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ПРИМІТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ПАТ «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці 
машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» 

«УкрНДІпластмаш» 
 

за 2013 рік станом на 31.12.2013 року, складеної у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) 
 
 
Повний комплект фінансової звітності ПАТ «Український науково-дослідницький і 
конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, 
гуми і штучної шкіри» (надалі за текстом – ПАТ) за 2013 рік, станом на 31.12.2013 року,  
складається з наступних компонентів: 
 

1. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС). 
2. ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ.   
3. ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ.  
4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.  
5. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 

 
Фінансова звітність ПАТ «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по 
розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» 
підготовлена у відповідності до принципів та вимог, встановлених Міжнародними стандартами 
фінансової звітності. 
 
Фінансова звітність ПАТ підготовлена шляхом трансформації даних обліку товариства та 
звітності, складеної у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні. 
      
Фінансова звітність ПАТ підготовлена за 2013 рік станом на 31.12.2013 року на основі єдиної 
облікової політики товариства, затвердженої наказом  № 37.   
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Представлення товариства 
 

ПАТ «УкрНДІпластмаш» створене шляхом приватизації корпоратизованого об’єкту 
згідно з наказом Київського управління фонду державного майна України від 30 травня 1995 р. за 
№ 608-ПР.  

Засновником ПАТ «УкрНДІпластмаш» було Регіональне відділення фонду державного 
майна України. Станом на 31.12.2013 р. Регіональне відділення фонду державного майна України 
акціями ПАТ «УкрНДІпластмаш» не володіє, оскільки його частка викуплена колективом 
підприємства. 

 
Основним видом діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» в 2013 році є надання в оренду 

власного нерухомого майна. Основними клієнтами ПАТ є ТОВ «Анта», ТОВ «ТIА ВIКНА», ТОВ 
«ВАВЕРКА ПРОДАКШН», ТОВ «ЕКО-ЕКСПРЕС», ПрАТ «Iнфiнсервiс», ТОВ «Київська студiя 
телевiзiйних фiльмiв», ТОВ «Кiнокомпанiя «Київтелефiльм», ПрАТ «ММЦ-СТБ», ТОВ 
«СТАРЛАЙТ ФIЛМС», ТОВ «СТАРЛАЙТ РЕНТАЛ», ТОВ «СТАРЛАЙТ ДIДЖИТАЛ СЕЙЛЗ», 
ТОВ «ТГВ-КОМФОРТ», ТОВ «ХМАРОЧОС МЕДIА». З інших основних видів діяльності є 
науково-технічна продукція і обладнання для переробки пластичних мас та біополімерів.  
Найменування емітента ПАТ «УкрНДІпластмаш» 
Код ЄДРПОУ 04637697 
№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата 
видачі свідоцтва 

№ 1 074 105 0007 002987 від 29.04.2010 р. 

Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна державна у місті 
Києві адміністрація 

Юридична адреса та місце знаходження 03113, м. Київ, вул. Шевцова, 1 
Тел./факс (044) 456-20-08, 456-44-29 
Основні види діяльності за КВЕД  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи  

орендованого нерухомого майна 
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й 

устаткуванням 
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук 
Статутний капітал (грн.) 1 000 000,00 
Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,05 
Кількість простих акцій 20 000 000 
Частка простих акцій у статутному капіталі 
(%) 

100 

Найменування незалежного зберігача АТ «Банк «Велес» 
Термін виплати дивідендів У термін, що  не  перевищує шість місяців з 

дня прийняття Загальними зборами рішення 
про виплату дивідендів. 

Найменування органу, що видав свідоцтво про 
реєстрацію випуску цінних паперів, дата, 
номер 

Управління ДКЦПФР в м. Києві за № 
197\10\1\2010, дата реєстрації 29.06.2010р. 

Система оподаткування підприємства Загальна 
Орган Державної податкової служби, у якому 
підприємство зареєстроване як платник 
податків 

ДПІ Шевченківського району м. Києва 

 
Для проведення господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» у 2013 році діяли 

наступні документи: 
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• торговий патент серії ТПБ за № 573683 на період з 01.12.2011 р. по 30.11.2016 р. 
для здійснення побутових послуг; 

• торговий патент серії ТПБ за № 573076 на період з 01.07.2011 р. по 30.06.2016 р. 
для здійснення оптово-роздрібної торгівлі. 

Патентована дiяльнiсть припинена 06.09.2013 р. 
 

Цінні папери підприємства включенні до лістингу та котирувального листа 3 рівня списку 
ПФТС. 

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. 
Органом управління ПАТ «УкрНДІпластмаш» є загальні збори акціонерів, наглядова рада, 
правління та ревізійна комісія. 

Структурних підрозділів та філій на Товаристві станом на 31.12.2013 р. не встановлено. 
Служби внутрішнього контролю на Товаристві станом на 31.12.2013 р. не встановлено. 
Відповідальні особи:  
Голова правління – Деркач  Віктор Наумович. 
Перший заступник Голови Правління – Станілевич Геннадій Віталійович. 
Головний бухгалтер – Василенко Людмила Олександрівна. 

 
 
 
Валюта представлення – українська гривня, одиниця виміру – тисяча гривень (тис. грн.). 
 
Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПАТ, керується очікуванням 
подальшої безперервної діяльності товариства.  
 
Фінансова звітність ПАТ підготовлена (крім Звіту про рух грошових коштів) за методом 
нарахування, з врахуванням концепції співвідношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ 1). 
 
На думку керівництва складений повний комплект фінансової звітності ПАТ 
«УкрНДІпластмаш» достовірно представляє фінансовий стан, фінансові результати 
діяльності та рух грошових коштів ПАТ та відповідає МСФЗ в усіх суттєвих аспектах. 
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Примітка № 1 
 
ПАТ визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є немонетарними 
активами, що не мають фізичного втілення за умови, що їх можна ідентифікувати, контролювати, 
отримати майбутні економічні вигоди від використання та надійно оцінити вартість. 
 
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації (МСФО 38).  
 

Первинна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р., складала  5 тис. грн. 
Накопичена амортизація нематеріальних активів станом на 31.12.201 р. складає  2 тис. грн., 
залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 р. становить  3 тис. грн. 

Оцінка основних засобів станом на 31.12.2013 р. відповідно МСФЗ не переоцінена та 
відображена в обліку по залишковій вартості. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Надходження підтвердженні 
первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання. 

 
 

Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів 
 

Станом на 31.12.2012 Тис. грн. 

СТАТТІ 2013 рік 

Первісна вартість на початок року 5,0 

Накопичена амортизація (2,0  ) 

Балансова вартість нематеріальних активів 3,0 
 
 
Протягом року списані нематеріальні активи, повністю з амортизовані, що не відповідають 
вимогам МСФО 38 в розмірі 40тис.грн.
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Примітка № 2 
 
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу 
(МСФО 16).  
 
До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком 
використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 2500 грн.  
 
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного 
строку використання об’єкту основних засобів.  
 
До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні 
активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 2500 грн.  
Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому 
місяці їх використання. 

 
Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало  метод обліку 

основних засобів: модель собівартості за п. 30 «Після визнання активом, об'єкт основних засобів 
обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності». 

Первинна вартість основних засобів, на балансі станом на 31.12.2013 р., складає 223562  
тис. грн. Знос станом на 31.12.2013 р. складає 81649 тис. грн., залишкова вартість основних 
засобів станом на 31.12.2013 р. становить 141913 тис. грн.    

При відображенні у обліку руху основних засобів порушень не визначено. 
Оцінка основних засобів станом на 31.12.2013 р. відповідно МСФЗ переоцінена та 

відображена в обліку по залишковій вартості. Ринкова вартість основних засобів (103 «Будівлі та 
споруди» ) ПАТ «УкрНДІпластмаш»  переоцінена Суб’єктом оціночної діяльності Гармідарова 
Ю.П.  сертифікат ФДМУ №14892/13 від 18.07.2013р. Свідоцтво про реєстрацію в Державному 
реєстрі оцінювачів №10398 від 28.08.2013р. Звіт №998/7 про незалежну оцінку будівель та 
споруд. 

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в 
залежності від технічної характеристики основного засобу. Амортизація нараховується з місяця, 
що слідує за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта основних засобів. Надходження 
підтвердженні первинними документами на придбання та оцінені за вартістю придбання. 
 

Розшифровка інформації щодо основних засобів 
 
Станом на 31.12.2013   Тис. грн. 
 

СТАТТІ 2013 рік 
Первісна вартість на початок року 19 506,0 
Придбання основних засобів (переоцінка) 202 312,0 
Придбання основних засобів ("-" вибуття 584,0 
Балансова вартість основних засобів, в т.ч. 223562,0 

Будинки та споруди 220 443 
Машини та обладнання 1 236 

Транспортні засоби 1 154 
Інші основні засоби 729 

 
Основні засоби,  повністю з амортизовані, що не відповідають вимогам МСФО 16, обліковуються 
на позабалансовому рахунку 010, їх первісна вартість складає 97 тис.грн.  
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Примітка 3 
 
Оцінка товарно-матеріальних цінностей відбувається, виходячи з первинних документів, за 
цінами та в кількості зазначених в них та при трансформації звітності в відповідності з обліковою 
політикою Товариства і в частині вимог п.9 та 10 МСБО 2. 

Протягом  року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод 
собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом 
перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в 
розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи 
вартістю до 2500 грн.  

 
Облік товарно-матеріальних цінностей вівся на активному балансовому рахунку 20 

«Виробничі запаси».  
 
 

Станом на 31.12.2013 р. на балансі Товариства обліковується :        Тис. грн. 
Виробничі запаси 127 

Сировина й матеріали 21 

Паливо - 

Тара й тарні матеріали - 

Будівельні матеріали 82 

Запасні частини - 

Інші матеріали  

Малоцінні та швидкозношувані предмети 20 
Готова продукція   4 
Товари - 

. 
 
Примітка 4 
 
 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2013 р. складає 
13тис.грн. ( 32 тис. грн. «-» розрахунок резерву сумнівних боргів на Товаристві 19 тис.грн.) . 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 тис.грн., інша поточна 
дебіторська заборгованість 4772 тис. грн.  

 
 
Примітка 5 
 

Статутний капітал ПАТ «УкрНДІпластмаш» заявлений у сумі 1 000 000 гривень та 
розділений на 20 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень, форма 
існування – бездокументарна. Станом на 31.12.2013 року заявлений статутний капітал був 
сплачений на 100 %.  

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі підприємства в 
цілому відповідає вимогам чинного законодавства України. 

За період, що підлягав перевірці, ПАТ «УкрНДІпластмаш» не проводило додаткової емісії 
цінних паперів. 

Загальними зборами  ПАТ затверджено новий статут (Протокол № 20 від 29.04.2013 р.) 
Викуп власних акцій підприємство не здійснювало. Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. 
Києві та Київській області було видане Свідоцтво про реєстрацію випуску за № 197\10\1\10 від 
29.06.2010 р. 
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Зареєстрований капітал станом на 31.12.2013 р. 1 000 тис. грн. 
Капітал у дооцінках – 128 932 тис.грн. (переоцінка будівель та споруд). 
додатковий капітал – 4615 тис.грн. 

 Резервний капітал товариства за результатами діяльності за 2013 рік нараховувався в 
розмірі 438 тис.грн., та складає станом на 31.12.2013 р. 2751 тис. грн.  

Нерозподілений прибуток товариства станом на 31.12.2013 р. складає 4 166 тис. грн. 
Сукупний дохід за 2013р. склав 133098 тис.грн., в т.ч.: дооцінка необоротних активів 

128932 тис.грн., прибуток – 4166 тис.грн. 
Викуп власних акцій у 2013 році Товариство не здійснювало.  
Код цінних паперів (ISIN): UA4000169130. 

Дивіденди в 2013р. виплачувались в розмірі 50365,22 грн., що нараховані за попередні роки та за 
результатами діяльності за 2012р . 
 
 
Примітка 6 

Довгострокові фінансові зобов’язання станом на 31.12.2013р. не встановлені.  
Поточні зобов’язання станом на 31.12.2013 р. складають 7 419тис. грн., в тому числі: 

короткострокові кредити банків 2196 тис. грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 157 тис. грн., кредиторська заборгованість перед бюджетом 421 тис. грн., заборгованість 
зі страхування 47 тис. грн., поточна заборгованість з оплати праці 83 тис. грн., заборгованість з 
учасниками 216 тис. грн. Поточні забезпечення 88 тис. грн. Інші поточні зобов'язання 
4211тис.грн. 
   

                                                                                                                        Тис. грн. 
2013 рік 

Поточні зобов’язання за: 
 Примітки 

короткострокові кредити банків 2196  
товари, роботи, послуги 157  
розрахунками з бюджетом 421  
розрахунками зі страхування 47 Поточна 
розрахунками з оплати праці 83 Поточна 
Поточні забезпечення 88 Розрахунок зроблено в кінці 

року  
розрахунками з учасниками 216  
Інші поточні зобов'язання 4211 В т.ч. зворотня фінансова 

допомога до 1р. 1573,0 тис.грн. 

РАЗОМ: 7 419,0  
 
Примітка 7 
 
 Фінансовий результат 
Основним видом діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» в 2013 році є надання в оренду власного 
нерухомого майна. Основними клієнтами ПАТ є ТОВ «Анта», ТОВ «ТIА ВIКНА», ТОВ 
«ВАВЕРКА ПРОДАКШН», ТОВ «ЕКО-ЕКСПРЕС», ПрАТ «Iнфiнсервiс», ТОВ «Київська студiя 
телевiзiйних фiльмiв», ТОВ «Кiнокомпанiя «Київтелефiльм», ПрАТ «ММЦ-СТБ», ТОВ 
«СТАРЛАЙТ ФIЛМС», ТОВ «СТАРЛАЙТ РЕНТАЛ», ТОВ «СТАРЛАЙТ ДIДЖИТАЛ СЕЙЛЗ», 
ТОВ «ТГВ-КОМФОРТ», ТОВ «ХМАРОЧОС МЕДIА». 
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові 
результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів 
або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або 
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за 
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винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за 
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  
 Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені.  
 Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного 
законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або 
виникли у звітному періоді.  
 За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові 
результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які 
призводять до збільшення власного капіталу підприємства.  
 За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті 
про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.  
 Звіт складено за призначенням витрат. 

Сукупний дохід за 2013р. склав 133098 тис.грн., в т.ч.: дооцінка необоротних активів 
128932 тис.грн., прибуток – 4166 тис.грн. 
 
 Примітка 8 
 Відомості про рух грошових коштів 
 
 Звіт грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами національних стандартів у відповідності 
з МСБО 7 за прямим методом У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності.  
 
 .  
 Примітка 9 
 Звіт про власний капітал 
 Статутний капітал сплачений у повному обсязі. 
 Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, 
статутом не передбачені. 
 
 Примітка 10 
 Події після дати балансу 
 Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують 
коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні. 
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Розділ II. Фактори ризику 
 

  ПАТ  розкривало річну інформацію відповідно до цього Порядку  
З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента, які були 
попередньо висвітлені в річній інформації:  
 2.1. Істотні зміни у факторах ризику емітента 

2.1.1. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо 
зниження ризику не вживалися.  

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:  
- НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:  
       Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть 
вплинути зовнішні фактори.  У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації управлінські 
рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх 
здійснення.  
 
- КОНКУРЕНТИ – в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для 
збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.  
Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство 
здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для 
забезпечення ефективної діяльності.  
 
- СОБІВАРТІСТЬ - ризик зростання витрат може призвести до зниження доходу Товариства;  
       На зростання собівартості впливає зростання цін, зростання податкового навантаження, 
інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом оптимізації витрат 
згідно чинного законодавства України .  
 
- НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ – емітент має високий 
коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з 
нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.  
На сьогодні даний фактор не є істотним для Товариства: управління фінансовими ризиками 
здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти 
як самим Товариством, так і зовнішніми кредиторами 
 
- ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
Товариство у звітному періоді залучало кредитні кошти обслуговуючих банків та користувалось 
фінансовою допомогою.  
 
- ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на 
навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які 
здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.  
Даний фактор не є істотним для Товариства 
        

2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики:  
- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:  
       Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може 
привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого 
прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у 
податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного 
періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.  
  
- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:  
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У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений 
ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів з окремих питань при 
прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до 
невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не 
було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.  
 
  - ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:  
       Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є 
незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо 
зниження ризику не вживалися.  
 
- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:  
Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів з надання 
послуг (надання в оренду власного нерухомого майна), що матиме наслідком зменшення доходів 
Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо 
зниження ризику не вживалися.  
        
- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У 
МАЙБУТНЬОМУ:  
Зазначений ризик є незначним. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням 
коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові 
заходи щодо зниження ризику не вживалися.  
 
- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:  
До таких ризиків відноситься:  
- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.  
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення 
норм процесуального права.  
- зміна судової практики.  
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження 
ризику не вживалися.  
  
 - ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:  
       Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і 
несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових 
зобов'язань. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає 
пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом 
звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.  
 
  2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).  
        
       Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:  
       - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та 
операційних цілей;  
       - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-
апетиту;  
       - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику 
та вартість заходів з їх управління;  
       - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;  
       - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи 
неможливо.  
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Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента 
 

       3.1.  ПАТ «УкрНДІпластмаш» створене шляхом приватизації корпоратизованого об’єкту 
згідно з наказом Київського управління фонду державного майна України від 30 травня 1995 р. за 
№ 608-ПР.  
       Засновником ПАТ «УкрНДІпластмаш» було Регіональне відділення фонду державного майна 
України. Станом на 31.12.2013 р. Регіональне відділення фонду державного майна України 
акціями ПАТ «УкрНДІпластмаш» не володіє, оскільки його частка викуплена колективом 
підприємства. 
        Основним видом діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» в 2013 році є надання в оренду 
власного нерухомого майна. Основними клієнтами ПАТ є: ТОВ «Анта», ТОВ «ТIА ВIКНА», 
ТОВ «ВАВЕРКА ПРОДАКШН», ТОВ «ЕКО-ЕКСПРЕС», ПрАТ «Iнфiнсервiс», ТОВ «Київська 
студiя телевiзiйних фiльмiв», ТОВ «Кiнокомпанiя «Київтелефiльм», ПрАТ «ММЦ-СТБ», ТОВ 
«СТАРЛАЙТ ФIЛМС», ТОВ «СТАРЛАЙТ РЕНТАЛ», ТОВ «СТАРЛАЙТ ДIДЖИТАЛ СЕЙЛЗ», 
ТОВ «ТГВ-КОМФОРТ», ТОВ «ХМАРОЧОС МЕДIА 
 Надано послуг у 2013 р.: 

отримано орендної плати за 
здачу в оренду приміщень  - 19300,3 т. грн. 

 
 В порівнянні з 2012 р. валюта балансу збільшилася на 135212,0 т. грн. 
 В загальному обсязі коштів переважають власні кошти, що у 2013 р. складали 19328,0 т. 
грн.; залучені кошти складали: фінансова допомога - 1573,0 т. грн.; кредитна лінія - 1750,0 т.грн. 
та щомісячний овердрафт обслуговуючих банків – 450,0 т.грн. 
В структурі активів на кінець 2013 р. оборотні кошти складали 1190,0 т. грн., що становить 8,0 %. 
 Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2013 р. складають 16962,0 т. грн., 
 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала в 2013 р. – 10167,0 т. 
грн. 
 
 Фінансовий результат від господарської діяльності за 2013 р. складає - 4166,0 т. грн. 

 

Сплачено податків до бюджету у 2013 р. 

податок на прибуток -                729,9   т. грн. 

податок на воду  -      4,49  т. грн. 

податок на землю  -   550,96  т. грн. 

Єдиний соц. Внесок     -                         1170,81 т. грн. 

Прибутковий податок  -                          426,06  т. грн. 

 

Використано коштів на ремонт та відновлення основних засобів на суму – 7959,0 т. грн. 

 
 3.2. Основним клієнтом емітента є замовник послуг з оренди приміщень ПрАТ «ММЦ-СТБ», 
доля якого в сукупному доході  перевищує 10 відсотків.   
        
 
3.3 Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами: договори про спільну діяльність відсутні.  
 
 
3.4. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності Товариства:  
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       Отримані протягом звітного періоду: Для проведення господарської діяльності ПАТ 
«УкрНДІпластмаш» у 2013 році діяли наступні документи: 
• торговий патент серії ТПБ за № 573683 на період з 01.12.2011 р. по 30.11.2016 р. для 
здійснення побутових послуг; 
• торговий патент серії ТПБ за № 573076 на період з 01.07.2011 р. по 30.06.2016 р. для 
здійснення оптово-роздрібної торгівлі.  
                     Патентована дiяльнiсть припинена 06.09.2013 р. 
 
 
3.5. Науково-дослідні роботи ПАТ  у звітному періоді не провадило.  
 
 
 
                                    Розділ ІV. Інформація про працівників емітента 

 
4.1 Сплачено трудовому колективу   у 2013 р. 

 

Усього використано фонду 

оплати праці   - 2872 т. грн. 

Середньоспискова численність - 60 чол. 

Середньомісячна зарплата на 1 

працюючого     - 3989,0 грн. 

         
      4.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному 
періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: 
правочини не укладались, рішення про виникнення зобов'язань не приймались. 
 
 

Розділ V. Інформація про облікову політику 
 

Основнi допущення – принцип нарахування та безперервностi. 
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ 
Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З цiєю метою 
керiвництво визначило справедливу вартість об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу 
до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б 
обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають 
здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за 
iхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спеціальне 
призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є 
предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського 
об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої 
вартості заміщення. 

Відповідно МСБО 38 , критерієм признання  нематеріального активу є: 
• ідентифікованість; 
• контроль (ПАТ отримає дохід, а не треті особи); 
• принесе в майбутньому економічні вигоди чи зменшення витрат. 

Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об’єкта 
основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це 
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очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів  після 
вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у 
якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного 
використання. 

Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного 
активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням 
прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 років. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом 
основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо 
під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного 
будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони 
перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів 
керівництва. 

Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік 
ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від 
знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням 
прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання 
не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату. 

При трансформації фінансової звітності об'єкти основних засобів, які були придбані 
(побудовані) з метою продажу, та відповідають всім умовам МСБО 5, переведені до статті 
«Необоротні активи для продажі». Необоротні активи та групи вибуття для продажу 
обліковуються по найменшій вартості – балансовій вартості або справедливій за вирахуванням 
витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного 
продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється – це 
компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як « призначений для продажу» та 
уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, 
придбане виключно з ціллю перепродажу. 

Відповідно до МСБО 2, до запасів будуть відноситься активи, які відповідають наступним 
критеріям: 

• перебувають у процесі виробництва продукції (послуг) із метою продажу (готова 
продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); 

• утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари); 
• принесуть в майбутньому економічні вигоди; 
• будуть використаний для господарської діяльності протягом 1 року; 
• можуть бути оцінені;      

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості 
реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці 
та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця 
розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу 
запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При 
передачі запасів у виробництво їхня оцінка здійснюється з використанням методу 
середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни 
продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію. 

Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація 
залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного визнання. 

Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які 
можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та 
дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням 
збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки 
відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не 
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буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не 
нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. 

Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються і складі 
прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився. 

Нарахування резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у розмірі 10% коли існує 
вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі до визначеної дати; та 100% у 
випадку, коли існує вірогідність не отримання суми заборгованості в повному обсязі.  

Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від 
застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до 
31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі 
додаткового капіталу. 

Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне 
зобов’язання внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене 
погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку зобов’язання. І відповідно МСБО 
37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" створені непередбачені 
зобов'язання  відображаються у розділі II пасиву балансу"3абезпечення наступних витрат і 
платежів" по статті "Інші забезпечення". До них  

відносять нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні 
зобов'язання, резервні відрахування на сплату майбутніх відпусток працівників тощо), величина 
яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок, а також суми цільового 
фінансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у 
примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які 
втілюють у собі економічні вигоди,є незначною. 

Підприємство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи 
України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як 
відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в звіті про прибутки та збитки 
відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, на Підприємстві не 
існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б 
потребували додаткових нарахувань.    

Дохід ПАТ – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у 
ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті 
цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу (згідно з МСБО 18). 

Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в 
оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму 
повернутих клієнтам товарів та готової продукції. 

Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: 
• Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди. 
• Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за 

реалізованими товарами, готовою продукцією. 
• Сума доходів може бути достовірно визначена. 
• Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть отримані 

підприємством. 
• Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені. 

При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються 
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності 
для відображення витрат використовується модель по функціям затрат. 
Згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів»  облік знецінення активів буде базуватися на принципі 
обачності, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активів) оцінки. Під 
знеціненням мається на увазі зниження корисності активів, яке виражається у перевищенні їх 
балансовою вартістю над відшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активів на 
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знецінення, ПАТ проводитиме на основі вже виявлених ознак знецінення окремих об’єктів або 
генеруючих одиниць. Ознак знецінення активів (зовнішні): 

• Значне зниження ринкової вартості активу; 
• Значні зміни в технологічному процесі; 
• Значне зростання відсоткових ставок, які впливають на рентабельність активів ПАТ; 
• Чисті активи ПАТ значно перевищують  його ринкову капіталізація внутрішні; 
• Реструктуризація чи припинення деяких  видів діяльності; 
• Значне зниження грошових надходжень, очікуваних у процесі експлуатації активу. 
• Моральний та фізичний знос, що впливає  на актив. 

Ознак знецінення, для тестування активів на знецінення, протягом року на Товаристві не 
було. 
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