською перевiркою проведено оцiнку фiнансового стану ПАТ «Гiпсовик» з використанням
коефiцiєнтiв, розрахованих на пiдставi показникiв фiнансової звiтностi пiдприємства.
№
п/п Показник Станом
на 31.12.
2012 р.
Нормативне значення
показникiв
1 Загальний коефiцiєнт лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 0,35 бiльше 1
2 Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 0,30 0,6...0,8
3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,13 бiльше 0 (збiльшення)
4 Чистий оборотний капiтал (тис.грн.) -8291 бiльше 0
5 Коефiцiєнт платоспроможностi 0,28 бiльше 0,5
6 Коефiцiєнт фiнансування 2,63 менше1
7 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами -0,64 бiльше 0,1
8 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу -1,05 бiльше0
Оцiнюючи результати дiяльностi Товариства в цiлому, аналiзуючи фiнансовi показники в динамiцi
та взаємозв'язку з позицiй фiнансової стабiльностi i платоспроможностi, фiнансовий стан ПАТ
«Гiпсовик»станом на 31.12.2012 року аудиторська фiрма не може оцiнити як достатньо стiйкий i
стабiльний, з огляду на той факт, що бiльшiсть фiнансових показникiв не вiдповiдає узвичаєним
оптимальним значенням платоспроможностi та лiквiдностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування юридичної особи Приватна аудиторська фiрма «Подiлля - аудит – центр»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30318782
Мiсцезнаходження 29000,м. Хмельницький,
Cтарокостянтинiвське шосе, 26/1,
Реєстрацiйнi данi Свiдоцтво про державну реєстрацiю №16731200000001582 вiд 06.04.1999р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм Свiдоцтво про внесення
до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2074,видане 26 сiчня 2001 р. Аудиторською
Палатою України, чинне до 04.11.2015р.
Iнформацiя про аудитора:номер,серiя, дата видачi сертифiката аудитора Казалiнов Валерiй
Йосипович; сертифiкат аудитора серiї А №003560, дата видачi 18.12.1998р.,чинний до 18.12.2017р.
Вiдомостi про проходження контролю якостi Рiшення Аудиторської Палати №227/4 вiд
27.01.2011р.

Телефон/факс (0382)78-74-56, (8-067)3825727
Електронна адреса auditcnt@hm.ukrtel.net
Договiр на проведення аудиту № 903 вiд 12.02.2013р.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку: 12.02.2013р.;
Дата закiнчення: 22.04.2013р.
Директор фiрми
“Подiлля-аудит-центр” Казалiнов В.Й.
(Сертифiкат аудитора №003560)
м.Хмельницький,
Старокостянтинiвське шосе, 26/1 «22» квiтня 2013 року

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Iнформацiя про компанiю
Юридична форма суб’єкта господарювання. ПАТ«Гiпсовик» є Публiчним акцiонерним
товариством.
Юридична адреса суб’єкта господарювання. Провулок Iндустрiальний, будинок1, мiсто
Кам’янець-Подiльський, Хмельницька область, Україна, 32300.
Фактичне мiсце розташування суб’єкта господарювання. Провулок Iндустрiальний, будинок1,
мiсто Кам’янець-Подiльський, Хмельницька область, Україна, 32300.
Опис характеру операцiй та основна дiяльнiсть ПАТ «Гiпсовик»:
Видобування гiпсового, доломiтового, кременевого, вапнякового каменю та його переробка;
виробництво гiпсових сумiшей; виробництво виробiв з гiпсу для використання в будiвництвi;
виробництво сухих видiв сумiшей для мурування; виробництво абразивних виробiв; виробництво
iнших неметалевих мiнеральних виробiв не вiднесених до iнших угрупувань; загальне будiвництво
будiвель та iнженерних споруд; дiяльнiсть
У сферi архiтектури, будiвництва та проектування промислових об'єктiв та iнженерних споруд;
будiвельно-монтажнi та ремонтнi роботи; будiвництво будiвель; дослiдження iрозробки в галузi
природничих наук; обробленя декоративного та будiвельного каменю; здiйснення професiйного
навчання громадян робiтничим професiям безпосередньо на пiдприємствi; рекультивацiя земль
порушених гiрничими роботами; виконання розкривних, гiрничопiдготовчих, видобувних i
дробильно-сортувальних робiт, якi забезпечують видобyroк корисних копалин; дiяльнiсть у сферi
iнжинiрингу; надання платних послуг населенню регiону; маркетинг; торгiвельнi операцiї; iмпорт
та експорт будiвельних матерiалiв, а також здiйснення всiх необхiдних видiв господарської
дiяльностi, якi пов'язанi з цiлями акцiонерного товариства, сприяють їх досягненню та не
суперечать чинному законодавству; виробництво товарiв народного споживання; органiзацiя
громадського харчування працiвникiв ПАТ; ведення зовнiшньо-економiчної дiяльностi; дилерськi
операцiї та обслуговування; технiчний ремонт автомобiлiв; розподiлення та постачання
електроенергiї за нерегульованим тарифом.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена Кам’янець–Подiльським Публiчним акцiонерним
товариством «Гiпсовик» (далi – ПАТ«Гiпсовик», Товариство) вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р.
Випуск фiнансової звiтностi ПАТ«Гiпсовик» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. був
розглянутий та затверджений рiшенням Загальних Зборiв ПАТ«Гiпсовик» вiд 05 квiтня 2013р.
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першою попередньою
фiнансовою звiтнiстю ПАТ«Гiпсовик», пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ.
Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є
бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з
П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та
iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi
на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за
МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi
визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО1 «Подання фiнансової
звiтностi».
Дана фiнансова звiтнiсть стосується групи пiдприємств ПАТ«Гiпсовик» та пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженої
Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть охоплює фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх компанiй
станом на 31.12.2012р., а саме:
1.ДП ПАТ «ГIПСОВИК» «Подiлля-Гiпс»;

2. ДП ПАТ «ГIПСОВИК» «Гiпс-Плюс»;
3. ДП ПАТ «ГIПСОВИК» «Альфа-Гiпс».
Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за такий самий звiтний перiод, що й
звiтнiсть ПАТ «Гiпсовик».Всi внутрiшньо груповi залишки, операцiї, нереалiзованi доходи i
витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi Групи,та дивiденди повнiстю
виключенi.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31грудня 2012 р., Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського
облiку (Положення (Стандарти)Бухгалтерського облiку (далi-ПСБО)).
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першою попередньою
фiнансовою звiтнiстю ПАТ«Гiпсовик», пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю.
Суттєвiсть. Товариству не потрiбно надавати конкретне розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо
така iнформацiя є несуттєвою.
Рiвень суттєвостi встановлений Правлiнням Товариства складає 25тис.грн.
Валюта подання. Фiнансова звiтнiсть ПАТ«Гiпсовик» представлена в тисячах гривень, а всi суми
округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
Продовження тексту приміток
3. Iстотнi положення облiкової полiтики
Нижче описанi суттєвi положення облiкової полiтики, використанi Групою при пiдготовцi
консолiдованої фiнансової звiтностi:
3.1 Об'єднання бiзнесу та гудвiл
ПАТ «Гiпсовик» визначає, чи є операцiя або iнша подiя об’єднанням бiзнесу, застосовуючи
визначення, наведенi в МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу», яке вимагає, щоб придбанi активи та
прийнятi зобов’язання утворювали бiзнес. Якщо придбанi активи не є бiзнесом, Товариство
облiковує операцiю або iншу подiю як придбання активу.
Об'єднання бiзнесу враховуються з використанням методу придбання.
При кожному об’єднаннi бiзнесу один з об’єднуваних суб’єктiв господарювання визначається як
покупець.
Керiвництво в МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» застосовується для
визначення покупця – суб’єкта господарювання, який отримує контроль над об’єктом придбання.
Якщо об’єднання бiзнесу вiдбулося, але застосування керiвництва, наведеного в МСБО 27 чiтко не
вказує, який з об’єднуваних суб’єктiв господарювання є покупцем, розглядаються чинники в
параграфах Б14 – Б18 пiд час здiйснення такого визначення.
Станом на дату придбання Товариством визнаються, окремо вiд гудвiлу, iдентифiкованi придбанi
активи, прийнятi зобов’язання та будь-яку неконтрольовану частку в об’єктi придбання.
На дату придбання Товариством класифiкуються або призначаються iдентифiкованi придбанi
активи та прийнятi зобов’язання як необхiднi для застосування у подальшому iнших МСФЗ.
Товариство здiйснює такi класифiкацiї чи призначення на основi умов контракту, економiчних
умов, своїх операцiйних або облiкових полiтик та iнших доречних умов, що iснують на дату
придбання.
Iдентифiкованi придбанi активи та прийнятi зобов’язання оцiнюються за їхньою справедливою
вартiстю на дату придбання.
Для кожного об’єднання бiзнесу оцiнюється на дату придбання компоненти неконтрольованих
часток в об’єктi придбання, якi є теперiшнiми частками власностi та надають їх власникам право
на пропорцiйну частку чистих активiв суб’єкта господарювання у разi лiквiдацiї, або:
? за справедливою вартiстю;
? або за пропорцiйною часткою теперiшнiх iнструментiв власностi у визнаних сумах
iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання.

Всi iншi компоненти неконтрольованих часток оцiнюють за справедливою вартiстю на дату
придбання, якщо МСФЗ не вимагають iншої основи оцiнювання.
Товариство у подальшому оцiнює та облiковує придбанi активи, прийнятi чи понесенi
зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi при об’єднаннi бiзнесу, вiдповiдно до
iнших МСФЗ, застосовних до таких статей, залежно вiд їх характеру. Товариство керується МСФЗ
3 для подальшої оцiнки та облiку наведених далi придбаних активiв, прийнятих або понесених
зобов’язань та iнструментiв власного капiталу, випущених при об’єднаннi бiзнесу:
а) викуплених прав;
б) умовних зобов’язань, визнаних станом на дату придбання;
в) компенсацiйних активiв;
г) умовної компенсацiї.
МСФЗ, якими керується Товариство iз подальшої оцiнки та облiку придбаних активiв та
прийнятих або понесених зобов’язань в об’єднаннi бiзнесу:
а) МСБО 38 «Зменшення корисностi активiв» визначає облiк iдентифiкованих нематерiальних
активiв, придбаних в об’єднаннi бiзнесу.
Покупець оцiнює гудвiл за сумою, визнаною на дату придбання, мiнус будь-якi накопиченi збитки
вiд зменшення корисностi. МСБО «Зменшення корисностi активiв» визначає облiк збиткiв вiд
зменшення корисностi;
б) МСФЗ 4 «Страховi контракти» надає керiвництво iз подальшого облiку страхового контракту,
придбаного в об’єднаннi бiзнесу;
в) МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає подальший облiк вiдстрочених податкових активiв
(включаючи невизнанi вiдстроченi податковi активи) та зобов’язань, придбаних в об’єднаннi
бiзнесу;
г) МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» надає керiвництво iз подальшої оцiнки та облiку частини угод
про замiну платежiв на основi акцiй, випущених покупцем, якi вiдносяться до майбутнiх послуг
працiвникiв;
ґ) МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» надає керiвництво iз облiку змiн
частки власностi материнського пiдприємства в дочiрньому пiдприємствi пiсля отримання
контролю.
Товариство визнає гудвiл станом на дату придбання, оцiнений як перевищення сукупної суми:
? переданої компенсацiї, оцiненої вiдповiдно до цього МСФЗ, який, як правило, вимагає
справедливої вартостi на дату придбання;
? суми будь-якої неконтрольованої частки в об’єктi придбання, оцiненої вiдповiдно до цього
МСФЗ;
? при поетапному об’єднаннi бiзнесу - справедливої вартостi на дату придбання частки участi в
капiталi, ранiше утримуваної покупцем в об’єктi придбання
над сальдо сум на дату придбання iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань,
оцiнених вiдповiдно до цього МСФЗ.
3.2 Участь у спiльнiй дiяльностi
Товариство застосовує МСБО 31 «Частки у спiльних пiдприємствах» до облiку часток у спiльних
пiдприємствах i до звiтностi про активи, зобов’язання, дохiд та витрати спiльного пiдприємства у
фiнансовiй звiтностi контролюючих учасникiв та iнвесторiв незалежно вiд структури або форми
здiйснення основної дiяльностi спiльного пiдприємства.
Товариство визнає свою частку в спiльно контрольованому суб’єктi господарювання за методом
участi в капiталi.
Метод участi в капiталi – це метод облiку, згiдно з яким частку участi в спiльно контрольованому
суб’єктi господарювання первiсно вiдображається за собiвартiстю, а потiм коригується вiдповiдно
до змiни частки контролюючого учасника в чистих активах спiльно контрольованого суб’єкта
господарювання. Прибутки та збитки контролюючого учасника включають частку контролюючого
учасника в прибутку чи збитку спiльно контрольованого суб’єкта господарювання.
При втратi спiльного контролю iнвестор оцiнює за справедливою вартiстю будь-яку iнвестицiєю,
яку вiн зберiгає у колишньому спiльно контрольованому суб’єктi господарювання. Iнвестор визнає
в прибутку чи збитку будь-яку рiзницю мiж:

а) справедливою вартiстю будь-якої збереженої iнвестицiї та будь-якi надходження вiд вибуття
частини частки у спiльно контрольованому суб’єктi господарювання; та
б) балансову вартiсть iнвестицiї на дату втрати спiльного контролю.
3.3 Iнвестицiї в асоцiйовану компанiю
Асоцiйоване пiдприємство – це суб’єкт господарювання, зокрема суб’єкт господарювання, який не
є корпорацiєю, наприклад, партнерство, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є анi
дочiрнiм пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi.
Якщо iнвестор володiє прямо або опосередковано (через дочiрнi пiдприємства) 20% або бiльше
вiдсотками прав голосу в об’єктi iнвестування, то припускається, що iнвестор має суттєвий вплив,
доки не буде чiтко доведено протилежне.
Свiдченням наявностi суттєвого впливу iнвестора є один чи декiлька таких фактiв:
а) представництво в радi директорiв або в аналогiчному керiвному органi об’єкта iнвестування;
б) участь у процесах розробки полiтики, у тому числi участь у прийняттi рiшень щодо дивiдендiв
або iнших виплат;
в) суттєвi операцiї мiж iнвестором та об’єктом iнвестування;
г) взаємообмiн управлiнським персоналом;
ґ) надання необхiдної технiчної iнформацiї.
Метод участi в капiталi – це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за
собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта
iнвестування пiсля придбання.
Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта
iнвестування.
Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за
собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки
iнвестора в прибутку або збитку об’єкта iнвестування пiсля дати придбання.
Частка iнвестора в прибутку або збитку об’єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку
iнвестора.
Виплати, отриманi вiд об’єкта iнвестування, зменшують балансову вартiсть iнвестицiї.
Коригування балансової вартостi можуть бути необхiдними й при змiнi пропорцiйної частки
iнвестора в об’єктi iнвестування, яка виникає вiд змiн в iнших сукупних прибутках об’єкта
iнвестування. Такi змiни включають i змiни, що виникають вiд переоцiнки основних засобiв та вiд
рiзницi у валютних курсах. Частка iнвестора в цих змiнах визнається в iншому сукупному
прибутку iнвестора (МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»).
Iнвестор припиняє застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли вiн перестає
суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство, та облiковує iнвестицiю згiдно з МСФЗ 9
«Фiнансовi iнструменти», починаючи з цiєї дати, за умови, що асоцiйоване пiдприємство не стає
дочiрнiм або спiльним пiдприємством, як це визначено в МСБО 31 «Частки у спiльних
пiдприємствах». В разi втрати суттєвого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iнвестора, що
залишилися у колишньому асоцiйованому пiдприємствi, здiйснюється за справедливою вартiстю.
У своїх прибутках чи збитках iнвестор визнає будь-яку рiзницю мiж:
a) справедливою вартiстю будь-якої збереженої iнвестицiї та будь-якими надходженнями вiд
вибуття певної частки участi в асоцiйованому пiдприємствi;
б) балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати суттєвого впливу.
Коли iнвестицiя припиняє вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприємства i починає
облiковуватися вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», її справедлива вартiсть на дату,
коли вона припиняє бути асоцiйованим пiдприємством, вважається справедливою вартiстю при
первiсному визнаннi її як фiнансового активу вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Фiнансова звiтнiсть складається iз застосуванням єдиних облiкових полiтик щодо подiбних
операцiй та подiй за схожих обставин.
Пiсля застосування методу участi в капiталi, включаючи визнання збиткiв асоцiйованого
пiдприємства, застосовуються вимоги МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»,
щоб визначити, чи треба визнавати будь-який додатковий збиток вiд зменшення корисностi чистої
iнвестицiї iнвестора в асоцiйоване пiдприємство.

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства, якi вiдображаються в облiку iз застосуванням методу участi
в капiталi, класифiкуються як непоточнi активи.
Iнформацiю про частку iнвестора в прибутку або збитку таких асоцiйованих пiдприємств та
балансову вартiсть таких iнвестицiй слiд розкривати окремо. Iнформацiю про частку iнвестора в
будь-якiй припиненiй дiяльностi таких асоцiйованих пiдприємств розкривається окремо.
Частка iнвестора в змiнах, що були визнанi в iнших сукупних прибутках асоцiйованого
пiдприємства, визнається iнвестором в iншому сукупному прибутку.
3.4 Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть ПАТ«Гiпсовик» представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих
тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» застосовується Товариством при облiку операцiй та
залишкiв в iноземних валютах, за винятком операцiй з тими похiдними iнструментами та залишкiв
за ними, на якi поширюється сфера застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»
Валюта подання – це валюта, у якiй подається фiнансова звiтнiсть.
Валютний курс – це коефiцiєнт обмiну двох валют.
Iноземна валюта – це валюта, iнша, нiж функцiональна валюта суб’єкта господарювання.
Курсова рiзниця – це рiзниця, яка є наслiдком переведення визначеної кiлькостi одиниць однiєї
валюти в iншу валюту за рiзними валютними курсами.
Курс при закриттi – це курс «спот» на кiнець звiтного перiоду.
Курс «спот»– це валютний курс у разi негайної купiвлi-продажу валюти.
Монетарнi статтi – це утримуванi одиницi валюти, а також активи та зобов’язання, що їх мають
отримати або сплатити у фiксованiй або визначенiй кiлькостi одиниць валюти.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов’язання а в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Функцiональна валюта – це валюта основного економiчного середовища, у якому суб’єкт
господарювання здiйснює свою дiяльнiсть.
Основним економiчним середовищем, у якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, як правило, є
середовище, у якому вiн в основному генерує i витрачає грошовi кошти – є Україна. Товариство
визначило своєю функцiональною валютою – гривню, розглянувши такi чинники:
а) валюту:
? яка впливає в основному на цiни продажу товарiв i послуг (часто це валюта, у якiй визначаються
цiни продажу його товарiв i послуг та здiйснюються розрахунки);
? країни, у якiй цiни продажу його товарiв i послуг визначаються в основному конкурентними
чинниками та нормативними документами;
б) валюту, яка впливає в основному на витрати на оплату працi, матерiали та iншi витрати,
пов’язанi з наданням товарiв або послуг (часто це буде валюта, у якiй визначаються такi витрати
та здiйснюються розрахунки).
Операцiя в iноземнiй валютi – це операцiя, яка визначається (чи потребує розрахункiв) в iноземнiй
валютi, включаючи операцiї, що виникають, коли Товариство:
а) купує або продає товари чи послуги, цiна на якi визначена в iноземнiй валютi;
б) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, якi пiдлягають сплатi або отриманню, визначенi в
iноземнiй валютi, або
в) iншим чином купує або лiквiдує активи або бере на себе зобов’язання, визначенi в iноземнiй
валютi, чи погашає їх.
Операцiю в iноземнiй валютi слiд вiдображати пiсля первiсного визнання у функцiональнiй
валютi, застосовуючи до суми в iноземнiй валютi курс «спот» мiж функцiональною валютою та
iноземною валютою на дату операцiї.
Дата операцiї – це дата, на яку операцiя вперше квалiфiкується для визнання згiдно з МСФЗ. З
практичних причин часто застосовується курс, який наближається до фактичного курсу на дату
операцiї, наприклад, можна використати середнiй курс протягом тижня або мiсяця для всiх
операцiй у кожнiй iноземнiй валютi, якi здiйснюються протягом цього перiоду. Однак, якщо
валютнi курси суттєво коливаються, застосування середнього курсу за перiод є недоречним.
На кiнець кожного звiтного перiоду:

а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi слiд переводити, застосовуючи курс при закриттi;
б) немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, слiд
переводити, застосовуючи валютний курс на дату операцiї;
в) немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, слiд
переводити, застосовуючи валютнi курси на дату визначення справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi
монетарних статей за курсами, що вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при
первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються в
прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають, за винятком усiх монетарних статей,
що забезпечують ефективне хеджування чистих iнвестицiй в закордонний пiдроздiл.
Податковий вплив усiх курсових рiзниць
Прибутки i збитки вiд операцiй в iноземнiй валютi та курсовi рiзницi, якi виникають при
переведеннi результатiв та фiнансового стану Товариства в iншу валюту, можуть мати податковий
вплив. До такого податкового впливу застосовується МСБО 12 «Податки на прибуток».
3.5 Визнання доходу
Дохiд – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної
дiяльностi ПАТ «Гiпсовик», коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в
результатi внескiв учасникiв власного капiталу.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають
отриманню Товариством на його власний рахунок.
Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як податок з продажу, податки на товари та послуги i
податок на додану вартiсть), не є економiчними вигодами, що надходять до Товариства, i не
ведуть до збiльшення власного капiталу- вони виключаються з доходу.
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає
отриманню.
Надання послуг
Надання послуг, передбачає виконання Товариством завдання, обумовленого в контрактi,
протягом узгодженого перiоду.
Послуги можуть надаватися протягом одного або кiлькох перiодiв.
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений
достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi
операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду.
Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених
далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження до ПАТ «Гiпсовик» економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її
завершення.
Якщо неможливо достовiрно оцiнити результат операцiї, яка передбачає надання послуг, дохiд має
визнаватися тiльки в обсязi, що не перевищує визнанi витрати якi пiдлягають вiдшкодуванню.
Продаж товарiв
Товари включають товари, виробленi Товариством з метою продажу, i товари, придбанi з метою
перепродажу. ПАТ «Гiпсовик» встановлює тривалiсть операцiйного циклу для торгiвлi
купованими товарами – 1мiсяць.
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар;
б) за ПАТ «Гiпсовик» не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка,
як правило, пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до ПАТ «Гiпсовик» надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;

ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Вiдсотки, роялтi та дивiденди
У результатi використання активiв Товариства iншими сторонами виникає дохiд у виглядi:
а) вiдсоткiв – плати за використання грошових коштiв чи еквiвалентiв грошових коштiв або сум,
заборгованих суб’єктовi господарювання;
б) роялтi – плати за використання довгострокових активiв суб’єкта господарювання, наприклад
патентiв, торгових знакiв, авторського права та комп’ютерних програм;
в) дивiдендiв – розподiлу прибутку власникам iнвестицiй у капiтал пропорцiйно до їхнiх внескiв
капiталу певного класу.
Дохiд визнається на такiй основi:
Вiдсотки визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, наведеного в МСБО 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Метод ефективного вiдсотка – це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового
активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та
розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод.
Ефективна ставка вiдсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi
або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та,
якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи
фiнансового зобов’язання.
Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, попередньо оцiнюються грошовi потоки, враховуючи всi
умови контракту про фiнансовий iнструмент, але не має розглядати майбутнi збитки вiд кредитiв.
Обчислення включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi сторонами
контракту, якi є невiд’ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на операцiї та всi iншi
премiї чи дисконти.
Роялтi визнаються на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди.
Дивiденди визнаються, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, облiковується за
прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
3.6 Державнi субсидiї
Гранти, пов’язанi з активами – це державнi гранти, основною умовою надання яких є те, що
суб’єкт господарювання, який вiдповiдає критерiям надання грантiв, придбає, збудує або iншим
чином набуде довгострокових активiв. Можуть визначатися також додатковi умови, якi
обмежують тип чи мiсце розташування активiв або перiоди, протягом яких активи слiд придбати
чи утримувати.
Гранти, пов’язанi з доходом – це iншi державнi гранти, крiм грантiв, пов’язаних з активами.
Безповоротнi позики – це позики, якi позикодавець надає, вiдмовляючись вiд права на їх
погашення за певними попередньо визначеними умовами.
Державна допомога – це захiд уряду, призначений для надання економiчних пiльг, визначених
конкретно для одного суб’єкта господарювання або групи суб’єктiв господарювання, якi
вiдповiдають певним критерiям. Державна допомога не включає пiльги, якi надаються тiльки
непрямо через заходи, що впливають на загальнi умови торгової дiяльностi.
Державнi гранти – це допомога держави у формi передачi ресурсiв суб’єктовi господарювання в
обмiн на минуле або майбутнє дотримання певних умов, якi пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю
суб’єкта господарювання. Вони не включають такi форми державної допомоги, вартiсть яких
неможливо визначити обґрунтовано, а також на операцiї з державою, якi не можна вiдрiзнити вiд
звичайних торговельних операцiй суб’єкта господарювання.
Державнi гранти iнодi називають по-iншому, наприклад субсидiями, субвенцiями або премiями.
Державнi гранти (включаючи немонетарнi гранти за справедливою вартiстю) не пiдлягають
визнанню доти, доки не має обґрунтованої впевненостi в тому, що:
а) Товариство виконає умови їх надання;
б) гранти будуть одержанi.
Державнi гранти визнаються у прибутку або збитку на систематичнiй основi протягом перiодiв, у

яких Товариство визнає як витрати вiдповiднi витрати, для компенсування яких цi гранти
призначалися.
Державний грант, який стає дебiторською заборгованiстю як компенсацiя за витрати або збитки,
якi вже були понесенi, або метою якого є надання негайної фiнансової пiдтримки Товариству без
майбутнiх пов’язаних iз ним витрат, визнається у прибутку або збитку за той перiод, у якому вiн
стає дебiторською заборгованiстю.
3.7 Податки
Поточний податок – сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.
Вiдстроченi податковi зобов’язання – суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Облiковий прибуток – прибуток або збиток за перiод до вирахування податкових витрат.
Оподаткований прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за перiод, визначений
вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).
Податковi витрати (податковий дохiд) – загальна сума, що включається до визначення прибутку
або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв.
Вiдстроченi податковi активи – це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Тимчасовi рiзницi – це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в звiтi про
фiнансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасовi рiзницi можуть бути:
a) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню – тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi
суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення
сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов’язання
вiдшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню – тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi
суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення
сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов’язання
вiдшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов’язання – це сума, яка використовується для цiлей оподаткування
цього активу або зобов’язання.
Податковi витрати (податковий дохiд) охоплюють поточнi податковi витрати (поточний податок
на прибуток) i вiдстроченi податковi витрати (вiдстрочений податок на прибуток).
Податкова база
Податкова база активу – це сума, яка буде вирахувана для цiлей оподаткування iз суми
оподаткованих економiчних вигiд, що надходитимуть Товариству, коли вiн вiдшкодує балансову
вартiсть активу.
Якщо такi економiчнi вигоди не пiдлягатимуть оподаткуванню, тодi податкова база активу
дорiвнюватиме його балансовiй вартостi.
Податковою базою зобов’язання є його балансова вартiсть за вирахуванням будь-яких сум, що не
пiдлягатимуть оподаткуванню по вiдношенню до цього зобов’язання в майбутнiх перiодах.
У випадку доходу, отриманого авансом, податковою базою зобов’язання буде його балансова
вартiсть за вирахуванням будь-якої суми доходу, який не пiдлягатиме оподаткуванню в майбутнiх
перiодах.
Визнання поточних податкових зобов’язань та поточних податкових активiв
Поточний податок за поточний i попереднi перiоди визнається як зобов’язання на суму, що не
була сплачена. Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує
суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як актив.
Вигоду, пов’язану з податковим збитком, який можна зараховувати для вiдшкодування поточного

податку попереднього перiоду, визнається як актив.
Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню
Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають
оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд:
а) первiсного визнання гудвiлу, або
б) первiсного визнання активу чи зобов’язання в операцiї, яка:
? не є об’єднанням бiзнесу; та
? не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований прибуток
(податковий збиток).
Деякi тимчасовi рiзницi виникають, коли дохiд або витрати включаються до облiкового прибутку
одного перiоду та до оподаткованого прибутку iншого перiоду. Такi тимчасовi рiзницi
називаються рiзницями в часi.
Приклад тимчасової рiзницi цього типу, якi є тимчасовими рiзницями, що пiдлягають
оподаткуванню, i якi спричиняють вiдстроченi податковi зобов’язання:
амортизацiя, що використовується при визначеннi оподаткованого прибутку (податкового збитку),
може вiдрiзнятися вiд суми амортизацiї, що використовується при визначеннi облiкового
прибутку.
Тимчасова рiзниця – це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та його податковою базою, яка є
первiсною собiвартiстю активу мiнус усi вирахування, дозволенi податковими органами щодо
цього активу при визначеннi оподаткованого прибутку за поточний та попереднi перiоди.
Тимчасова рiзниця, що пiдлягає оподаткуванню, виникає i веде до виникнення вiдстроченого
податкового зобов’язання при прискоренiй податковiй амортизацiї (якщо податкова амортизацiя
вiдбувається повiльнiшими темпами, нiж облiкова амортизацiя, тодi виникає тимчасова рiзниця,
яка не пiдлягає оподаткуванню i веде до виникнення вiдстроченого податкового активу)
Тимчасовi рiзницi також виникають, коли:
? активи переоцiнюються, але вiдповiдне коригування для цiлей оподаткування не здiйснюється;
? податкова база активу або зобов’язання пiсля первiсного визнання вiдрiзняється вiд його
первiсної балансової вартостi, наприклад, коли суб’єкт господарювання отримує вигоду вiд
державних грантiв, що не пiдлягають оподаткуванню i пов’язанi з активами;
? балансова вартiсть iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, вiддiлення та асоцiйованi пiдприємства чи
частки у спiльних пiдприємствах вiдрiзняється вiд податкової бази iнвестицiй або часток участi.
Активи, що облiковуються за справедливою вартiстю
МСФЗ дозволяють або вимагають облiковувати певнi активи за справедливою вартiстю або
переоцiнювати їх. Переоцiнка або iнше перерахування вартостi активу до справедливої вартостi
впливає на оподаткований прибуток (податковий збиток) за поточний перiод. Унаслiдок цього
податкову базу активу коригують i тимчасова рiзниця не виникає.
Первiсне визнання активу чи зобов’язання
Тимчасова рiзниця виникає пiсля первiсного визнання активу чи зобов’язання, наприклад, якщо
частина або вся собiвартiсть активу не пiдлягатиме вирахуванню для цiлей оподаткування.
Метод облiку таких тимчасових рiзниць залежить вiд характеру операцiї, яка привела до
первiсного визнання активу:
? якщо операцiя впливає на облiковий або оподаткований прибуток, Товариство визнає будь-яке
вiдстрочене податкове зобов’язання чи актив i остаточнi вiдстроченi податковi витрати або дохiд у
прибутку або збитку;
? Стандарт забороняє суб’єктовi господарювання визнавати остаточне вiдстрочене податкове
зобов’язання чи актив як при первiсному, так i при подальшому визнаннi.
Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають
вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна
застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли
вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов’язання в
операцiї, яка:
а) не є об’єднанням бiзнесу;
б) не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподаткований прибуток

(податковий збиток).
Однак у випадку тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню i вiдносяться до iнвестицiй у
дочiрнi пiдприємства, вiддiлення та асоцiйованi пiдприємства, а також до часток участi в спiльних
пiдприємствах, вiдстрочений податковий актив визнається тодi i тiльки тодi , коли iснує
ймовiрнiсть того, що:
а) тимчасова рiзниця сторнуватиметься в недалекому майбутньому;
б) оподаткований прибуток буде доступним, i до нього можна застосувати тимчасову рiзницю.
Невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi пiльги
Вiдстрочений податковий актив визнається для перенесення на наступнi перiоди невикористаних
податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг за умови, якщо є ймовiрною наявнiсть
майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористанi
податковi збитки та невикористанi податковi пiльги.
Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства, вiддiлення, асоцiйованi пiдприємства та частки у спiльних
пiдприємствах
Товариству слiд визнавати вiдстрочене податкове зобов’язання щодо всiх тимчасових рiзниць, якi
пiдлягають оподаткуванню i пов’язанi з iнвестицiями в дочiрнi пiдприємства, вiддiлення,
асоцiйованi пiдприємства та з частками у спiльних пiдприємствах, за винятком тих ситуацiй, коли
виконуються такi обидвi умови:
a) материнське пiдприємство, iнвестор або учасник спiльного пiдприємства здатнi контролювати
визначення часу сторнування тимчасової рiзницi; та
б) є ймовiрним, що тимчасова рiзниця не сторнуватиметься в недалекому майбутньому.
Оцiнка
Поточнi податковi зобов’язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою,
яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз
застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до
кiнця звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi
передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов’язання, на основi
ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного
перiоду.
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i вiдстрочених податкових активiв вiдображає
податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким Товариство передбачає на кiнець звiтного
перiоду вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов’язань.
Статтi, що визнаються поза прибутком або збитком
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок
вiдноситься до статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або
збитком.
Отже, поточнi та вiдстроченi податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або
в iншому перiодi в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку.
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi вимагають або дозволяють визнавати певнi статтi в
iншому сукупному прибутку, а саме:
а) змiна балансової вартостi, що виникає вiд переоцiнки основних засобiв (МСБО 16 «Основнi
засоби»);
б) курсовi рiзницi, що виникають при переведеннi фiнансової звiтностi закордонної одиницi
(МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»);
Згортання
Товариству необхiдно згортати поточнi податковi активи та поточнi податковi зобов’язання тодi i
тiльки тодi, коли:
а) суб’єкт господарювання має юридично забезпечене право згортати визнанi суми; та
б) суб’єкт господарювання має намiр погасити зобов’язання на нетто-основi або продати актив i
одночасно погасити зобов’язання.
Виключення з доходу
Дохiд включає тiльки валовi надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають

отриманню Товариством на його власний рахунок.
Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi, як податок з продажу, податки на товари та послуги i
податок на додану вартiсть), не є економiчними вигодами, що надходять до Товариства, i не
ведуть до збiльшення власного капiталу- вони виключаються з доходу.
3.8 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
Припинена дiяльнiсть - це компонент суб’єкта господарювання, який було лiквiдовано або який
класифiкується як утримуваний для продажу та:
а) являє собою окремий основний напрямок бiзнесу або географiчний регiон дiяльностi;
б) є частиною єдиного координованого плану лiквiдацiї окремого основного напрямку бiзнесу або
географiчного регiону дiяльностi, або
в) є дочiрнiм пiдприємством, придбаним виключно з метою перепродажу.
Лiквiдацiйна група – це група активiв, яких збираються позбутися (шляхом продажу або iншим
чином) разом як групи в єдинiй операцiї, i зобов’язань, прямо пов’язаних з цими активами, що
передаватимуться в операцiї. Група охоплює гудвiл, придбаний при об’єднаннi бiзнесу, якщо
група є одиницею, що генерує грошовi кошти вiдповiдно до вимог параграфiв 80-87 МСБО 36
«Зменшення корисностi активiв», або якщо це є дiяльнiстю в межах одиницi, яка генерує грошовi
кошти.
Поточний актив – це актив, який вiдповiдає будь-якому з таких критерiїв:
а) за очiкуванням, буде реалiзований або призначений для продажу чи споживання в нормальному
операцiйному циклi Товариства;
б) утримується в основному з метою продажу;
в) за очiкуванням, буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, або
г) є грошовими коштами чи еквiвалентом грошових коштiв (як визначено в МСБО 7 «Звiт про рух
грошових коштiв»), якщо його обмiн або використання для погашення зобов’язання не є
обмеженим, принаймнi, протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Непоточний актив – це актив, що не вiдповiдає визначенню поточного активу.
Одиниця, яка генерує грошовi кошти – це найменша група активiв, яку можна iдентифiкувати i яка
генерує надходження грошових коштiв, що здебiльшого не залежать вiд надходжень грошових
коштiв вiд iнших активiв або груп активiв.
Вимоги до визначення у бухгалтерському облiку активiв, утримуваних для продажу, та поданнi i
розкриттi iнформацiї щодо припиненої дiяльностi:
а) активи, якi вiдповiдають критерiям, що дозволяють класифiкувати їх як утримуванi для
продажу, оцiнюються за нижчою з величин – балансовою вартiстю чи справедливою вартiстю
мiнус витрати на продаж – та щоб амортизацiя цих активiв була припинена;
та б) активи, якi вiдповiдають критерiям, що дозволяють класифiкувати їх як утримуванi для
продажу, подаються окремо у звiтi про фiнансовий стан, а результати припиненої дiяльностi – у
звiтi про сукупнi доходи.
Товариство класифiкує непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу,
якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не
поточного використання.
Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому станi,
у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi
таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним.
Щоб пiдвищити ймовiрнiсть продажу, управлiнський персонал вiдповiдного рiвня складає план
продажу активу (або лiквiдацiйної групи) та iнiцiює програму щодо визначення покупця i
виконання плану. Крiм того, актив (або лiквiдацiйну групу) мають активно просувати для продажу
на ринку за цiною, помiркованою з огляду на його поточну справедливу вартiсть. Очiкується, що
продаж буде визнано завершеним протягом одного року, починаючи з дати класифiкацiї, а дiї,
вчиненi для виконання плану, повиннi свiдчити про неможливiсть вiдмiни цього плану або
внесення до нього будь-яких важливих змiн. Ймовiрнiсть затвердження акцiонерами слiд
розглядати як частину оцiнки того, чи є продаж високоймовiрним.
Товариство оцiнює непоточний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний
для продажу, за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з

вирахуванням витрат на продаж.
Товариство оцiнює непоточний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний
для розподiлу власникам за вартiстю, нижчою вiд його балансової вартостi i справедливої
вартостi, мiнус витрати на розподiл.
Товариство не нараховує амортизацiю непоточного активу на час, коли вiн класифiкується як
утримуваний для продажу, або коли вiн є частиною лiквiдацiйної групи, класифiкованої як
утримувана для продажу.
Необхiдно продовжувати визнання вiдсоткiв та iнших витрат, що вiдносяться до зобов’язань
лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу.
Прибутки або збитки, пов’язанi з дiяльнiстю, що триває
Будь-який прибуток або збиток, визначений за переоцiненим непоточним активом (або
лiквiдацiйною групою), класифiкованим як утримуваний для продажу, який не вiдповiдає
визначенню «припинена дiяльнiсть», повинен бути включений до прибутку чи збитку вiд
дiяльностi, що триває.
3.9 Основнi засоби
Облiковий пiдхiд до основних засобiв визначений Товариством вiдповiдно до МСБО16 «Основнi
засоби», щоб користувачi фiнансової звiтностi могли розумiти iнформацiю про iнвестицiї
Товариства в його основнi засоби та змiни в таких iнвестицiях.
Основнi питання облiку основних засобiв – це визнання активiв, визначення їхньої балансової
вартостi та амортизацiйних вiдрахувань, а також збиткiв вiд зменшення корисностi, якi слiд
визнавати у зв’язку з ними.
Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для
надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;
б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.
Клас основних засобiв – це група активiв, однакових за характером i способом використання в
дiяльностi суб’єкта господарювання.
Балансова вартiсть – це сума, за якою актив визнають пiсля вирахування будь-якої суми
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Вартiсть, визначена Товариством – це теперiшня вартiсть грошових потокiв, якi, за очiкуванням
Товариства, виникнуть упродовж використання активу i вiд його вибуття пiсля закiнчення строку
його корисної експлуатацiї або якi, за очiкуванням, виникнуть при погашеннi зобов’язання.
Збиток вiд зменшення корисностi – це сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму
його очiкуваного вiдшкодування.
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це попередньо оцiнена сума, що її Товариство отримало б на
поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на вибуття,
якщо актив є застарiлим та перебуває в станi, очiкуваному по закiнченнi строку його корисної
експлуатацiї.
Собiвартiсть – це сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть
iншої форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або
(якщо прийнятно) сума, яку розподiляють на цей актив при первiсному визнаннi згiдно з
конкретними вимогами iнших МСФЗ, наприклад, МСФЗ 2 “Платiж на основi акцiй”.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Строк корисної експлуатацiї:
а) перiод, протягом якого очiкується, що актив буде придатний для використання суб’єктом
господарювання, або
б) кiлькiсть одиниць виробленої продукцiї чи подiбних одиниць, що їх суб’єкт господарювання
очiкує отримати вiд активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування – це бiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на продаж активу або вартостi його використання.
Сума, що амортизується – це собiвартiсть активу або iнша сума, що замiнює собiвартiсть, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.

Визнання
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв слiд визнається активом, якщо i тiльки якщо:
а) є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом, надiйдуть до суб’єкта
господарювання;
б) собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Основнi запаснi частини та резервне обладнання розглядаються як основнi засоби, якщо
Товариство очiкує, що використовуватиме їх протягом бiльше одного перiоду. Також, якщо
запаснi частини та допомiжне обладнання можуть використовуватися тiльки у зв’язку з об’єктом
основних засобiв, їх облiковують як основнi засоби.
Товариство оцiнює згiдно з принципом визнання всi свої витрати на основнi засоби на час їх
виникнення.
Цi витрати складаються з витрат, понесених спочатку на придбання або спорудження об’єкта
основних засобiв, та витрат, понесених у подальшому на його збiльшення, замiну його частини або
на обслуговування.
Подальшi витрати
Згiдно з принципом визнання, Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних
засобiв витрати на щоденне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку,
коли вони понесенi.
Витрати на щоденне обслуговування об’єкта, як правило, – це витрати на заробiтну плату та
витратнi матерiали, а також це можуть бути витрати на незначнi деталi. Призначення цих видаткiв
визначають як «ремонти та технiчне обслуговування» об’єкта основних засобiв.
Оцiнка пiд час визнання
Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його
собiвартiстю.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання
пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок.
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли
купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється
вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Безпосередньо пов’язаними витратами є:
а) витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 «Виплати працiвникам»), якi
виникають безпосередньо вiд спорудження або придбання об’єкта основних засобiв;
б) витрати на впорядкування територiї;
в) первiснi витрати на доставку та розвантаження;
г) витрати на встановлення та монтаж;
ґ) витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування активу пiсля вирахування чистих
надходжень вiд продажу будь-яких об’єктiв пiд час доставки активу до теперiшнього мiсця
розташування та приведення в теперiшнiй стан (наприклад, зразкiв, вироблених пiд час перевiрки
обладнання);
г) гонорари спецiалiстам.
До витрат на зобов’язання щодо демонтажу, перемiщення та вiдновлення територiї, на якiй
розташований об’єкт, що виникають протягом певного перiоду внаслiдок використання об’єкта
для виробництва запасiв протягом цього перiоду Товариство використовує МСБО 2 «Запаси».
Зобов’язання щодо витрат, облiкованi вiдповiдно до МСБО 2 чи МСБО 16, визнаються та
оцiнюються вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Не є витратами на об’єкт основних засобiв:
а) витрати на вiдкриття нових потужностей;
б) витрати на введення нового продукту чи послуги (включаючи витрати на дiяльнiсть iз

рекламування та просування);
в) витрати на ведення бiзнесу в новому мiсцi розташування або з новою категорiєю клiєнтiв
(включаючи витрати на пiдготовку персоналу);
г) адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати.
Визнання витрат у балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв припиняється, якщо об’єкт
знаходиться в мiсцi розташування та станi, необхiдному для його експлуатацiї у спосiб,
визначений управлiнським персоналом. Витрати, понесенi при використаннi чи перемiщеннi
об’єкта, не включаються в балансову вартiсть такого об’єкта.
Не включаються в балансову вартiсть об’єкта основних засобiв:
а) витрати, понесенi в той час, коли об’єкт, придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений
управлiнським персоналом, ще треба ввести в дiю або його експлуатують не на повну потужнiсть;
б) первiснi операцiйнi витрати, такi як понесенi пiд час формування попиту на продукцiю об’єкта;
в) витрати на перемiщення чи реорганiзацiю частини або всiєї дiяльностi суб’єкта
господарювання.
Собiвартiсть активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих
принципiв, як i для придбаного активу.
МСБО 23 «Витрати на позики» встановлює критерiї для визнання вiдсоткiв як компонента
балансової вартостi об’єкта основних засобiв, збудованого власними силами.
Оцiнка собiвартостi
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв – це грошовий еквiвалент цiни на дату визнання. Якщо
платiж вiдкладають на строк довший, нiж звичайний строк кредиту, рiзниця мiж грошовим
еквiвалентом цiни i загальними виплатами визнається як вiдсотки за перiод кредиту, якщо такi
вiдсотки не капiталiзують згiдно з МСБО 23 «Витрати на позики».
Один або кiлька об’єктiв основних засобiв можна придбати в обмiн на немонетарний актив чи
активи або поєднання монетарних та немонетарних активiв. Собiвартiсть таких об’єктiв основних
засобiв оцiнюється за справедливою вартiстю, якщо
а) операцiя обмiну має комерцiйну сутнiсть та
б) справедливу вартiсть отриманого активу або вiдданого активу можна достовiрно оцiнити.
Придбаний об’єкт оцiнюються у такий спосiб, навiть якщо Товариство не може негайно
припинити визнання вiдданого активу. Якщо придбаний об’єкт не оцiнюється за справедливою
вартiстю, його собiвартiсть оцiнюють за балансовою вартiстю вiдданого активу.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв, утримуваного Товариством (орендарем) за угодою про
фiнансову оренду, визначається згiдно з МСБО 17 «Оренда».
Оцiнка пiсля визнання
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується Товариством за його собiвартiстю
мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Модель переоцiнки
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно
оцiнити) облiковується Товариством за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на
дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки
вiд зменшення корисностi.
Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не
вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець
звiтного перiоду.
Справедливу вартiсть землi та будiвель, як правило, визначається на основi ринкових свiдчень за
допомогою експертної оцiнки, що її, як правило, здiйснюють професiйнi оцiнювачi.
Справедливою вартiстю машин та обладнання є, як правило, їхня ринкова вартiсть, визначена за
допомогою експертної оцiнки.
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi переоцiнюваних об’єктiв основних
засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його
балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.
Коли об’єкт основних засобiв переоцiнюється, то будь-яка сума накопиченої амортизацiї на дату
переоцiнки розглядається за допомогою одного з таких методiв:

а) перераховується пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова
вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли
актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану
собiвартiсть.
б) виключають з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої
суми активу. Цей метод використовують для будiвель. Сума коригування, яка виникає внаслiдок
перерахунку або виключення накопиченої амортизацiї, формує частину збiльшення або зменшення
балансової вартостi
Якщо переоцiнюють об’єкт основних засобiв, тодi весь клас основних засобiв, до якого належить
цей актив, слiд переоцiнювати.
Об’єкти, якi входять до одного класу основних засобiв, переоцiнюються одночасно, щоб запобiгти
вибiрковiй переоцiнцi активiв i включенню у фiнансову звiтнiсть сум, у яких змiшанi витрати та
вартостi на рiзнi дати.
Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в
iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Дооцiнка».
Проте це збiльшення має визнаватися в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення вiд
переоцiнки того самого активу, яке ранiше було визнане в прибутку чи збитку.
Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення має визнаватися
в прибутку чи збитку.
Проте зменшення слiд вiдображати в iншому сукупному доходi, якщо iснує кредитове сальдо
дооцiнки щодо цього активу. Зменшення, визнане в iншому сукупному доходi, зменшує суму,
акумульовану у власному капiталi на рахунку власного капiталу пiд назвою «Дооцiнка».
Дооцiнку, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв, можна прямо перенести до
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов’язано з
переносом усiєї дооцiнки, коли актив вибуває з використання або лiквiдується. Проте можна
переносити частину дооцiнки, коли актив використовується суб’єктом господарювання. У цьому
випадку сума перенесеної дооцiнки буде рiзницею мiж амортизацiєю, що базується на
переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi
активу. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або
збиток.
Вплив податкiв на прибуток (якщо вiн є), який є результатом переоцiнки основних засобiв,
визнається та розкривається вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Амортизацiя – це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його
корисної експлуатацiї.
Сума, що амортизується – це собiвартiсть активу або iнша сума, що замiнює собiвартiсть, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Кожну частину об’єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної
собiвартостi об’єкта, слiд амортизувати окремо.
Товариство розподiляє суму, первiсно визнану щодо об’єкта основних засобiв, на його суттєвi
частини i кожну частину амортизує окремо.
Строк корисної експлуатацiї та метод амортизацiї суттєвої частини об’єкта основних засобiв
можуть бути такими самими, як строк корисної експлуатацiї та метод амортизацiї iншої суттєвої
частини цього ж об’єкта. Такi частини можна об’єднувати в групу пiд час визначення
амортизацiйних вiдрахувань.
Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод слiд визнавати у прибутку чи збитку, якщо вони не
включенi до балансової вартостi iншого активу.
Амортизацiйнi вiдрахування за перiод визнаються, як правило, у прибутку чи збитку. Проте iнодi
майбутнi економiчнi вигоди, втiленi в активi, споживаються пiд час виробництва iнших активiв. У
цьому випадку амортизацiйнi вiдрахування становлять частину собiвартостi iншого активу i
включаються до його балансової вартостi.
Сума, що амортизується, та перiод амортизацiї
Суму активу, що амортизується, слiд розподiляти на систематичнiй основi протягом строку його
корисної експлуатацiї.

Лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу переглядається принаймнi на кiнець
кожного фiнансового року та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiну (змiни)
вiдображаються як змiни в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки».
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у
спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше:
? на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної
групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи,
утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть», або
? на дату, з якої припиняють визнання активу.
При визначеннi корисного строку експлуатацiї активу враховуються такi чинники:
а) очiкуване використання активу. Використання оцiнюють, посилаючись на очiкувану потужнiсть
або фiзичну продуктивнiсть активу;
б) очiкуваний фiзичний та моральний знос, залежний вiд операцiйних чинникiв, таких як кiлькiсть
змiн, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технiчного
обслуговування пiдприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тодi, коли актив
не використовують;
в) технiчний або комерцiйний знос, який виникає через змiни та вдосконалення виробництва або
вiд змiни ринкового попиту на виробленi активом продукти чи послуги;
г) правовi або подiбнi обмеження використання активу, такi як закiнчення строку пов’язаної з ним
оренди.
Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для
Товариства.
Земля та будiвлi є окремими активами, i їх облiковують окремо, навiть якщо їх придбали разом.
Метод амортизацiї
Товариство використовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
Результатом застосування прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi вiдрахування протягом
строку корисної експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть активу не змiнюється.
Такий метод застосовується постiйно вiд перiоду до перiоду, якщо не трапляється змiн в
очiкуванiй формi споживання цих майбутнiх економiчних вигiд.
Зменшення корисностi та компенсацiя зменшення корисностi
Щоб визначити, чи зменшилася кориснiсть об’єкта основних засобiв, Товариство застосовує
МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”.
Компенсацiю вiд третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилась, за
втраченi або вiдданi об’єкти включається до прибутку чи збитку, коли компенсацiя стає такою, що
пiдлягає отриманню.
Зменшення корисностi або втрата об’єктiв основних засобiв, вiдповiднi позови щодо компенсацiї
або виплати компенсацiї вiд третiх сторiн та будь-яке подальше придбання або будiвництво
активiв для замiни – це окремi економiчнi подiї, якi облiковуються окремо i в такий спосiб:
а) зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв визнається вiдповiдно до МСБО 36
«Зменшення корисностi активiв»;
б) припинення визнання об’єктiв основних засобiв, якi вибули з експлуатацiї або лiквiдованi,
визначається згiдно до МСБО 16 «Основнi засоби»;
в) компенсацiя вiд третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, за
втраченi або вiдданi об’єкти включається до визначення прибутку чи збитку, коли вона стає
такою, що пiдлягає отриманню;
г) собiвартiсть об’єктiв основних засобiв, якi були вiдновленi, придбанi або збудованi з метою
замiни, визначається згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби».
Припинення визнання
Визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв припиняється у таких випадках:

а) пiсля вибуття, або
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття.
Прибуток чи збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв, включається
до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об’єкта (якщо МСБО 17 «Податки на
прибуток» не вимагає iншого пiсля продажу з подальшою орендою). Прибутки не слiд
класифiкувати як дохiд.
Вибуття об’єкта основних засобiв може вiдбуватися багатьма рiзними шляхами (наприклад,
шляхом продажу, укладання угоди про фiнансову оренду або дарування).
Пiд час визначення дати вибуття об’єкта, Товариство застосовує критерiї МСБО 18 «Дохiд» для
визнання доходу вiд продажу товарiв. МСБО 17«Податки на прибуток» застосовується до вибуття
шляхом продажу майна з наступною його орендою.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв, визнається
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю
об’єкта.
Компенсацiя, що пiдлягає отриманню пiсля продажу (вибуття) об’єкта основних засобiв,
визнається за його справедливою вартiстю.
Якщо платiж за об’єкт вiдстрочується, отриману компенсацiю визначають спочатку за грошовим
еквiвалентом цiни.
Рiзницю мiж номiнальною сумою компенсацiї та грошовим еквiвалентом цiни визнають як дохiд
вiд вiдсоткiв згiдно з МСБО 18 «Дохiд», який вiдображає реальний дохiд вiд дебiторської
заборгованостi.
3.10 Оренда
Визначення того, чи є угода угодою оренди або угодою, що мiстить оренду, базується на сутностi
угоди i вимагає оцiнити чи:
a) залежить виконання цiєї угоди вiд використання конкретного активу чи активiв (визначеного
активу); та
б) наявнiсть в угодi права на використання визначеного активу.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012 р., датою початку оренди
умовно вважається 1 сiчня 2012року
Облiковi полiтики та розкриття iнформацiї щодо угод про оренду Товариство застосовує
вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда».
Оренда – це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд
платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу.
Операцiйна оренда – це будь-яка оренда, крiм фiнансової.
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди,
пов’язанi з правом власностi на актив. Право власностi може з часом передаватися або не
передаватися.
Строк оренди – це невiдмовний перiод, на який орендар уклав угоду про оренду активу, та будьякi наступнi термiни, протягом яких орендар має вибiр щодо продовження строку оренди активу з
подальшою оплатою або без неї i на початку строку оренди iснує обґрунтована впевненiсть, що це
право вибору орендаря буде здiйсненим.
Класифiкацiя оренди
Класифiкацiя оренди, базується на тому, якою мiрою ризики та винагороди, пов’язанi з
володiнням орендованим активом, розподiляються мiж орендодавцем та орендарем.
Ризики включають можливiсть збиткiв вiд простоїв або технiчної застарiлостi, а також коливань у
надходженнях унаслiдок змiни економiчних умов.
Винагороди можуть бути представленi у формi очiкування рентабельного функцiонування
протягом строку економiчної експлуатацiї активу та прибутку вiд зростання вартостi або реалiзацiї
лiквiдацiйної вартостi.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та
винагороди щодо володiння.
Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та
винагороди щодо володiння.

Чи є оренда фiнансовою, чи операцiйною орендою, залежить вiд сутностi операцiї, а не вiд форми
контракту.
Класифiкацiя оренди здiйснюється на початку оренди.
Якщо оренда охоплює обидва елементи – землю i будiвлi, то Товариство оцiнює класифiкацiю
кожного елемента як фiнансову або операцiйну оренду окремо.
Визначаючи, чи є елемент землi операцiйною чи фiнансовою орендою, важливим положенням є
те, що земля, як правило, має невизначений строк корисної експлуатацiї.
Оренда у фiнансовiй звiтностi орендарiв
Фiнансова оренда
Первiсне визнання
На початку строку оренди орендарю слiд визнавати фiнансову оренду як активи та зобов’язання у
своїх звiтах про фiнансовий стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого
майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю
мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди.
Ставкою дисконту, яку слiд застосовувати при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних
орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi,
слiд застосувати вiдсоткову ставку додаткових запозичень орендаря.
Будь-якi первiснi прямi витрати орендаря додаються до суми, визнаної як актив.
Подальша оцiнка
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов’язань.
Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди так, щоб забезпечити
сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань.
Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Фiнансова оренда призводить до витрат на амортизацiю активiв, що амортизуються, а також
фiнансових витрат за кожний облiковий перiод.
Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, має узгоджуватися з
полiтикою щодо власних активiв, що амортизуються; визнану амортизацiю слiд обчислювати
вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Якщо немає обґрунтованої впевненостi в тому, що орендар отримає право власностi наприкiнцi
строку оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох строкiв: строку оренди
або строку корисної експлуатацiї.
Операцiйна оренда
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду слiд визнавати як витрати на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в
часi вигоди користувача.
Оренда у фiнансовiй звiтностi орендодавцiв
Фiнансова оренда
Первiсне визнання
Орендодавцем визнаються активи, утримуванi за угодами про фiнансову оренду, у своїх звiтах про
фiнансовий стан та подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює чистим
iнвестицiям в оренду.
Подальша оцiнка
Визнання фiнансового доходу базується на моделi, що вiдображає сталу перiодичну норму
прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в фiнансову оренду.
Операцiйна оренда
Орендодавець подає у звiтах про фiнансовий стан активи, якi є об’єктом угоди про операцiйну
оренду, згiдно з характером активу.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду слiд визнавати в складi доходу на
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє
вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в
оренду активу, зменшується.
Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, має бути узгодженою

iз стандартною полiтикою орендодавця щодо подiбних активiв, а амортизацiю слiд обчислювати
вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби» та МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
3.11 Витрати за позиками
Товариство для облiку витрат на позики застосовує МСБО 23 «Витрати на позики».
Витрати на позики – витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi суб’єктом
господарювання у зв’язку iз запозиченням коштiв.
Квалiфiкований актив – це актив, який обов’язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки
його до використання за призначенням чи для реалiзацiї.
Основний принцип
Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, є частиною собiвартостi такого активу.
Iншi витрати на позики визнаються як витрати.
Визнання
Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу.
Товариство визнає iншi витрати на позики як витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi.
Витрати на позики, якi пiдлягають капiталiзацiї
Якщо Товариство позичає кошти конкретно з метою отримання певного квалiфiкованого активу,
тодi витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до цього квалiфiкованого активу, можна
легко iдентифiкувати.
Якщо кошти позичаються спецiально з метою отримання квалiфiкованого активу, то Товариство
визначає суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї щодо цього активу, як фактичнi витрати
на позику, понесенi протягом певного перiоду, за вирахуванням будь-якого iнвестицiйного
прибутку вiд тимчасового iнвестування цих позичених коштiв.
Якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, то
суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається шляхом застосування норми
капiталiзацiї до витрат на цей актив.
Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх
непогашених позик Товариства протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi
конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу.
Сума витрат на позики, капiталiзована суб’єктом господарювання протягом перiоду, не повинна
перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду.
Перевищення балансової вартостi квалiфiкованого активу над сумою очiкуваного вiдшкодування
Якщо балансова вартiсть або очiкувана остаточна вартiсть квалiфiкованого активу перевищує
суму його очiкуваного вiдшкодування або чисту вартiсть реалiзацiї, тодi балансова вартiсть
списується повнiстю або частково згiдно з вимогами iнших Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку.
За певних обставин сума повного або часткового списання сторнується згiдно з iншими
Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
Початок капiталiзацiї
Товариство починає капiталiзувати витрати на позики як частину собiвартостi квалiфiкованого
активу у дату початку капiталiзацiї.
Датою початку капiталiзацiї є дата, коли Товариство вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а
саме:
а) Товариство понесло витрати, пов’язанi з активом;
б Товариство понесло витрати на позики;
в) Товариство веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за
призначенням або продажу.
Призупинення капiталiзацiї
Товариство призупиняє капiталiзувати витрати на позики протягом тривалих перiодiв, у яких вiн
призупиняє активну розробку квалiфiкованого активу.
Припинення капiталiзацiї
Товариство припиняє капiталiзувати витрати на позики, якщо п

сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого
використання або продажу, завершена.
Якщо Товариство здiйснює будiвництво квалiфiкованого активу частинами i кожна частина може
використовуватися, коли ще ведеться будiвництво iнших частин, Товариство припиняє
капiталiзацiю витрат на позики, якщо вiн завершив, головним чином, усю дiяльнiсть, необхiдну
для пiдготовки цiєї частини до її запланованого використання або реалiзацiї.
Товариство капiталiзує витрати за позиками стосовно всiх активiв, що вiдповiдають встановленим
критерiям, будiвництво яких почалося 1 сiчня 2012 р. або пiсля цiєї дати.
3.12 Iнвестицiйна нерухомiсть
Товариство використовує облiковий пiдхiд до iнвестицiйної нерухомостi та пов’язанi з ним вимоги
до розкриття iнформацiї у вiдповiдностi до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
МСБО 40 застосовується при визнаннi й оцiнцi iнвестицiйної нерухомостi та розкриттi iнформацiї
про неї.
МСБО 40, серед iншого, застосовується для оцiнки часток iнвестицiйної нерухомостi,
вiдображеної у фiнансовiй звiтностi орендарiв, якi утримуються за угодою про фiнансову оренду,
та оцiнки iнвестицiйної нерухомостi, вiдображеної у фiнансовiй звiтностi орендодавцiв, яка надана
в оренду за угодами про операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх
поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою
отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не
для:
a) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Нерухомiсть, зайнята власником – нерухомiсть, утримувана (власником або орендарем згiдно з
угодою про фiнансову оренду) для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi
послуг або для адмiнiстративний цiлей.
Справедлива вартiсть – сума, за якою можна обмiняти актив в операцiї мiж обiзнаними,
зацiкавленими та незалежними сторонами.
Балансова вартiсть – сума, за якою актив визнається у звiтi про фiнансовий стан.
Собiвартiсть – сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iншої
форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або (якщо
прийнятно) сума, яку розподiляють на цей актив при первiсному визнаннi згiдно з конкретними
вимогами iнших МСФЗ (наприклад, МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй»).
Визнання
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
a) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю
iнвестицiйною нерухомiстю;
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Згiдно з принципом визнання, Товариство оцiнює всi витрати, пов’язанi з iнвестицiйною
нерухомiстю, на момент їх здiйснення.
Цi витрати охоплюють первiсно понесенi витрати для придбання iнвестицiйної нерухомостi i
подальшi витрати на її збiльшення, часткову замiну або обслуговування.
Оцiнка при визнаннi
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється Товариством за її собiвартiстю. Витрати на
операцiю включаються до первiсної оцiнки.
Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi видатки,
якi безпосередньо вiднесенi до придбання.
Собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi не збiльшується на суму:
a) витрат, пов’язаних iз введенням її в дiю (якщо вони не є необхiдними для приведення
нерухомостi до робочого стану вiдповiдно до намiрiв управлiнського персоналу);
б) операцiйних збиткiв, понесених до того, як iнвестицiйна нерухомiсть досягає запланованого
рiвня експлуатацiї, або

в) наднормативних сум вiдходiв матерiалiв, оплати працi або iнших ресурсiв, витрачених пiд час
будiвництва або полiпшення цiєї нерухомостi.
Якщо оплату за iнвестицiйну нерухомiсть вiдстрочено, її собiвартiстю є грошовий еквiвалент цiни.
Рiзниця мiж цiєю сумою та загальною сумою платежiв визнається як витрати на вiдсотки за перiод
надання кредиту.
Первiсна собiвартiсть частки нерухомостi, утримуваної на умовах оренди i класифiкованої як
iнвестицiйна нерухомiсть, визначається згiдно з вимогами для фiнансової оренди, наведеними у
параграфi 20 МСБО 17 «Оренда», а саме: такий актив визнають за нижчою з двох оцiнок:
справедливої вартостi нерухомостi i теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв.
Еквiвалентну суму слiд визнавати як зобов’язання.
Оцiнка пiсля визнання
Облiкова полiтика
Товариство своєю облiковою полiтикою обрало модель справедливої вартостi та застосовує цю
полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в
прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
Товариство визначає справедливу вартiсть без будь-яких вирахувань витрат на операцiю, якi вiн
може понести у зв’язку з продажем або iншим вибуттям.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi має вiдображати ринковi умови на кiнець
звiтного перiоду.
Оцiнена справедлива вартiсть є чинною на конкретний час на певну дату
Оскiльки ринковi умови можуть змiнюватися, сума, вiдображена у звiтi як справедлива вартiсть,
може виявитися неправильною чи невiдповiдною на iнший час.
Визначення справедливої вартостi також передбачає одночасний обмiн та завершення контракту
про продаж без будь-якої змiни в цiнi, яка могла б статися в операцiї мiж обiзнаними,
зацiкавленими та незалежними сторонами, якщо такий обмiн та завершення не вiдбуваються
одночасно.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не включає попередню оплату або нарахований
дохiд вiд операцiйної оренди, оскiльки Товариство визнає його як окреме зобов’язання або актив.
Якщо Товариство ранiше оцiнювало iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю, воно
повинен продовжувати оцiнювати цю нерухомiсть за справедливою вартiстю до моменту її
вибуття (або до того, коли нерухомiсть не стане нерухомiстю, зайнятою власником, або суб’єкт
господарювання не починає полiпшувати нерухомiсть з метою подальшого продажу в звичайному
ходi дiяльностi), навiть якщо зiставнi ринковi операцiї стають менш частими або ринковi цiни
стають не такими доступними.
Переведення
Переведення до iнвестицiйної нерухомостi (або з iнвестицiйної нерухомостi) здiйснюється
Товариством тодi i тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi, що засвiдчується:
a) початком зайняття власником – у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до нерухомостi,
зайнятої власником;
б) початком полiпшення з метою продажу – у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до
запасiв;
в) закiнченням зайняття власником – у разi переведення з нерухомостi, зайнятої власником, до
iнвестицiйної нерухомостi або
г) початком операцiйної оренди iншою стороною – у разi переведення iз запасiв до iнвестицiйної
нерухомостi.
У випадку переведення з iнвестицiйної нерухомостi, облiкованої за справедливою вартiстю, до
нерухомостi, зайнятої власником, або до запасiв, собiвартiсть нерухомостi для подальшого облiку
за МСБО 16 «Основнi засоби» або МСБО 2 «Запаси» має бути її справедливою вартiстю на дату
змiни у використаннi.
Якщо нерухомiсть, зайнята власником, стає iнвестицiйною нерухомiстю, що вiдображатиметься за
справедливою вартiстю, Товариству слiд застосовувати МСБО 16 «Основнi засоби» до дати змiни

у використаннi.
Товариство має розглядати будь-яку рiзницю на цю дату мiж балансовою вартiстю нерухомостi
згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби» та її справедливою вартiстю так само, як i при переоцiнцi
згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби».
Вибуття
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється (виключати зi звiту про фiнансовий стан) при
вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не
очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття.
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi,
визначають як рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i
визнають їх в прибутку або збитках (за винятком випадкiв, коли МСБО 17 «Оренда» вимагає
iншого пiдходу до продажу майна з його зворотною орендою) у перiодi вибуття чи лiквiдацiї.
3.13 Нематерiальнi активи
Для облiку нематерiальних активiв Товариство використовує МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
Нематерiальний актив – немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу – попередньо оцiнена сума, що її суб’єкт
господарювання отримав би на поточний час вiд вибуття активу пiсля вирахування всiх
попередньо оцiнених витрат на вибуття, якби вiк i стан активу були такими, якi очiкуються по
закiнченнi строку його корисної експлуатацiї.
Балансова вартiсть – сума, за якою актив визнають у звiтi про фiнансовий стан пiсля вирахування
будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi.
Амортизацiя – систематичний розподiл суми, що амортизується, нематерiального активу протягом
строку його корисної експлуатацiї.
Дослiдження – оригiнальнi та запланованi дослiдження, здiйснюваннi для отримання i розумiння
нових наукових або технiчних знань.
Розробка – застосування даних наукового дослiдження чи iншого знання для планування чи
проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матерiалiв, механiзмiв, товарiв,
технологiй, систем або послуг до початку їхнього серiйного виробництва або використання.
Можливiсть iдентифiкацiї
Нематерiальний актив як актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб’єкта
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або
разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд
того, чи має суб’єкт господарювання намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони
бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Визнання та оцiнка
Для визнання статтi як нематерiального активу Товариство має довести, що стаття вiдповiдає:
a) визначенню нематерiального активу ; та
б) критерiям визнання.
Критерiї визнання
Товариство визнає нематерiальний актив, якщо i тiльки якщо:
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть
до Товариства; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Товариство оцiнює ймовiрнiсть очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд, використовуючи
припущення, якi можна обґрунтувати i пiдтвердити.
Цi припущення вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом сукупностi
економiчних умов, якi iснуватимуть протягом строку корисної експлуатацiї активу.
Щоб оцiнити ступiнь визначеностi, властивий надходженню майбутнiх економiчних вигiд, що
вiдносяться до використання активу, Товариство застосовує судження, зроблене на основi
свiдчень, наявних на час первiсного визнання, надаючи перевагу зовнiшнiм свiдченням.

Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю
Собiвартiсть – сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iншої
форми компенсацiї, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або (якщо
прийнятно) сума, що вiдноситься на цей актив при первiсному визнаннi згiдно з конкретними
вимогами iнших МСФЗ.
Окреме придбання
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
a) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля
вирахування торгiвельних та iнших знижок; та
б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за
призначенням.
Безпосередньо пов’язанi витрати - це:
a) витрати на виплати працiвникам (як визначено в МСБО 19 «Виплати працiвникам»), якi
виникають безпосередньо вiд приведення активу до робочого стану;
б) гонорари спецiалiстам, виплаченi безпосередньо в результатi приведення активу до робочого
стану; та
в) витрати на перевiрку вiдповiдного функцiонування такого активу.
Видатки, якi не є складовою собiвартостi нематерiального активу:
a) витрати на введення нового продукту чи послуги (включаючи витрати на дiяльнiсть з
рекламування та стимулювання продажу);
б) витрати на ведення бiзнесу в новому мiсцi розташування або з новою категорiєю клiєнтiв
(включаючи витрати на пiдготовку персоналу); та
в) адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi витрати.
Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється, коли актив
приведено у стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.
Таким чином, витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не
включаються до балансової вартостi цього активу.
Внутрiшньо генерованi нематерiальнi активи
Щоб оцiнити, чи вiдповiдає внутрiшньо генерований нематерiальний актив критерiям визнання,
Товариство класифiкує генерування активу на:
a) етап дослiдження; та
б) етап розробки.
Етап дослiдження
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Етап розробок
Нематерiальний актив, який виникає в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки
внутрiшнього проекту), слiд визнавати, якщо i тiльки якщо Товариство може довести все, що
зазначено нижче:
a) технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний
до використання або продажу;
б) свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його;
в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив;
г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди (кориснiсть
нематерiального активу);
ґ) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та
використання чи продажу нематерiального активу;
д) свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу
протягом його розробки.
Внутрiшньо генерованi бренди, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi своєю
сутнiстю об’єкти не слiд визнавати як нематерiальнi активи.
Видатки на внутрiшньо генерованi бренди, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi
подiбнi своєю сутнiстю об’єкти не можна вiдокремити вiд витрат на розвиток бiзнесу в цiлому.

Отже, такi об’єкти не визнаються як нематерiальнi активи.
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу
Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається з усiх витрат, якi
можна прямо вiднести до створення, виробництва та пiдготовки активу до використання у спосiб,
визначений управлiнським персоналом:
a) витрати на матерiали та послуги, використанi чи спожитi пiд час генерування нематерiального
активу;
б) витрати на виплати працiвникам, якi виникають унаслiдок генерування нематерiального активу;
в) гонорари за реєстрацiю юридичного права; та
г) амортизацiю патентiв та лiцензiй, якi використовуються для генерування нематерiального
активу.
МСБО 23 «Витрати на позики» визначає критерiї для визнання вiдсоткiв як складника собiвартостi
внутрiшньо генерованого нематерiального активу.
Визнання витрат
Видатки на нематерiальний актив визнаються як витрати на момент їхнього понесення за
винятком випадкiв, коли:
a) вони становлять частину собiвартостi нематерiального активу, який вiдповiдає критерiям
визнання, або
б) цей об’єкт був придбаний при об’єднаннi бiзнесу i його не можна визнати як нематерiальний
актив. У цьому випадку вiн складає частину суми, визнаної як гудвiл на дату придбання (див.
МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу»).
Минулi витрати, якi не слiд визнавати як актив
Видатки на нематерiальний актив, що їх первiсно визнано як витрати, не слiд визнавати як частину
собiвартостi нематерiального активу на пiзнiшу дату.
Оцiнка пiсля визнання
Для своєї облiкової полiтики ПАТ«Гiпсовик» обирає модель собiвартостi.
Модель собiвартостi
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Строк корисної експлуатацiї
Товариство оцiнює, чи є визначеним або невизначеним строк корисної експлуатацiї
нематерiального активу.
Якщо вiн є визначеним, то Товариство оцiнює його тривалiсть або кiлькiсть одиниць продукцiї (чи
подiбних одиниць), якi складають цей строк корисної експлуатацiї.
Товариство має розглядати нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк корисної
експлуатацiї, якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде
(за очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв до Товариства.
Визначаючи строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, Товариство враховує, зокрема
наступнi чинники:
a) очiкуване використання активу товариством та спроможнiсть iншої групи управлiнського
персоналу ефективно управляти активом;
б) життєвi цикли типових продуктiв для активу та вiдкриту iнформацiю щодо оцiнок строкiв
корисної експлуатацiї подiбних активiв, що їх використовують у подiбний спосiб;
в) технiчний, технологiчний, комерцiйний та iншi види зносу;
г) стабiльнiсть галузi, в якiй функцiонує актив, та змiни ринкового попиту на обсяг продуктiв чи
послуг вiд цього активу;
ґ) очiкуванi дiї конкурентiв або потенцiйних конкурентiв;
д) рiвень видаткiв на обслуговування, необхiдного для отримання очiкуваних майбутнiх
економiчних вигiд вiд активу, та здатнiсть i намiр суб’єкта господарювання досягти такого рiвня;
е) перiод контролю над активом та юридичнi або подiбнi до них обмеження використання активу,
такi як дати закiнчення строку пов’язаних з ним угод про оренду; та

є) залежнiсть строку корисної експлуатацiї активу вiд строку корисної експлуатацiї iнших активiв
суб’єкта господарювання.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших
юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних
прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого
суб’єкт господарювання очiкує використовувати цей актив.
Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може бути
подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди
(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення
суб’єктом господарювання без суттєвих витрат.
Строк корисної експлуатацiї викупленого права, визнаного як нематерiальний актив при
об’єднаннi бiзнесу, є залишковим договiрним перiодом контракту, в якому право було надано, та
не повинен охоплювати перiоди поновлення.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який не амортизується, слiд переоцiнювати в
кожному перiодi, щоби визначати, чи продовжують i надалi подiї та обставини пiдтверджувати
оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу. Якщо вони не пiдтверджують її,
змiну в оцiнцi строку корисної експлуатацiї цього активу з невизначеного на визначений слiд
облiковувати як змiну в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО 8.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї
Перiод i метод амортизацiї
Суму нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї, що амортизується, слiд
розподiляти на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї.
Амортизацiю слiд починати, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у
спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Амортизацiя припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше:
? на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до
лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та
припинена дiяльнiсть»,
або
? на дату, з якої припиняється визнання цього активу.
Для розподiлу суми активу, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку його
корисної експлуатацiї Товариство використовує прямолiнiйний метод амортизацiї.
Амортизацiя нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї не
припиняється, коли вiн бiльше не використовується, за винятком випадкiв, коли цей актив був
повнiстю амортизований або коли вiн класифiкується як утримуваний для продажу (або
включений до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для продажу) згiдно з МСФЗ 5.
Перегляд перiоду та методу амортизацiї
Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї
переглядається принаймнi на кiнець кожного фiнансового року.
Якщо очiкуваний строк корисної експлуатацiї активу вiдрiзняється вiд попереднiх оцiнок, перiод
амортизацiї слiд вiдповiдно змiнити.
Якщо вiдбулася змiна в очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в
активi, метод амортизацiї слiд змiнити для вiдображення змiненої форми.
Такi змiни слiд облiковувати як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСБО 8 «Облiковi полiтики,
змiни в облiкових полiтиках та помилки».
Лiквiдацiйна вартiсть
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї
приймається за нуль, за винятком випадкiв, коли:
a) iснує зобов’язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної
експлуатацiї, або
б) є активний ринок для такого активу та:
? лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити посиланням на цей ринок; та

? iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисної експлуатацiї
активу.
Сума активу, яка амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть, iнша, нiж нуль, означає, що суб’єкт господарювання очiкує лiквiдувати
нематерiальний актив до кiнця строку його економiчної експлуатацiї.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», Товариство перевiряє зменшення корисностi
нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми
його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
Лiквiдацiя та вибуття
Визнання нематерiального активу припиняється:
a) в разi його вибуття,
або
б) якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання нематерiального активу, визначається
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу.
3.14 Фiнансовi iнструменти
Фiнансовий iнструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового
активу у одного суб’єкта господарювання та фiнансового зобов’язання або iнструмента капiталу у
iншого суб’єкта господарювання.
Фiнансовий актив – це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) iнструментом власного капiталу iншого Товариства;
в) контрактним правом:
? отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання,
або
? обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб’єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно
сприятливими, або
г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб’єкта Товариства.
Фiнансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є:
а) контрактним зобов’язанням:
? надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб’єктовi господарювання, або
? обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими зобов’язаннями з iншим суб’єктом
господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб’єкта господарювання, або
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу Товариства.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов’язання в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими сторонами на звичайних умовах.
Iнструмент капiталу – це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах суб’єкта
господарювання пiсля вирахування всiх його зобов’язань.
Метод ефективного вiдсотка – це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового
активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та
розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод.
Ефективна ставка вiдсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi
або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та,
якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи
фiнансового зобов’язання.
Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, Товариство має попередньо оцiнити грошовi потоки,

враховуючи всi умови контракту про фiнансовий iнструмент (наприклад, аванси, опцiони “кол” та
подiбнi опцiони), але не має розглядати майбутнi збитки вiд кредитiв.
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов’язання – це сума, за якою
фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної
суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та
сумою погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення
(прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або
неможливостi отримання.
Об’єкт хеджування – це актив, зобов’язання, тверда угода, високо ймовiрна прогнозована операцiя
або чиста iнвестицiя в закордонну господарську одиницю, що
а) пiддає суб’єкт господарювання ризиковi змiн справедливої вартостi або майбутнiх грошових
потокiв;
б) визначається як хеджування .
Iнструмент хеджування – це призначений похiдний або (лише для хеджування ризику змiн курсiв
обмiну iноземних валют) призначений непохiдний фiнансовий актив або непохiдне фiнансове
зобов’язання, справедлива вартiсть якого (або грошовi потоки вiд якого), за очiкуванням,
згортатимуться зi змiнами справедливої вартостi призначеного об’єкта хеджування або грошових
потокiв вiд нього.
Ефективнiсть хеджування – це ступiнь, до якого змiни справедливої вартостi або грошових коштiв
вiд об’єкта хеджування, що їх можна вiднести до хеджування ризику, згортаються внаслiдок змiн
справедливої вартостi або грошових потокiв iнструмента хеджування.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що
кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю, зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми будь-якого збитку
вiд зменшення корисностi.
Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi фiнансових
активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, то суму збитку оцiнюють як рiзницю мiж
балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових
потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто ефективною ставкою вiдсотка,
обчисленою при первiсному визнаннi).
Балансову вартiсть активу слiд зменшити прямо або застосовуючи рахунок резервiв. Суму збитку
слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення
може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення
корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати.
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi фiнансового активу, яка
перевищує суму, що її мала б амортизована собiвартiсть у разi невизнання зменшення корисностi
на дату сторнування. Суму сторнування слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Хеджування
При облiку хеджування визнається вплив згортання на прибуток або збиток вiд змiн справедливої
вартостi iнструмента хеджування та об’єкта хеджування.
3.15 Запаси
ПАТ «Гiпсовик» визначив пiдхiд до облiку запасiв у вiдповiдностi до МСБО 2 «Запаси». Головним
питанням облiку запасiв є визначення суми собiвартостi, яка повинна визнаватися як актив та
переноситися на майбутнi перiоди до моменту визнання вiдповiдних доходiв.
Запаси – це активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.
Чиста вартiсть реалiзацiї – попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус

попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу.
Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Оцiнка запасiв. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть
реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх
у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з: цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб’єктовi господарювання податковими органами), а
також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi
знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Собiвартiсть запасiв виконавця послуг
Якщо у Товариства як виконавця послуг є запаси, вони оцiнюються за витратами на їх
виробництво. Такi витрати складаються переважно з витрат на оплату працi та iнших витрат на
персонал, безпосередньо зайнятий наданням послуг, включаючи керiвний персонал, i з
вiдповiдних накладних витрат.
Оплата працi та iншi витрати, пов’язанi з персоналом вiддiлу збуту та загальним адмiнiстративним
персоналом, не включаються до собiвартостi, а визнаються як витрати перiоду, в якому вони були
понесенi.
Собiвартiсть запасiв постачальника послуг не включає величину прибутку або накладнi витрати,
що не розподiляються i часто включаються в цiни, встановленi постачальниками послуги.
Собiвартiсть запасiв Товариство визначає за формулою – «перше надходження – перший видаток»
(ФIФО).
Товариство застосовує одну i ту саму формулу собiвартостi для всiх запасiв Товариства
однакового характеру та використання.
Для запасiв рiзного характеру або використання можуть бути виправданими рiзнi формули
собiвартостi.
Формула ФIФО припускає, що одиницi запасiв, якi були придбанi або виробленi першими,
продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є тими, що
були придбаними або виробленими останнiми.
Визнання як витрати
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами перiоду, в якому
визнається вiдповiдний дохiд.
Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв
повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток.
Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, повинна визнаватися як зменшення суми запасiв, визнаної
як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.
3.16 Зменшення корисностi активiв
Товариство застосовує процедури , що визначенi в МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» для
забезпечення облiку своїх активiв за сумою, яка не є бiльшою нiж сума їх очiкуваного
вiдшкодування.
Актив облiковується за сумою бiльшою, нiж сума його очiкуваного вiдшкодування, якщо його
балансова вартiсть перевищує суму, що пiдлягає вiдшкодуванню внаслiдок використання або
продажу активу.
Якщо це вiдбувається, актив визначають як актив, кориснiсть якого зменшилася, i в цьому випадку
МСБО 36 вимагає, щоб Товариство визнавало збиток вiд зменшення корисностi.
Товариство використовує Положення МСБО 36 застосовують до фiнансових активiв,
класифiкованих як:
a) дочiрнi пiдприємства згiдно з визначенням МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова

звiтнiсть»;
б) асоцiйованi пiдприємства згiдно з визначенням МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства»;
в) спiльнi пiдприємства згiдно з визначенням МСБО 31 «Частки у спiльних пiдприємствах».
В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу
може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, суб’єктовi господарювання слiд оцiнити
суму очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Незалежно вiд наявностi ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися, Товариству також
слiд:
a) щорiчно перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком
корисної експлуатацiї або нематерiального активу, ще не придатного для використання,
порiвнюючи його балансову вартiсть iз сумою його очiкуваного вiдшкодування;
б) щорiчно перевiряти зменшення корисностi гудвiлу, придбаного в результатi об’єднання бiзнесу.
Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися, Товариство бере до
уваги зовнiшнi та внутрiшнi джерела iнформацiї, зокрема:
Зовнiшнi джерела iнформацiї:
? протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж могла б зменшитися,
за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання;
? протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на суб’єкт господарювання
або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або
правовому оточеннi, в якому дiє суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений
актив;
? ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльшилися протягом
перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленнi
вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить суму очiкуваного вiдшкодування активу;
? балансова вартiсть чистих активiв суб’єкта господарювання, що звiтує, є бiльшою, нiж його
ринкова капiталiзацiя.
Внутрiшнi джерела iнформацiї:
? є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження активу;
? протягом перiоду вiдбулися суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на суб’єкт господарювання,
або очiкується, що вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять iнтенсивнiсть або спосiб
нинiшнього чи запланованого використання активу. Цi змiни включають плани припинити
використання активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої належить
цей актив, продати його ранiше вiд попередньо очiкуваної дати i повторно оцiнити строк корисної
експлуатацiї цього активу, цього разу як визначений;
? наявнi свiдчення з даних внутрiшньої звiтностi, якi вказують, що економiчна ефективнiсть
активу є або буде гiршою, нiж очiкувана. Дивiденди, отриманi вiд дочiрнього, спiльно
контрольованого або вiд асоцiйованого пiдприємства
? для iнвестицiй у дочiрнє, спiльно контрольоване або в асоцiйоване пiдприємство iнвестор визнає
дивiденди вiд своєї iнвестицiї i наявнi свiдчення того, що:
? балансова вартiсть iнвестицiї в окремiй фiнансовiй звiтностi перевищує суми балансової вартостi
чистих активiв об’єкта iнвестування, включаючи пов’язаний з ними гудвiл, в консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi; або
? розмiр дивiдендiв перевищує суму загального прибутку дочiрнього, спiльно контрольованого або
асоцiйованого пiдприємства, отриманого у перiодi, за який оголошується виплата дивiдендiв.
Свiдчення з даних внутрiшньої звiтностi, якi вказують, що кориснiсть активу може зменшитися,
включають наявнiсть:
a) грошових потокiв для придбання активу або подальших потреб у грошових коштах для його
експлуатацiї чи технiчного обслуговування – значно бiльших, нiж спочатку передбачалось у
бюджетi;
б) фактичних чистих грошових потокiв або операцiйного прибутку чи збитку вiд активу – значно
менших, нiж передбачено в бюджетi;
в) значного зменшення закладених у бюджет чистих майбутнiх грошових потокiв чи операцiйного

прибутку або значного збiльшення визначеного в бюджетi збитку вiд активу, або
г) операцiйних збиткiв або чистого вибуття грошових коштiв для активу, коли суми поточного
перiоду розглядаються разом з сумами, передбаченими у бюджетi на майбутнє.
Справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж.
Свiдченням справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на його продаж є цiна за
юридично обов’язковою угодою про продаж в операцiї мiж незалежними сторонами, скоригована
на додатковi витрати, якi можна прямо вiднести до вибуття активу.
В обчисленнi вартостi активу при використаннi вiдображаються такi елементи:
a) оцiнку майбутнiх грошових потокiв, якi суб’єкт господарювання очiкує отримати вiд цього
активу;
б) очiкування щодо можливих вiдхилень у сумi чи в часi цих майбутнiх грошових потокiв;
в) вартiсть грошей у часi, вiдображену у виглядi поточної ринкової безризикової ставки вiдсотка;
г) цiну за прийняття ризику, притаманного цьому активу;
ґ ) iншi фактори, зокрема нелiквiднiсть, яку учасники ринку вiдображали б у визначеннi вартостi
майбутнiх грошових потокiв, якi суб?єкт господарювання очiкує отримати вiд цього активу.
Оцiнюючи вартiсть при використаннi, Товариство a) базує прогнознi оцiнки грошових потокiв на обґрунтованих та прийнятних припущеннях, якi
вiдображають найкращу оцiнку управлiнським персоналом комплексу економiчних умов, що
iснуватимуть протягом решти строку корисної експлуатацiї активу. Бiльшого значення слiд
надавати зовнiшнiм свiдченням;
б) базує прогнознi оцiнки грошових потокiв на останнiх фiнансових бюджетах / прогнозах,
затверджених управлiнським персоналом.
Перспективнi оцiнки, основанi на цих бюджетах / прогнозах, мають охоплювати перiод максимум
у п’ять рокiв, якщо тривалiший перiод не виправданий;
в) робить прогнознi оцiнки грошових потокiв, якi виходять за межi перiоду, охопленого
найостаннiшими бюджетами / прогнозами, екстраполюючи перспективнi оцiнки, основанi на
бюджетах / прогнозах, i застосовуючи постiйний або зменшуваний темп зростання на наступнi
роки, якщо збiльшуваний темп не виправданий. Цей темп зростання має не перевищувати
довгостроковий середнiй темп зростання щодо видiв продукцiї, галузей або країни (чи країн), у
якiй дiє суб’єкт господарювання, або щодо ринку, на якому використовується актив, якщо вищий
темп не виправданий.
Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i
тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке
зменшення є збитком вiд зменшення корисностi.
Збиток вiд зменшення корисностi слiд негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не
облiковується за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. Будь-який збиток вiд
зменшення корисностi переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення резерву з переоцiнки за
цим iншим стандартом.
Якщо сума оцiненого збитку вiд зменшення корисностi, бiльша вiд балансової вартостi активу, з
яким вона пов’язана, суб’єктовi господарювання слiд визнавати зобов’язання, якщо i тiльки якщо
цього вимагає будь-який iнший стандарт.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу слiд коригувати
в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням його
лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом строку корисної
експлуатацiї, що залишається.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або скоротилися.
Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовувану вартiсть активу або пiдроздiлу, що
генерує грошовi потоки.
Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце
змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу, з часу
останнього визнання збитку вiд знецiнення.
Вiдновлення обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його

вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням
амортизацiї, по якiй цей актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний
збиток вiд знецiнення.
Таке вiдновлення вартостi визнається в звiтi про прибутки i збитки, за винятком випадкiв, коли
актив враховується за переоцiненою вартiстю.
У останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
3.17 Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi i депозитiв до запитання.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi.
Грошовi потоки – це надходження та вибуття грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан Товариства включають
грошовi кошти у банках i в касi i короткостроковi депозити з первинним термiном погашення 3
мiсяцi та менше.
3.18 Забезпечення
Товариство використовує МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» з
метою забезпечення застосування належних критерiїв визнання i методiв оцiнки, що
застосовуються до забезпечень, умовних зобов’язань i умовних активiв, а також розкриття
iнформацiї у примiтках, достатньої для надання користувачам можливостi зрозумiти їхнiй
характер, строки i суму.
Забезпечення - зобов’язання з невизначеним строком або сумою.
Зобов’язання – iснуюче зобов’язання Товариства, яке виникає в результатi минулих подiй i
погашення якої, за очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв суб’єкта господарювання, котрi
втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Юридичне зобов’язання – зобов’язання, яке виникає внаслiдок:
a) контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);
б) законодавства, або
в) iншої дiї закону.
Подiя, що зобов’язує – подiя, що створює юридичне чи конструктивне зобов’язання, яке
призводить до того, що суб’єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню
зобов’язання.
Визнання
Забезпечення слiд визнавати, якщо:
a) Товариство має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i
виконання зобов’язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.
Умовне зобов’язання це:
a) можливе зобов’язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться
лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй,
не повнiстю контрольованих суб’єктом господарювання, або
б) iснуюче зобов’язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки:
? немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде
необхiдним для погашення зобов’язання, або
? суму зобов’язання не можна оцiнити достатньо достовiрно.
Товариству не слiд визнавати умовнi зобов’язання.
Умовний актив – можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого
пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених
майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб’єктом господарювання.
Товариству не слiд визнавати умовнi активи.
Оцiнка

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення
iснуючого зобов’язання на кiнець звiтного перiоду.
Найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов’язання , – це сума, яку
Товариство обґрунтовано сплатило б для погашення зобов’язання або передав би його третiй
сторонi на кiнець звiтного перiоду.
Забезпечення оцiнюється до сплати податкiв, оскiльки податковi наслiдки забезпечення та його
змiн розглядаються згiдно з МСБО 12 «Податки на прибуток».
Теперiшня вартiсть
У випадках, коли вплив вартостi грошей у часi суттєвий, сума забезпечення має бути теперiшньою
вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов’язання.
Компенсацiї
Якщо очiкується, що деякi або всi видатки, потрiбнi для погашення забезпечення,
компенсуватимуться iншою стороною, компенсацiю слiд визнавати тодi i тiльки тодi, коли iснує
цiлковита впевненiсть, що компенсацiя буде отримана, якщо суб’єкт господарювання погасить
зобов’язання.
Компенсацiя розглядається як окремий актив. Сума, визнана для компенсацiї, не повинна
перевищувати суму забезпечення.
У звiтi про прибутки та збитки витрати, пов’язанi iз забезпеченням, наводяться за вирахуванням
суми, визнаної для компенсацiї.
Змiни в забезпеченнях
Забезпечення переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду та коригуються для
вiдображення поточної найкращої оцiнки.
Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде
потрiбним для погашення зобов’язання, забезпечення слiд сторнувати.
Використання забезпечень
Забезпечення слiд використовувати лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення було
створено з самого початку.
Майбутнi операцiйнi збитки
Не слiд визнавати забезпечення для майбутнiх операцiйних збиткiв.
Обтяжливi контракти
Якщо Товариство має обтяжливий контракт, iснуюче зобов’язання за цим контрактом слiд
визнавати та оцiнювати як забезпечення.
Обтяжливий контракт - це контракт, у якому неминучi витрати на виконання зобов’язань за
контрактом перевищують економiчнi вигоди, якi очiкується отримати за ним.
Неминучi витрати за контрактом вiдображають найменшi чистi витрати припинення контракту, якi
є меншою з двох оцiнок:
? вартостi його виконання або
? будь-якої компенсацiї чи стягнень внаслiдок його невиконання.
3.19 Виплати працiвникам
Товариство веде бухгалтерський облiк та розкриття iнформацiї про виплати працiвникам у
вiдповiдностi до МСБО 19 «Виплати працiвникам».
Товарриство вiдповiдно до МСБО 19 визнає таке:
а) зобов’язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть сплаченi в
майбутньому;
б) витрати, якщо суб’єкт господарювання споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок
послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвникам.
Виплати працiвникам – це всi форми компенсацiї, що їх надає Товариство в обмiн на послуги,
наданi працiвниками.
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi – це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi
працiвникiв), якi пiдлягають сплатi пiсля закiнчення трудової дiяльностi.
Виплати при звiльненнi – це виплати працiвникам, якi пiдлягають сплатi в результатi:
а) рiшення суб’єкта господарювання звiльнити працiвника до встановленої дати виходу на пенсiю,
або

б) рiшення працiвника погодитися на добровiльне звiльнення в обмiн на такi виплати.
Гарантованi виплати працiвникам – це виплати працiвникам, якi не залежать вiд їхньої майбутньої
трудової дiяльностi.
Короткостроковi виплати працiвникам – це виплати працiвникам (окрiм виплат при звiльненнi
працiвникiв), якi пiдлягають сплатi в повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.
Програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi – це офiцiйнi або неофiцiйнi угоди, згiдно з
якими суб’єкт господарювання здiйснює виплати по закiнченнi трудової дiяльностi одному або
кiльком працiвникам.
Програми з визначеною виплатою – це програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, крiм
програм з визначеним внеском.
Iншi довгостроковi виплати працiвникам – це виплати працiвникам (окрiм виплат по закiнченнi
трудової дiяльностi та виплат при звiльненнi), якi не пiдлягають сплатi в повному обсязi протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги.
Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як
? заробiтна плата,
? внески на соцiальне забезпечення,
? оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть,
? участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
закiнчення перiоду), а також
? негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла,
автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як
? пенсiї,
? iншi види пенсiйного забезпечення,
? страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включають
? додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку,
? виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв,
? виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також
? отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi
пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.
Короткостроковi виплати працiвникам
Короткостроковi виплати працiвникам включають такi статтi:
а) зарплати робiтникам та службовцям i внески на соцiальне забезпечення;
б) короткостроковi компенсацiї за вiдсутнiсть (такi як оплачена щорiчна вiдпустка та оплачена
вiдпустка у зв’язку з хворобою); при цьому компенсацiя за вiдсутнiсть виплачується протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
в) участь у прибутку та премiї, що пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля
закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
г) не грошовi пiльги (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв та
безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг) для теперiшнiх працiвникiв.
Визнання та оцiнка усiх короткострокових виплат працiвникам
Якщо працiвник надав послуги Товариству протягом облiкового перiоду, то недисконтовану суму
короткострокових виплат працiвникам, очiкуваних до сплати в обмiн на цi послуги, суб’єктовi
господарювання слiд визнавати:
а) як зобов’язання (нарахованi витрати) пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Якщо
вже сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, товариство визнає це перевищення як
актив (сплаченi авансом витрати) тiєю мiрою, якою цей аванс приведе, наприклад, до зменшення
майбутнiх платежiв або грошового вiдшкодування;
б) як витрати, якщо iнший Стандарт не вимагає або не дозволяє включення виплат у собiвартiсть.

Короткостроковi компенсованi перiоди вiдсутностi
Товариству слiд визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам у формi
компенсацiй за вiдсутнiсть таким чином:
а) у разi накопичення компенсацiй за вiдсутнiсть, – пiд час надання працiвниками послуг, якi
збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдсутнiсть;
б) у разi ненакопичення компенсацiй за вiдсутнiсть – пiд час вiдсутностi.
? Товариство може компенсувати працiвникам вiдсутнiсть з рiзних причин,
включаючи:вiдпустки;хворобу та нетривалу непрацездатнiсть; декретнi вiдпустки для батька або
матерi; вiйськову службу.
Права на компенсацiї за вiдсутнiсть подiляються на двi категорiї:
а) накопичуванi- – це такi, що переносяться на майбутнi перiоди та можуть використовуватися в
майбутнiх перiодах, якщо права поточного перiоду не використанi повнiстю.
Накопичуванi компенсацiї за вiдсутнiсть можуть бути:
? гарантованими (iншими словами, працiвникам надається право отримати грошовi виплати за
невикористане право при звiльненнi iз суб’єкта господарювання), або
? негарантованими (якщо працiвникам не надається право на отримання грошових виплат за
невикористане право при звiльненнi iз суб’єкта господарювання).
Зобов’язання виникає з того моменту, як працiвники починають надавати послуги, що збiльшують
їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдсутнiсть.
Зобов’язання iснує та визнається, навiть якщо компенсацiї за вiдсутнiсть є негарантованими, хоча
можливiсть того, що працiвники можуть звiльнитися до того, як вони використають накопиченi
негарантованi права, впливає на оцiнку цього зобов’язання..
б) ненакопичуванi- це такi, що не переносяться на майбутнi перiоди: вони закiнчуються, якщо
право на вiдсутнiсть поточного перiоду не використовується повнiстю, i не надають права
працiвникам на отримання грошових коштiв за невикористанi днi з правом на вiдсутнiсть при
звiльненнi з суб’єкта господарювання.
Це, звичайно, стосується оплати тимчасової непрацездатностi, декретних вiдпусток для матерi чи
батька, а також компенсацiй за вiдсутнiсть пiд час вiйськової служби.
Товариство не визнає зобов’язання або витрат до часу вiдсутностi, оскiльки надання послуг
працiвниками не збiльшує суми виплат.
Програми участi в прибутку та премiювання
Товариству слiд визнавати очiкуванi витрати, пов’язанi з участю у прибутку та премiюванням, тодi
i лише тодi, коли:
а) у Товариства є теперiшнє юридичне або конструктивне зобов’язання здiйснити такi виплати в
результатi минулих подiй;
б) можна достовiрно оцiнити це зобов’язання.
Теперiшнє зобов’язання iснує тодi i лише тодi, коли у Товариства немає реальної альтернативи,
крiм здiйснення платежiв.
Iншi довгостроковi виплати працiвникам
Iншi довгостроковi виплати працiвникам включають:
а) довгостроковi компенсованi перiоди вiдсутностi, такi як додаткова вiдпустка за вислугу рокiв
або оплачувана академiчна вiдпустка;
б) виплати з нагоди ювiлеїв або iншi виплати за вислугу рокiв;
в) виплати у зв’язку з тривалою непрацездатнiстю;
г) виплати частки прибутку та премiї, якi пiдлягають сплатi через дванадцять мiсяцiв або пiзнiше
пiсля закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги;
ґ) вiдстроченi компенсацiї, сплаченi через дванадцять мiсяцiв або пiзнiше пiсля закiнчення
перiоду, в якому вони заробленi.
Товариство застосовує спрощений метод облiку iнших довгострокових виплат працiвникам.
Цей метод вiдрiзняється вiд облiку, який застосовують для виплат по закiнченнi трудової
дiяльностi, тим, що:
а) актуарнi прибутки та збитки визнаються негайно i жодного «коридору» не застосовується;
б) вартiсть усiх ранiше наданих послуг визнається негайно.

Що стосується iнших довгострокових виплат працiвникам, то Товариство визнає чистий пiдсумок,
який складається з наведених нижче сум, як витрати або як дохiд:
а) вартiсть поточних послуг;
б) витрати на вiдсотки;
в) очiкуваний прибуток вiд будь-яких активiв програми та будь-яке право на компенсацiю, визнане
як актив;
г) актуарнi прибутки та збитки, якi слiд визнавати негайно в повному обсязi;
ґ) вартiсть ранiше наданих послуг, яку слiд визнавати негайно в повному обсязi;
д) вплив будь-яких скорочень або остаточних розрахункiв.
Виплати при звiльненнi
Товариство у вiдповiдностi до МСБО 19 розглядає виплати при звiльненнi окремо вiд iнших
виплат працiвникам, оскiльки подiя, що приводить до виникнення зобов’язання, – це звiльнення
працiвника, а не надання ним послуг.
Товариство визнає виплати при звiльненнi як зобов’язання та витрати тодi i лише тодi, коли
Товариство має доведене зобов’язання:
а) звiльнити працiвника або групу працiвникiв до звичайної дати виходу на пенсiю або
б) здiйснити виплати при звiльненнi в результатi пропозицiї, зробленої для заохочення
добровiльного звiльнення.
Продовження тексту приміток
4. Перше застосування МСФЗ
Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ «Гiпсовик» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р., є
першою попередньою фiнансовою звiтнiстю Групи, пiдготовленою згiдно МСФЗ.
За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2011р., Товариство
готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними загальноприйнятими принципами
бухгалтерського облiку (Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, далi - ПСБО).
Узгодження власного капiталу Кам’янець-Подiльське ПАТ «Гiпсовик» (тис.грн.)
Примiтка
Стаття
ПСБО Вплив переходу МСФЗ ПСБО Вплив переходу МСФЗ
На 01.01.2012р На 31.12.2012р.
АКТИВ
Нематерiальнi активи(залишкова вартiсть) 0
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 16392 588 16980 23145 276 23421
1 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 588 276
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 588 -588 276 -276
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств 323 323 323 323
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - iншi фiнансовi iнвестицiї 100 100 100 100
Вiдстроченi податковi активи
Разом необоротнiх активiв 17403 17403 23844 23844
2 Виробничi запаси 94 94 323 4 327
2 Товари 0 0 4 -4 0
Готова продукцiя 10 10 104 104
Незавершене виробництво 117 117 292 292
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2156 2156 1621 1621
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1025 1025 401 401
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 13 31 31
Грошовi кошти та їх еквiваленти 790 790 337 337
Iноземна валюта 235 235 1318 1318
3 Iншi оборотнi активи 249 111 360 63 134 197

Попередньо оплаченi та вiдкладенi витрати 111 111 134
Активи,класифiкованi , як утримуванi для продажу
Разом оборотнi активи 4689 111 4800 4494 134 4628
3 Витрати майбутнiх перiодiв 111 -111 0 134 -134
Необоротнi активи та групи вибуття
Разом активи 22203 22203 28472 28472
Примiтка
Стаття
ПСБО Вплив
переходу МСФЗ ПСБО Вплив
переходу МСФЗ
На 01.01.2012р На 31.12.2012р.
ПАСИВ
Статутний капiтал 1427 1427 1427 1427
4 Iнший додатковий капiтал 10532 -10532 10532 -10532
Дооцiнка 9692 -9692 9692 -9692
Iнший додатковий капiтал 840 -840 840 -840
4 Нерозподiлений прибуток -5147 10532 5385 -4122 10532 6410
Дооцiнка 9692 9692 9692 9692
Iнший додатковий капiтал 840 840 840 840
Разом власний капiтал 6812 6812 7837 0 7837
5 Забезпечення виплат персоналу 251 -251 251 -251 0
Разом забезпечення 251 -251 251 -251 0
Довгостроковi кредити банкiв 8607 8607 7716 7716
Разом довгостроковi зобов'язання 8607 0 8607 7716 0 7716
Короткостроковi кредити банкiв 280 280 167 167
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги 1006 1006 3298 3298
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 2725 2725 7606 7606
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 164 164 215 215
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 253 253 193 193
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 384 384 387 387
Поточнi забезпечення 251 251 251 251
Iншi поточнi зобов'язання 1721 1721 802 802
Разом зобов'язання 6533 251 6784 12668 251 12919
Доходи майбутнiх перiодiв
Разом пасив 22203 22203 28472 28472
Примiтки до узгодження власного капiталу та загального сукупного прибутку
1Незавершене будiвництво вiдповiдає критерiям визнання МСБО 16, вiдображається у звiтностi як
основнi засоби i тому сума переноситься на вiдповiдний пiдклас статтi «Основнi засоби»за
МСБО16
2Несуттєва стаття «Товари» перенесена в «Запаси»
3Статтю «Витрати майбутнiх перiодiв» трансформовано у склад поточних активiв та включено до
складу активу Звiт про фiнансовий стан у статтю «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» як
попередньо оплаченi та вiдкладенi витрати
4Згiдно з МСБО iнший додатковий капiтал не вважається додатковим капiталом i має бути
перенесена на нерозподiлений прибуток (збиток)
5«Забезпечення виплат персоналу» розглядаються згiдно з МСФО як поточнi зобов’язання та
включаються до складу поточних зобов'язань у статтю «Поточнi забезпечення».Вiдповiдають
визначенню забезпечення, наведеному у МСБО 37.
Продовження тексту приміток

5. Суттєвi облiковi полiтики
У викладi суттєвих облiкових полiтик Товариство розкриває iнформацiю про судження, що їх
застосовував управлiнський персонал у процесi застосування облiкових полiтик Товариства та якi
мають найсуттєвiший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi. МСБО(IAS)
1.122
Зобов’язання з операцiйної оренди - Товариство в якостi орендодавця. Товариство уклало
договори оренди комерцiйної нерухомостi, облiкованої як iнвестицiйна нерухомiсть. На пiдставi
оцiнки умов угод Товариство встановило, що у неї зберiгаються всi суттєвi ризики i вигоди,
пов’язанi з володiнням зазначеним майном i, отже,застосовує до цих договорiв порядок облiку,
визначений для договорiв операцiйної оренди. МСФЗ (IFRS)
1.Г9(а)
МСФЗ
(IAS)
17.49
Незавершене будiвництво вiдповiдає критерiям визнання МСБО 16, вiдображається у звiтностi як
основнi засоби i тому сума переноситься на вiдповiдний пiдклас статтi «Основнi засоби»за
МСБО16. МСБО (IAS)
16.7
Аванси на фiнансування капiтального будiвництва вилучаються iз складу незавершеного
будiвництва та переносять ся до складу статтi «Iнша дебiторська заборгованiсть» МСБО (IAS)
16.7
Основнi засоби, вартiсть яких є нижчою встановленого пiдприємством порогу суттєвостi, у
звiтностi за МСБО списуються на витрати.
Згiдно МСБО вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв не вважаються додатковим
капiталом i має бути перенесений на нерозподiлений приуток(збиток).
Згiдно з МСБО iндексацiя необоротних активiв не вважається додатковим капiталом i має бути
перенесена на нерозподiлений прибуток (збиток)
Згiдно з МСБО iнший додатковий капiтал не вважається додатковим капiталом i має бути
перенесена на нерозподiлений прибуток (збиток)
Статтю «Витрати майбутнiх перiодiв» трансформовано у склад поточних активiв та включено до
складу активу Звiт про фiнансовий стан у статтю "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" як
попередньо оплаченi та вiдкладенi витрати.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Якщо суб’єкт господарювання не застосовував новий МСФЗ, якi опублiкованi, але ще не набрали
чинностi, то суб’єкт господарювання розкриває таку iнформацiю:
a) цей факт;
б) вiдому iнформацiю (або iнформацiю, що її можна обґрунтовано оцiнити), яка є доречною для
оцiнювання можливого впливу застосування нового МСФЗ на фiнансову звiтнiсть суб’єкта
господарювання в перiод першого застосування. МСБО (IAS)
8.30
Вiдповiдно до попереднього параграфа, суб’єкт господарювання розглядає розкриття такої
iнформацiї:
a) назва нового МСФЗ;
б) характер наступної змiни або змiн в облiковiй полiтицi;
в) дата, з якої вимагається застосування МСФЗ;
г) дата, на яку вiн планує вперше застосувати МСФЗ; та
ґ) або:
? аналiз впливу, який, за очiкуванням, таке перше застосування МСФЗ матиме на фiнансову
звiтнiсть суб’єкта господарювання; або
? якщо такий вплив не є вiдомим або його не можна обґрунтовано оцiнити, зазначення цього.
МСБО (IAS)
8.31
Нижче наводяться стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску

фiнансової звiтностi Товариства. У список включенi випущенi стандарти та iнтерпретацiї, якi
Товариство планує застосувати в майбутньому. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з
дати їх вступу в силу.
Майбутнi змiни системи МСФЗ:
IFRS 9 «Фiнансовi iнструменти (частина 1): класифiкацiя та оцiнка» випущений в 2009 р.
Мiсiя стандарту - замiна МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Вводяться новi
вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Вступає в силу з 1 сiчня 2013 року, але
допускається добровiльне дострокове застосування.
Доповнення до IAS 19 «Виплати працiвникам», якi набирають чинностi з 1-го сiчня 2013 року,
стосуються наступних питань:
- виключення «методу коридору» (вибiр вiдстрочки прибуткiв i збиткiв),
- вiднесення переоцiнок за планами з визначеними виплатами до складу iншого сукупної
прибутку,
- Пiдвищення вимог до розкриття iнформацiї про плани з визначеними виплатами.Дозволено
дострокове застосування стандарту в новiй редакцiї.
IFRS 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», випущений в травнi 2011 року,замiнює SIC-12 i IAS
27. Вступає в силу з 1 сiчня 2013 року. Дострокове застосування дозволено. В стандартi мiстяться
новi алгоритми визначення контролю. Стандарт замiнює IAS 31 i SIC-13.
IFRS 11 «Спiльнi угоди», випущений в травнi 2011 року. Стандарт вводить єдину методологiю
облiку вкладень в спiльно контрольованi суб’єкти. Вступає в силу з 1 сiчня 2013 року. Дострокове
застосування дозволено.
IFRS 12 «Розкриття вкладень в iншi компанiї», випущений в травнi 2011. Стандарт висуває
унiверсальнi вимоги до розкриття даних по будь-яким формам вкладень в iншi господарюючi
одиницi. Вступає в силу з 1 сiчня 2013 року. Дострокове застосування дозволено.
IFRS 13 «Вимiрювання справедливої вартостi», випущений в травнi 2011 року. Стандарт мiстить
опис алгоритмiв розрахунку справедливої вартостi активiв i зобов'язань. Набирає чинностi з 1
сiчня 2013 року. Дострокове застосування дозволено.
Додатки до IAS1, прийнятi в червнi 2011 року. Поправки стосуються деталей подання iншої
сукупного прибутку. Вступає в силу з 1-го липня 2012
Поправки до IAS 12, випущенi в груднi 2010 року. В результатi поправок в IAS 12 вводяться
положення iнтерпретацiї SIC 21.
Пiсля внесення коригувань IAS 12 вимагає, щоб пiдприємство, визначаючи вiдстроченi податки,
виявляло свої очiкування щодо вiдшкодування вартостi активiв за допомогою використання або
реалiзацiї. Щодо iнвестицiйної нерухомостi, що оцiнюється за справедливої вартостi, в стандарт
введено допущення про звичайний вiдшкодування такого активу за допомогою реалiзацiї.
Вступають в силу з 1-го сiчня 2012-го року.
IFRIC 20 «Витрати на розчищення на виробничiй стадiї роботи копальнi» (Stripping Costs in the
Production Phase of a Surface Mine).
Тлумачення набирає чинностi з рiчних перiодiв, що починаються з 01.01.13. Заохочується
дострокове застосування.
IFRIC 20 роз'яснює в яких випадках виробнича розчищення може привести до визнання активу, i
як такий актив повинен бути оцiнений спочатку i в наступних перiодах.
6. Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони МСБО
(IAS)
24.12
Визначення пов'язаних сторiн приведено в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних
сторiн».
Перелiк повязаних осiб:
• ДП ПАТ «ГIПСОВИК «Подiлля-Гiпс»
• ДП ПАТ «ГIПСОВИК «Гiпс-Плюс»
• ДП ПАТ «ГIПСОВИК «Альфа-Гiпс»
• ТОВ «Прометей (80% статутного капiталу)
• ТОВ «Полiрем Гiпс (100% статутного капiталу)

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться пiд спiльним
контролем з нею або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових або
операцiйних рiшень.
При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть становити собою вiдносини мiж пов'язаними
сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Винагорода основних керiвникiв
До складу основного управлiнського персоналу входять 10 керiвникiв вищої ланки. У 2012роцi
загальна сума винагороди основних керiвникiв була включена в адмiнiстративнi витрати.
Винагорода основних керiвникiв складається iз заробiтної плати, премiй. МСБО (IAS)
24.17
7. Умовнi та договiрнi зобов'язання та операцiйнi ризики
Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Законодавча база та нормативнi акти,
що впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. Подальший
економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються Урядом України,
а також iнших подiй, що перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування
економiчної полiтики може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть
Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Податкове законодавство.
Податкове та митне законодавство в Україну може тлумачитися по-рiзному i часто змiнюється.
Вiдповiднi державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом
Товариства i його застосування в ходi дiяльностi Товариства, i iснує можливiсть того, що операцiї
та дiяльнiсть, якi в минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi, податковi органи
можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи мають
право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За
певних обставин перевiрка може охоплювати бiльш тривалий перiод.
Судовi розгляди
Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi Товариства клiєнти та контрагенти висувають до нього
претензiї. Керiвництво Товариства вважає, що у результатi розгляду судових справ за участю
Товариства воно не зазнає iстотних збиткiв, у зв’язку з чим додаткове забезпечення у цiй
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi не визнавалося. МСБО (IAS)
37.86
Питання, пов'язанi з охороною навколишнього середовища
Система заходiв по дотриманню природоохоронного законодавства в Українi перебуває на етапi
становлення, i позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається. Товариство
перiодично оцiнює свої зобов'язання в вiдповiдностi до природоохоронного законодавства. У мiру
виникнення зобов'язань вони визнаються в фiнансової звiтностi в тому перiодi, в якому вони
виникли.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни iснуючих норм i законодавства, а
також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, але можуть зробити iстотний вплив. Керiвництво
вважає, що iстотних зобов'язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища немає.
Страхування
Страхова галузь в Українi на даний момент розвивається i досить багато форм страхового захисту,
якi поширенi в iнших країнах, поки що не доступнi. У Товариства немає повного страхового
покриття її виробничих активiв на випадок тимчасового припинення господарської дiяльностi, а
також щодо майнової вiдповiдальностi перед третiми сторонами або у зв'язку з нанесенням шкоди
навколишньому середовищу, що виникає в результатi позаштатних ситуацiй на об'єктах, що
перебувають у власностi Товариства, або в результатi операцiй, що стосуються Товариства. Поки
Товариство не отримає належного страхового покриття, iснує ризик того, що втрата або знищення
певних активiв може негативно вплинути на його дiяльнiсть.
Валютний ризик
Валютний ризик – ризик негативного впливу змiн у валютних курсах або iнших вiдповiдних
факторiв ризику на вартiсть активiв та пасивiв Товариства. МСФЗ (IFRS)

7.33,7.40
8. Виручка
.
Виручка Товариства складається вiд продажу,
тис. грн. 2012р. Змiни, %
продаж гiпсу будiвельного 27944 9
вiдсоток в загального обсягу, % 76.9
Всього: 36351 9
Обсяги реалiзацiї готової продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., представлений
наступним чином:
Основнi види продукцiї Одиниця вимiру 2012р. Змiни, %
Гiпс будiвельний т 45191 -2
Щебiнь гiпсовий т 5288
Галька кременева т 2119 -32
-12
9. Собiвартiсть реалiзацiї
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 % вiд обсягу Змiни, %
амортизацiя 1788 3.5 -1
матерiальнi витрати 27364 55.1 1
витрати на оплату працi 8177 16,5 3
вiдрахування на соцiальнi заходи 3216 6,5 1
Iншi операцiйнi витрати 9119 18,4 12
Всього: 49664 100 5
10. Адмiнiстративнi витрати
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 Змiни, %
Заробiтна плата та витрати з нею пов’язанi 2941 3
Матерiальнi витрати 781 75
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 81 14
Iншi 201 287
Всього: 4004 61
11. Витрати на збут
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 Змiни, %
Заробiтна плата та витрати з нею пов’язанi - 9
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв - 122
Витрати на оренду основних засобiв - 29
Витрати на транспортнi послуги 1713 6
Матерiальнi витрати 779 7
Iншi 2 -46
Всього: 2494 8
12. Iншi доходи та витрати
Доходи Витрати
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 2012
Iншi доходи i витрати 154 117
Iншi фiнансовi доходи i витрати 3 1490
Дивiденди - Проценти - Iншi операцiйнi доходи i витрати 3636 3268
Операцiйна оренда активiв - Операцiйна курсова рiзниця 559 530

Реалiзацiя iнших оборотних та необоротних активiв 1346 901
Штрафи, пенi, неустойки - Послуги - Iншi операцiйнi доходи i витрати 1731 1837
13. Витрати по амортизацiї
Витрати по амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р.
Загальновиробничi витрати 292
Адмiнiстративнi витрати 81
Витрати на збут Всього: 1788
14. Витрати на заробiтну плату
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 2011
Заробiтна плата виробничого персоналу та пов’язанi з нею витрати 8452 2325
Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та пов’язанi з нею витрати 2941 608
Заробiтна плата персоналу зi збуту та пов’язанi з нею витрати - 724
Всього: 11393 3657

15. Основнi засоби
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi
нена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
Земельнi дiлянки
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 13261 6136 422 327 13683 6463
Машини та обладнання 108 62 90 1 21 197 83
Транспортнi засоби 2633 1513 50 61 19 256 2622 1750
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 74 32 11 8 85 40
Iншi основнi засоби 13549 5542 8022 14 8 1176 21557 6710
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 89 38 10 6 79 32
Iншi необоротнi матерiальнi активи 3 2 1 2 2
Разом 29717 13325 8595 87 33 1788 38225 15080
16. Нематерiальнi активи
за 2012 рiк
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйш-ло
за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя
Iншi нематерiальнi активи 13 13 13 13
17.Запаси
На 31.12.2012
Виробничi запаси 327
Незавершене виробництво 292
Готова продукцiя 104

18. Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто
на 31 грудня 2012
Торгова дебiторська заборгованiсть 1621
Резерв знецiнення торгової дебiторської заборгованостi Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто 1621
19. Передплати та iншi оборотнi активи, нетто
на 31 грудня 2012
Аванси, виданi постачальникам 401
Податки до вiдшкодування Iнша дебiторська заборгованiсть 31
Iншi оборотнi активи 197
20. Грошовi кошти та їх еквiваленти
на 31 грудня 2012
Грошовi кошти в банку та в касi UAN 337
Грошовi кошти в банку та в касi USD 1318
21. Довгостроковi кредити та позики
Валюта договору На 31 грудня 2012р.
у валютi договору,тис. в гривневому еквiвалентi, тис.
Довгостроковi кредити гривнi 7716
Всього довгостроковi кредити 7716
22. Короткостроковi кредити та позики
Станом на 31.12.2012р.
тис.
грн Питома вага ,%
Короткостроковi кредити банкiв 167 1,29
Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги 3298 25,53
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 7606 58,87
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 215 1,66
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 193 1,49
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 387 3,00
Поточнi забезпечення 251 1,94
Iншi поточнi зобов'язання 802 6,21
12919 100
23. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких
ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, валютний ризик, ризик справедливої вартостi
процентної ставки,ризик грошових потокiв), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Загальна
програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до мiнiмуму потенцiйного
негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню
або не є профiльними для дiяльностi з надання послуг зв’язку .
Кредитний ризик
Товариству притаманний кредитний ризик, який є ризиком того, що одна зi сторiн операцiї з
фiнансовим iнструментом спричинить понесення фiнансових збиткiв iншою стороною внаслiдок
невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результатi кредитних та

iнших операцiй Товариства з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.
Полiтика управлiння кредитним ризиком включає наступне:
? Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.
? Операцiї з новими контрагентами здiйснюються на пiдставi попередньої оплати.
?Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Група не має майна, переданого їй у заставу як забезпечення належної їй заборгованостi. Група
оцiнює концентрацiю ризику щодо торгової дебiторської заборгованостi як низьку, оскiльки її
клiєнти розташованi в кiлькох юрисдикцiях, здiйснюють свою дiяльнiсть у кiлькох галузях i на
значною мiрою незалежних ринках.
Ризик лiквiдностi
Лiквiднiсть Товариства визначається як його спроможнiсть виконувати свої поточнi фiнансовi
зобов’язання вчасно та у повному обсязi. Вiдповiдно, ризик лiквiдностi визначається як наявний та
потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, що виникає через неспроможнiсть Товариства
виконувати свої зобов’язання у належнi строки, не зазнаючи при цьому неприйнятних втрат. Цей
ризик виникає через нездатнiсть управляти незапланованим вiдтоком коштiв або змiнами джерел
фiнансування, а також через неможливiсть виконувати свої позабалансовi зобов’язання.
Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення достатнiх коштiв для повного та
своєчасного виконання усiх зобов’язань Товариства перед клiєнтами, кредиторами та iншими
контрагентами та досягнення запланованого зростання його активiв i рiвня прибутковостi, що
передбачає наявнiсть лiквiдних коштiв для забезпечення виконання поточних зобов’язань
Товариства без значних втрат (в тому числi i втрати потенцiйного прибутку вiд утримання
надлишкової лiквiдностi);
Фiнансування сталого зростання бiзнесу, передбаченого iнвестицiйною полiтикою.

