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ПРИМІТКИ
до проміжної скороченої фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод»,
підготовленої згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ )
на 30 червня 2017р.
1 Загальні відомості
Бериславський машинобудівний завод
створено згідно з рішенням регіонального
відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 29.11.1995р. №
1017 шляхом перетворення державного підприємства «Бериславський машинобудівний
завод імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції» у відкрите акціонерне
товариство відповідно до Указу Президента України від 26.11.1994р. № 699/94. У 2010
році внесено зміни до Статуту ВАТ «Бериславський машинобудівний завод» шляхом
викладення його в новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності товариства у
відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та зміни найменування на
Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод» (скорочено АТ
«БМЗ»). Свідоцтво про державну реєстрацію від 28.10.2010 року, серія А01 № 015565.
Юридична (фактична) адреса: вул. Введенська, буд. 73, м.Берислав, Бериславський район,
Херсонська обл., 74300
Офіційна сторінка в Інтернеті: bmz.com.ua.
Основними видами продукції компанії є комплектуючі та запасні частини до тепловозних
дизелів та рейкового транспорту. В основному це охолоджувачі наддувочного повітря,
охолоджувачі водомасляні, охолоджуючі елементи, втулки циліндрів та запасні частини до
них, колеса турбінні та насосні, а також бурові коронки, кільця компресійні, поршневі,
підшипники, вкладиші та інші запасні частини.
2 Умови, в яких працює компанія
Уряд України продовжує здійснювати комплексні заходи, спрямовані на зближення з
Європейським союзом, усунення існуючих диспропорцій в економіці, боротьбу з
корупцією, реформування судової системи з метою забезпечення умов для відновлення
економіки країни.
Однак, не зважаючи на прийняті заходи, політична та економічна ситуація в Україні
залишаються нестабільними. Слабкість національної валюти, високий рівень інфляції,
триваюча нестабільність на експортних товарних ринках є ключовими ризиками, які
негативно впливають на фінансове становище в Україні і, зокрема, на АТ «БМЗ».
Економічна перспектива України в значній мірі залежить від ефективності економічних
заходів, фінансових механізмів, що можуть бути прийняті владою, а також від змін та
розвитку податкової, правової і політичної систем.
Не зважаючи на ситуацію, що склалася, управлінський персонал АТ «Бериславський
машинобудівний завод» приймає всі необхідні заходи для пошуку нових ринків збуту,
стабільної роботи та перспективного розвитку компанії і соціальної захищеності
працівників.
3 Основні положення облікової політики
Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами
фінансової звітності (МСФЗ), по принципу обліку за первісною вартістю. Основні
принципи облікової політики, застосованої при підготовці фінансової звітності, описані
нижче. Ці принципи облікової політики послідовно використовувались на протязі всіх
звітних періодів.
Підготовка фінансової звітності за МСФЗ потребує використання деяких важливих
бухгалтерських оцінок, а також потребує від управлінського персоналу професійних
суджень. Області діяльності, які характеризуються підвищеною складністю і потребують
суджень, описані в Примітці 4.

Ця фінансова звітність представлена в гривні, яка являється функціональною валютою
компанії.
Операції, проведені в іноземних валютах, перераховуються в функціональну валюту по
обмінному курсу на дату операції. Прибуток та збиток від курсових різниць, які виникають
в результаті розрахунку по операціях і перерахунку монетарних статей та зобов’язань на
кінець звітного періоду, включаються до складу фінансових результатів.
Звітність по сегментах. Визначення звітних операційних сегментів проводиться на
підставі критерію доходу від реалізації. Сегменти, доходи від яких, фінансові результати
та активи перевищують 10% від загальних показників інших сегментів, показані в
звітності окремо.
Основні засоби. Після визнання об’єктів основних засобів в якості активів вибрана
модель обліку за собівартістю мінус накопичена амортизація та збитки від знецінення при
їх наявності. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо зв’язані з придбанням
основних засобів, їх транспортуванням та доведенням до стану, придатного для
використання. Первісна вартість активів, створених компанією, включає вартість
матеріалів, витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат.
Витрати на ремонти та заміну окремих компонентів основних засобів капіталізуються в
тому випадку, якщо вони привели до збільшення майбутніх економічних вигод від
основного засобу. Всі інші витрати, зв’язані з обслуговуванням основних засобів,
признаються в фінансовій звітності в складі витрат того періоду, в якому вони здійснені.
Припинення визнання основних засобів здійснюється після їх вибуття або в тих випадках,
коли в майбутньому очікуване використання активу не принесе економічних вигод.
Амортизація основних засобів відноситься на витрати на протязі терміну експлуатації
окремих активів до досягнення ними ліквідаційної вартості. Амортизація основних
засобів проводиться за прямолінійним методом з урахуванням термінів їх корисного
використання. Нарахування амортизації починається з періоду, коли актив готовий до
експлуатації. Ліквідаційна вартість основних засобів та метод нарахування амортизації
переглядаються на кінець звітного періоду.
Розрахункові строки експлуатації активів наступні:
Термін експлуатації, в роках
Будівлі, споруди, передавальні пристрої
10-100
Машини та обладнання ( в т.ч. офісне
обладнання)
2-65
Транспортні засоби
5-30
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
4-30
Інші основні засоби
12-30
Незавершені капітальні вкладення представляють собою основні засоби, будівництво та
освоєння яких ще не завершено. Амортизація таких активів не нараховується до моменту
їх вводу в експлуатацію.
Оренда. Оренда, при якій значна частина ризиків та вигод володіння залишається у
орендодавця, відноситься до категорії операційної оренди. Платежі, які здійснюються в
рамках операційної оренди, відносяться на фінансовий результат рівномірно на протязі
терміну оренди. Оренда основних засобів, при якій в основному всі ризики та вигоди
передаються орендарю, відноситься до категорії фінансового лізингу. Активи, придбані в
рамках фінансового лізингу, визнаються в балансі за вартістю, яка відповідає найменшій
із двох величин – справедливій вартості або теперішній вартості мінімальних орендних
платежів, величина яких визначається договором лізингу.
Інвестиційна нерухомість. Компанією передано в оперативну оренду окремі будівлі та
приміщення. При використанні об’єкта нерухомості як в операційній так і в інвестиційній
діяльності критерієм визнання інвестиційної нерухомості вважається частина будівлі, яка
розраховується пропорційно площі, що може бути продана окремо у випадку прийняття
рішення про її продажу. В інших випадках частина будівлі, передана в оперативну оренду,
враховується у складі операційної нерухомості. В зв’язку з відсутністю активного ринку, а
також враховуючи той факт, що вигоди від переоцінки не перевищать витрати на її

проведення, компанією
вибрано альтернативний порядок обліку інвестиційної
нерухомості за первісною вартістю за вирахуванням амортизації та збитків від знецінення
при їх наявності.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи включають капіталізовані програмні
забезпечення з обмеженим терміном використання та ліцензії. Нематеріальні активи
обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків
від знецінення при їх наявності. Амортизація нематеріальних активів нараховується за
прямолінійним методом на протязі наступних термінів корисного використання:
- програмне забезпечення -5-10 років
- спеціальний дозвіл на користування надрами – 20 років
- ліцензія на заготівлю і переробку брухту чорних металів –безстрокова
Запаси. Запаси обліковуються по найменшій із двох оцінок - первісній вартості або чистій
вартості реалізації. Оцінка запасів при вибутті визначається за цінами перших за часом
придбання (метод ФІФО) і по ідентифікованій вартості для малоцінних предметів.
Виробничі запаси –сировина, основні та допоміжні матеріали, що використовуються для
виробництва продукції та забезпечення виробничого процесу.
Незавершене виробництво - продукція, що знаходиться у виробництві, оцінюється по
методу планової (нормативної) виробничої собівартості з урахуванням степені готовності
на певній стадії виробництва.
Готова продукція обліковується в балансі по собівартості.
По залежалих запасах, які не плануються для використання у виробництві, створюються
резерви.
Фінансові інструменти. Фінансові інструменти представлені інвестиціями, позиковими
коштами, грошовими коштами та їх еквівалентами, короткотерміновими депозитами, а
також дебіторською та кредиторською заборгованістю по торгових операціях, яка
виникає в зв’язку з господарською
діяльністю. Фінансові інструменти первісно
визнаються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в складі прибутків та
збитків. Справедливу вартість при первісному визнанні підтверджує ціна операції.
Всі операції по придбанню та продажу фінансових інструментів, які передбачають
поставку на протязі періоду, визначеного законодавством або умовами ринку (договори
купівлі-продажі) визнаються на дату операції. Всі інші операції купівлі-продажу
визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості між датою виникнення
зобов’язання і датою розрахунку не визнається для активів, які обліковуються за
первісною або амортизованою вартістю.
Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадку, якщо існує
об’єктивне свідчення того, що компанія не отримає повну суму заборгованості відповідно
до первісних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності
знецінена, є значні фінансові труднощі контрагента, вірогідність його банкротства,
початок ліквідаційної процедури, несплата або відстрочення платежу. Балансова вартість
активу зменшується за рахунок відповідного резерву, який визнається в складі фінансового
результату. Коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок
резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум кредитується на
фінансовий результат.
Компанія перестає визнавати фінансові активи, якщо активи вибули або втрачені права на
грошові потоки від них, компанія передала в основному всі ризики і вигоди володіння
активами або не зберегла контроль. Контроль зберігається, якщо покупець не має
практичної можливості повністю продати актив незв’язаній стороні, не накладаючи
додаткових обмежень на продажу.
Податок на прибуток. Податок на прибуток враховано в фінансовій звітності згідно
законодавства України. Витрати з податку на прибуток включають поточні відрахування і
відстрочений податок і визнаються в складі фінансових результатів, крім випадків, коли
вони відносяться до операцій, визнаних в складі капіталу. Поточний податок - це сума,
розрахована згідно податкового законодавства. Відстрочений податок на прибуток
розраховується по методу зобов’язань відносно перенесених з попередніх періодів

податкових збитків і тимчасових різниць, які виникли між податковою базою активів і
зобов’язань і бухгалтерською базою згідно фінансової звітності. Відстрочений податок
оцінюється по податкових ставках, які діють на звітну дату або плануються до введення в
періодах, коли буде ліквідована тимчасова різниця.
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) та інша дебіторська
заборгованість. Дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою
вартістю, підтвердженням якої є ринкова вартість товарів, робіт, послуг (ціна операції).
Надалі дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) оцінюється за
справедливою вартістю за вирахуванням резерву, який
сформовано за методом
абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих
дебіторів. До складу іншої дебіторської заборгованості включається сума передплати за
товари (роботи, послуги), яка обліковується за первісною вартістю за вирахуванням
резерву від знецінення, заборгованість працівників по позиках та інша заборгованість.
Передплата відноситься в категорію довгострокової, якщо товари та послуги по передплаті
будуть отримані через рік чи пізніше, або коли передплата здійснена за актив, який після
первісного визнання буде віднесено в категорію необоротних активів. Передплата
переноситься на балансову вартість активу, коли компанія отримала контроль над ним і
існує вірогідність майбутніх економічних вигод, зв’язаних з цим активом. Якщо існує
свідчення того, що активи, товари або послуги по передплаті не будуть отримані,
балансова вартість передплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення
відноситься на фінансовий результат.
Векселя. Розрахунки за окремими закупками проводяться векселями, які представляють
собою договірні боргові інструменти. Компанія випустила прості довгострокові векселя в
якості платіжних інструментів, які постачальник може продавати на вторинному ринку.
Справедлива вартість випущених цінних паперів визнана на дату укладення угоди та
оцінюється на дату звітності за амортизованою вартістю майбутніх грошових потоків з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові
кошти в касі, на банківських рахунках, грошові документи з первісним терміном
погашення до 3-х місяців. Суми, використання яких обмежено, виключено із складу
грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух грошових коштів. Звіт
про рух грошових коштів складено прямим методом.
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковані як акціонерний капітал.
Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ нараховується по двох ставках: 20% при
продажі на внутрішньому ринку та імпорті товарів на територію України і 0% при експорті
товарів за межі України. Зобов’язання платника податків по ПДВ дорівнює загальній сумі
ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів (робіт,
послуг) клієнту або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що
виникає раніше. Кредит по ПДВ- це сума, на яку платник податку має право зменшити свої
зобов’язання по ПДВ за звітний період. Право на кредит по ПДВ виникає в момент
оплати постачальнику або в момент отримання товарів (робіт, послуг), в залежності від
того, що виникає раніше (при умові реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних). ПДВ по продажах і закупках визнається у звітності розвернуто і
показується окремо як актив і зобов’язання по ПДВ. В тих випадках, коли під знецінення
дебіторської заборгованості було створено резерв, збиток від знецінення враховується за
валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ.
Позикові кошти та інші фінансові зобов’язання. Позикові кошти та інші фінансові
зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на
проведення операції, або за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) та інша кредиторська
заборгованість. Принцип первісного визнання та оцінки кредиторської заборгованості за
товари (роботи, послуги) та іншої кредиторської заборгованості відповідає принципу
первісного визнання та оцінки фінансових інструментів, описаному вище. Передплати

отримані визнаються за первісно отриманими сумами та враховуються у звітності в
складі іншої кредиторської заборгованості. Довгострокова кредиторська заборгованість
підлягає переоцінці з використанням методу ефективної процентної ставки, якщо не
порушується принцип обачності - зобов’язання не повинні бути занижені, а активи
завищені.
Резерви по зобов’язаннях та платежах. Резерви по зобов’язаннях та платежах
включають юридичні позови, які визнаються у випадках, якщо у компанії існують поточні
або майбутні зобов’язання в результаті минулих подій і якщо існує вірогідність відтоку
ресурсів і їх суму можна надійно оцінити.
Умовні активи і зобов’язання. Умовні активи та зобов’язання не визнаються в фінансовій
звітності. Інформація про умовний актив розкривається тоді, якщо існує вірогідність
отримання економічних вигод. Інформація про умовні зобов’язання розкривається у
фінансовій звітності, крім випадків, коли вірогідність відтоку ресурсів є незначною.
Визнання доходів. Виручка від продажу продукції власного виробництва та інших товарів
визнається в момент передачі ризиків та вигод від їх володіння в результаті відвантаження
продукції (товарів) покупцю. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманих
коштів або коштів, які будуть отримані в результаті продажу і показані у звітності без
податку на додану вартість. Дохід від наданих робіт (послуг) визнається з урахуванням
степені завершеності операції на дату звітності.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість
реалізованої продукції включає виробничу собівартість продукції, яка була реалізована на
протязі звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та
понаднормативних виробничих витрат.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні
витрати по позиках, доходи і витрати від безоплатного користування фінансовою
допомогою, відсотки по фінансовому лізингу та вексельних зобов`язаннях, процентні
доходи по вкладених коштах, а також прибутки і збитки від курсових різниць при
переоцінці позикових коштів та відсотків. Витрати по позиках, які відносяться на
придбання (створення) основних засобів, капіталізуються. Всі інші процентні витрати
відносяться на витрати звітного періоду. Процентні доходи визнаються по мірі нарахувань.
Фінансові доходи та витрати по операціях з власниками (а саме, по фінансовій допомозі
та відстроченню платежів шляхом видачі векселів) не визнаються в складі доходів і
витрат, а враховуються в складі власного капіталу (§ 4.25 Концептуальної основи
фінансової звітності, рішення керівництва компанії).
Виплати працівникам. Пенсійні плани. Компанія платить передбачений законодавством
єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд України на користь своїх працівників.
Внесок розраховується як відсоток від поточної суми заробітної плати і відноситься на
витрати по мірі його нарахування. Також компанія сплачує в державний пенсійний фонд
встановлені пенсійні виплати, які передбачають вихід на пенсію на пільгових умовах
працівників з шкідливими та небезпечними умовами праці. Крім цього, компанія надає
разові виплати при виході на пенсію працівників, передбачені умовами Колективного
договору. Зобов’язання по встановлених пенсійних виплатах розраховуються щорічно з
використанням методу прогнозно-розрахункової умовної одиниці. Прибутки та збитки,
які виникають в результаті коригувань, відносяться на фінансовий результат.
4 Бухгалтерські оцінки та судження
Підготовка фінансової звітності відповідно з МСФЗ потребує від управлінського
персоналу здійснювати відповідні припущення, судження і оцінки, які впливають на
звітні суми активів та зобов’язань, доходів та витрат. Припущення та оцінки відносяться в
основному до визначення термінів експлуатації, знецінення основних засобів, визнання
забезпечень та резервів, оцінки фінансових інструментів, у відношенні яких відсутня
інформація по активному ринку, знецінення дебіторської заборгованості по основній
діяльності, визнання відстрочених податкових активів та зобов’язань, операцій із
зв’язаними сторонами відносно визначення ринкових цін, сегментної звітності, а також

при визначенні окремих принципів облікової політики. Всі судження та оцінки основані на
факторах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на підставі найбільш
вірогідного
результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію на
внутрішньому та зовнішньому ринках бізнес-середовища. Оцінки та судження періодично
переглядаються, оскільки фактичні суми можуть відрізнятися від припущень та оцінок,
якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувалось, а також в зв’язку із змінами в
законодавстві України. Різниці відображаються в звіті по прибутках та збитках.
5 Прийняття нових і переглянутих стандартів та інтерпретацій
З січня 2017р. введено в дію наступні зміни до МСФЗ, прийняті Комітетом МСФЗ в
2016р.:
▪ МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Ці зміни привели до включення в стандарт
нового розділу «Зміни в зобов’язаннях, що виникли в результаті фінансової діяльності».
Зміст нових вимог полягає у розкритті у фінансовій звітності розширеної інформації про
кредиторську заборгованість, як грошову, так і не грошову. Стандарт вимагає звіряти
залишки зобов’язань, що виникли в рамках фінансової діяльності, на початок і кінець
року. Дата введення в дію цієї поправки з січня 2017р. або після цієї дати.
▪ затверджено поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток», які стосуються визнання
відстроченого податкового активу по нереалізованих збитках. Ці зміни були ініційовані
Комітетом по тлумаченню і носять пояснювальний характер. В результаті змін підправлено
деякі параграфи стандарту та добавлено ілюстраційний приклад, який регламентує
визнання відстроченого податкового активу по переоцінених статтях у випадку невизнання
переоцінки в податковому обліку.
Дата введення в дію цієї поправки з січня 2017р. або після цієї дати.
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6 Інформація по сегментах
Ключові рішення при здійсненні керівництва діяльністю АТ «БМЗ» приймаються
Наглядовою радою за поданням правління, яка оцінює результати діяльності операційних
сегментів, приймає остаточне рішення по розподілу ресурсів на підставі внутрішньої
фінансової звітності з орієнтацією на потреби і пропозиції ринку.
На підставі цієї інформації відповідно до вимог по сертифікації та стандартизації
продукції, характеру виробничих процесів та економічних властивостей виробництва,
були визначені наступні операційні бізнес-сегменти:
Деталі та вузли до двигунів внутрішнього згорання
Вузли та деталі до локомотивів, залізничного та рухомого складу
Інструменти (коронки бурові)
Інша продукція.
Результати, активи та зобов’язання сегментів включають в себе статті, які безпосередньо
зв’язані з цими сегментами, а також ті статті, які можуть бути обґрунтовано віднесені до
цих сегментів. Нерозподілені статті складаються в основному із позикових коштів та
загальногосподарських активів і витрат.
Інформація по основних операційних сегментах компанії наведена нижче:

За 6 місяців станом на 30 червня 2017р.
Виручка від
продаж
зовнішнім
покупцям

35970

37495

1830

2

75297

Фінансові
результати по
сегментах
Доходи по
інших
сегментах
Нерозподілені
витрати
Прибуток
(збиток) до
оподаткування

8416

1218

-86

0

9548
7669
(15399)
1818

За 6 місяців станом на 30 червня 2016р.
Виручка від
продаж
зовнішнім
покупцям
Фінансові
результати по
сегментах
Доходи по
інших
сегментах
Нерозподілені
витрати
Прибуток
(збиток) до
оподаткування

10083

22742

1419

1942

36186

0

14

(60)

125

79
11582
(17428)
(5767)

Інша продукція

Інструменти
(коронки бурові)

Вузли та деталі до
локомотивів,
залізничного та
рухомого складу

В тис.гривень

Деталі та вузли до
двигунів
внутрішнього
згорання

Активи по сегментах складаються із основних засобів, запасів, дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги і по передплатах постачальникам. Грошові
кошти та їх еквіваленти, інші необоротні активи (нематеріальні активи, інвестиційна
нерухомість, фінансові інвестиції, відстрочені податкові активи), дебіторська
заборгованість бюджету та інша дебіторська заборгованість не розподіляються по
сегментах і розглядаються по компанії в цілому.
Зобов’язання по сегментах складаються в основному із кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги, яка виникає в процесі звичайної діяльності, та отриманих
передплат від покупців. Забезпечення, відстрочені податкові зобов’язання, фінансові
зобов’язання (поточні і довгострокові), заборгованість перед бюджетом та інші
зобов’язання розглядаються по компанії в цілому.

Всього

На 30 червня 2017р.
Активи
сегмента
Нерозподілені
активи
Всього активи
в Звіті про
фінансовий
стан
Амортизація
основних
засобів
Зобов’язання по
звітних
сегментах

38569

70666

1883

0

111118
5220
116338

736

2811

22

0

3569

1788

30884

3

0

32675

Нерозподілені
зобов`язання
Разом
зобов`язання
Забезпечення
виплат
персоналу і інші
забезпечення
Всього
зобов`язання
та
забезпечення в
Звіті про
фінансовий
стан

133872
166547
716

167263

За рік станом на 31 грудня 2016р.
Активи
сегмента
Нерозподілені
активи
Всього активи
в Звіті про
фінансовий
стан
Амортизація
основних
засобів
Зобов’язання по
звітних
сегментах
Нерозподілені
зобов`язання
Разом
зобов`язання
Забезпечення
виплат
персоналу і інші
забезпечення
Всього
зобов`язання
та
забезпечення в
Звіті про
фінансовий
стан

38685

64735

2003

0

105423
8334
113757

2051

2075

17

0

4143

856

27624

0

0

28480
137148
165628
1491

167119

На 30 червня 2016р.
Активи
сегмента
Нерозподілені
активи
Всього активи
в Звіті про
фінансовий
стан
Амортизація
основних
засобів
Зобов’язання по
звітних
сегментах
Нерозподілені
зобов`язання
Разом
зобов`язання
Забезпечення
виплат
персоналу і інші
забезпечення

32613

43270

2770

2334

80987
4203
85190

1110

622

9

104

1845

3096

30609

60

-

33765
110913
144678
552

Всього
зобов`язання
та
забезпечення в
Звіті про
фінансовий
стан

145230

Всього

(коронки бурові)Інструменти

Вузли та деталі до
локомотивів, залізничного та
рухомого складу

Вузли та деталі до двигунів
внутрішнього згорання

В тис.гривень

Інша продукція

Враховуючи положення п.34 МСФЗ 8 «Операційні сегменти» та облікової політики
компанії відносно того, що суб’єкт господарювання не зобов’язаний розкривати назву
основного клієнта, доходи від операцій з яким досягають 10 % і більше доходів компанії,
концентрація виручки по таких клієнтах, згідно прийнятих управлінських суджень,
розглядається як виручка групи, що перебуває під спільним контролем. Нижче показана
концентрація виручки по операційних сегментах в розрізі клієнтів, яка перевищує 10%
загальної виручки:

За 6 місяців станом на 30 червня 2017р.
Основний
акціонер

19862

22639

0

0

42501

Група під
спільним
контролем

0

0

0

0

0

Основні клієнти
при реалізації
по Україні

361

13757

1830

2

15950

Основні клієнти
по реалізації на
експорт (Росія)

14668

0

0

0

14668

Інші клієнти
при реалізації
на експорт

844

1098

0

0

1942

Інші

235

1

0

0

236

35970

37495

1830

2

75297

21345

43110

-

-

64455

560

-

-

-

560

338

12437

3180

-

15955

12340

-

-

-

12340

1174

2667

-

-

3841

79

113

-

3

195

Разом

За рік на 31 грудня 2016р.
Основний
акціонер
Група під
спільним
контролем
Основний
клієнт при
реалізації по
Україні
Основні клієнти
по реалізації на
експорт (Росія)
Основний
клієнт при
реалізації на
експорт
(Білорусь)
Інші

Разом

35836

58327

3180

3

97346

За 6 місяців станом на 30 червня 2016р.
Основний
акціонер
Група під
спільним
контролем
Основні клієнти
при реалізації
по Україні
Основні клієнти
по реалізації на
експорт (Росія)
Інші клієнти
при реалізації
на експорт
Інші

8297

15671

0

333

24301

0

0

0

0

0

103

6404

1419

0

7926

1650

0

0

1609

3259

0

600

0

0

600

33

67

0

0

100

Разом

10083

22742

1419

1942

36186

Географічні сегменти
В тис.гривень

За 6 місяців станом
на 30 червня 2017р.

Україна
Країни СНД (Росія,
Білорусь, Казахстан)
Інші країни
Всього виручка

За 6 місяців станом
на 30 червня 2016р.

58687
15766

32327
3859

844
75297

36186

7 Розрахунки та операції із зв’язаними сторонами
Згідно визначення, приведеного в МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»,
зв’язаними вважаються сторони, одна із яких має можливість контролювати або
здійснювати значний вплив на операційні і фінансові рішення іншої сторони. Зв’язані
сторони можуть вступати в відносини, які не проводилися б між незв’язаними сторонами,
ціни та умови таких операцій можуть відрізнятися від цін та договірних умов між
незв’язаними сторонами. При аналізі кожної операції по відносинах між зв’язаними
сторонами приділяється увага суті цих відносин, а не їх юридичній формі.
Нижче наведено характер взаємовідносин із зв’язаними сторонами, з якими компанія
здійснювала значні операції або має сальдо розрахунків станом на 30.06.2017р.
В тис.гривень

Станом на 30.06.2017р.
Основний
акціонер

Група під
спільним
контролем

Станом на 30.06.2016р.
Основний
акціонер

Група під
спільним
контролем

Дебіторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги та інша
дебіторська
заборгованість

20

4

4049

4

Кредиторська
заборгованість
за товари,
роботи, послуги
та інші
довгострокові і

(20255)

(7261)

(21527)

(4905)

поточні
зобов`язання
Доходи та витрати по операціях із зв’язаними сторонами за звітний рік були наступними:
В тис.гривень
Станом на 30.06.2017р.
Станом на 30.06.2016р.
Основний
акціонер

Реалізація
продукції та
послуг
Доходи від
оперативної
оренди
Придбання
матеріалів,
послуг
Витрати по
оперативній
оренді

Група під
спільним
контролем

Основний
акціонер

Група під
спільним
контролем

42832

6

24438

0

7

20

7

20

767

0

1651

291

5

10

5

10

По залишках дебіторської заборгованості зв’язаних сторін відсотки не нараховуються.
Сальдо заборгованості не забезпечено заставою, не створюється резерв по знеціненню
дебіторської заборгованості, розрахунки здійснюються грошовими коштами в ході
нормальної операційної діяльності.
Кредиторська заборгованість по основній діяльності складається із сум, які підлягають
оплаті зв’язаним сторонам за поставку металопрокату, запасних частин та обладнання.
Відсотки на кредиторську заборгованість не нараховуються, вона підлягає погашенню в
ході нормальної операційної діяльності.
Винагорода основного управлінського персоналу
До складу основного управлінського персоналу входять Голова та 6 членів Наглядової
ради, Голова та 6 членів Правління, які займають керівні посади на АТ «БМЗ». Голова та
члени Наглядової ради не отримують винагороди від компанії. Основний управлінський
персонал правління АТ «БМЗ» отримує винагороду у вигляді заробітної плати та премій.
За 6 місяців 2017 року загальна сума винагороди управлінського персоналу правління була
включена до адміністративних витрат і склала 350 тис.грн. (за 6 місяців 2016 року – 217
тис.грн.).
Відповідно до законодавства, компанія перераховує єдиний внесок соціального
страхування в Пенсійний фонд України за всіх своїх працівників, включаючи
управлінський персонал правління. Управлінський персонал правління також має право на
отримання разових виплат при виході на пенсію, передбачених Колективним договором
АТ «БМЗ».
8 Основні засоби
В вартості основних засобів пройшли наступні зміни:
В
тис.гривень

Будівлі,
споруди,
передавальні
пристрої

Машини та
обладнання

Транспорт
ні засоби

Інструмент
и, прилади,
інвентар
(меблі)

Інші
основні
засоби

Всього

24974

27882

1795

4218

1055

59924

(11421)

(20690)

(1738)

(3047)

(777)

(37673)

На 31 грудня 2015р.
Первісна
або
переоцінена
вартість
Накопичена

амортизація
Залишкова
(балансова)
вартість

13553

7192

57

1171

278

22251

0
4
(195)
-

5503
114
(1403)
-

0
16
8
-

117
34
(145)
-

17
21
(3)
-

5637
189
(1738)
-

13354

11178

49

1109

271

25961

За 6 місяців на 30 червня
2016р.
Прибуття
Вибуття
Амортизація
Перевод із
однієї групи
в іншу
Залишкова
(балансова)
вартість

На 31 грудня 2016р.
Прибуття
Вибуття
Амортизація
Перевод із
однієї групи
в іншу
Первісна
або
переоцінена
вартість
Накопичена
амортизація

142
2845
9
-

33929
298
(3334)
-

25
9
-

296
55
(280)
-

98
22
77
-

34465
3245
(3519)
-

22271

61513

1770

4459

1131

91144

(11412)

(24024)

(1729)

(3327)

(700)

(41192)

Залишкова
(балансова)
вартість

10859

37489

41

1132

431

49952

2043
34
(3075)
-

66
(9)
-

183
9
(197)
-

452
(86)
-

2744
43
(3566)
-

36423

98

1109

797

49087

За 6 місяців на 30
червня 2017р.
Прибуття
Вибуття
Амортизація (199)
Перевод із
однієї групи
в іншу
Залишкова
(балансова)
вартість

10660

До складу основних засобів включені об’єкти соціальної сфери, в тому числі ті, що
ввійшли в акціонерний капітал в процесі приватизації, такі як гуртожиток, база
відпочинку, клуб, їдальня, залишковою вартістю 945 тис.грн. на 30 червня 2017р. і 1079
тис.грн. на 30 червня 2016р. Вказані об`єкти використовуються для соціального
забезпечення працівників компанії з метою стимулювання продуктивності праці та
закріпленню кадрів.
За 6 місяців 2017р. витрати на амортизацію основних засобів в сумі 3488 тис.грн
включено в собівартість виготовленої продукції (за 6 місяців 2016р. - 1799 тис.грн.), 78
тис.грн. в адміністративні витрати (6 місяців 2016р. – 42 тис.грн.), 4 тис.грн. в витрати на
збут (за 6 місяців 2016р. – 4 тис.грн.), 35 тис.грн. в інші витрати (6 місяців 2016р. – 41
тис.грн.).
9 Нематеріальні активи
До складу нематеріальних активів включені:
Первісна вартість
В тис.гривень

Накопичена

Залишкова

На 31 грудня 2015р.
Програмні
забезпечення
Ліцензії
Разом
На 30 червня 2016р.
Програмні
забезпечення
Ліцензії (дозволи)
Разом
На 31 грудня 2016р.
Програмні
забезпечення
Ліцензії (дозволи)
Разом
На 30 червня 2017р.
Програмні
забезпечення
Ліцензії (дозволи)
Разом

амортизація

(балансова) вартість

675

474

201

161
836

10
484

151
352

675

532

143

161
836

12
544

149
292

1415

714

701

160
1575

14
728

146
847

1536

1151

385

162
1698

15
1166

147
532

10 Довгострокові фінансові інвестиції
На балансі компанії обліковуються з 2004р. фінансові активи – інвестиційні сертифікати,
емітовані закритим недиверсифікованим венчурним пайовим інвестиційним фондом
«Лідер» ТОВ КУА «Форвард», які передбачають отримання частки (дивідендів) по
результатах фінансово-господарської діяльності фонду. Однак, за період 2004р.-2016р.
дивіденди АТ «БМЗ» не отримувались, інформація по активному ринку відсутня. По
причині невизначеності позиції відносно збереження права власності на долю в
інвестиційному фонді і відсутністю можливості контролю АТ «БМЗ» за діяльністю фонду,
управлінським персоналом прийнято рішення відобразити вартість фінансових інвестицій
у звітності за справедливою вартістю, яка відповідає первісній (історичній) собівартості в
сумі 893 тис.грн.
11 Запаси
Станом на 30 червня вартість товарно-матеріальних запасів була наступною (за
вирахуванням резервів по знеціненню):
На 30 червня 2017р.
На 30 червня 2016р.
В тис.гривень
Сировина та матеріали (в т.ч.
комплектуючі вироби, запасні
15409
8639
частини, малоцінні та
швидкозношувані предмети
терміном використання на
протязі операційного циклу)

Незавершене виробництво
Готова продукція, товари
Всього

14537
19753
49699

18249
16854
43742

12 Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) та інша дебіторська
заборгованість
Станом на 30 червня поточна дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) та
інша дебіторська заборгованість були наступними:
На 30 червня 2017р.
На 30 червня 2016р.
В тис.гривень

Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Резерв сумнівних боргів

8206
0

(21)

Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послугичиста вартість

8206

8009

Інша дебіторська заборгованість, в тому числі
Передплата постачальникам
3890
Заборгованість за
13
проживання в гуртожитку
Заборгованість працівників
213
Інша заборгованість
103
Разом інша дебіторська
заборгованість
Всього Дебіторська
заборгованість за товари,
роботи, послуги та інша
дебіторська заборгованість

8030

3234
6
36
26

4219

3302

12425

11311

Станом на 30 червня 2017р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по
розрахунках з іноземними покупцями становить 61,0 % від усієї суми дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги (на 30 червня 2016р. -6,5%).
13 Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 30 червня залишки грошових коштів та їх еквівалентів були такими:
На 30 червня 2017р.
На 30 червня 2016р.
В тис.гривень
Грошові кошти в касі
1
1
Грошові кошти на
275
189
банківських рахунках до
вимоги в національній
валюті
Грошові кошти на
0
0
депозитних рахунках в
банках в національній
валюті
Грошові кошти на
0
0
банківських рахунках до
вимоги в іноземній валюті
Грошові кошти на
12
12
електронному рахунку з
ПДВ
Разом
288
202
Залишки коштів в касі, на банківських рахунках не прострочені і не знецінені.
14 Акціонерний капітал
Cтаном на 30 червня 2017р., 31 грудня 2016р. і 30 червня 2016р. cума об`явленого,
випущеного та оплаченого капіталу становить 3978 тис.грн. і складається із 15911760
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Всі акції мають 1 голос при
голосуванні.
15 Інший додатковий капітал
На протязі 2016р. та 6 місяців 2017р.до складу додаткового капіталу віднесено процентні
доходи та витрати по фінансовій допомозі та вексельних операціях з власником згідно §
4.25 Концептуальної основи фінансової звітності та управлінського рішення компанії.

Зміна та залишок іншого додаткового капіталу за 6 місяців станом на 30 червня наведено
нижче.
На 30 червня 2017р.
На 30 червня 2016р.
В тис.гривень
Залишок на початок року
28114
0
Зменшення резерву дооцінки
активів за звітний період:

-при вибутті активів(товароматеріальних цінностей і
основних засобів)
-направлено на покриття
збитків минулих періодів
Інші зміни в капіталі
Залишок на 30 червня

0

0

0

0

641
28755

0
0

16 Резервний капітал
Створення резервного капіталу передбачено Статутом АТ «БМЗ» в розмірі 15 відсотків
статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від суми
чистого прибутку. Резервний капітал створюється для покриття збитків компанії,
збільшення статутного (акціонерного) капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації
компанії та інше. На 30 червня 2017р. та 30 червня 2016р. резервний капітал АТ «БМЗ»
відсутній.
17 Забезпечення виплат персоналу
Компанія має юридичні зобов’язання по відшкодуванню державному Пенсійному фонду
витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які виплачуються відповідним категоріям
колишніх працівників АТ «БМЗ». Крім цього, компанія виплачує своїм працівникам
одноразові виплати при виході на пенсію, передбачені Колективним договором. Також,
відповідно до вимог МСБО 19 «Виплати працівникам» створено резерви відпусток
працівників.
Забезпечення виплат персоналу та пенсійні зобов’язання станом на 30 червня визначено
наступним чином:
В тис. гривень
Виплати по пільгових
пенсіях
Резерви відпусток
Всього забезпечень
виплат персоналу

На 30 червня 2017р.
343

На 31 грудня 2016р.
637

На 30 червня 2016р.
292

373
716

854
1491

260
552

Зміни у вартості забезпечень на 30 червня, визнаних в Звіті про фінансовий стан, були
наступними:
В тис. гривень
2017р.
2016р.
На 1 січня
1491
1060
Пенсії та одноразові виплати
(294)
(225)
виплачені
Чисті витрати, визнані в складі
0
0
фінансового результату

Відпустки виплачені
Витрати по відпустках,
визнані в фінансових
результатах
На 30 червня

(941)
460

(470)
187

716

552

18 Інші забезпечення
Інші забезпечення включають резерви по судових позовах, по яких існує ймовірність
відтоку грошових ресурсів. Інші забезпечення створюються компанією на кінець
фінансового року. В зв’язку з відсутністю станом на 31 грудня 2016р. та після дати балансу
фактичних юридичних зобов’язань по судових позовах, які можуть призвести до вибуття
ресурсів і суттєвого зменшення капіталу, прийнято рішення резерви по судових позовах на
2017 р. не створювати.
19 Фінансові довгострокові та поточні зобов’язання
Станом на 30 червня фінансові зобов’язання складались із наступних компонентів:
В тис. гривень

На 30 червня
2017р.

Довгострокові фінансові зобов’язання
Позикові кошти
79602
Векселя видані за
3343
справедливою
вартістю
Зобов’язання по
0
фінансовому лізингу
Зобов’язання по
4427
безвідсотковій
фінансовій допомозі
Разом
87372
Поточні фінансові зобов’язання
Нараховані відсотки
35821
за позикою
Поточна
444
заборгованість по
довгострокових
зобов’язаннях з
фінансового лізингу
Поточна
0
заборгованість по
безвідсотковій
фінансовій допомозі
Поточна
0
заборгованість по
вексельних
зобов’язаннях
Разом
36265
Всього фінансові
123637
зобов’язання

На 31 грудня 2016р.

На 30 червня 2016р.

82932
3170

75806
2895

201

444

3791

6

90094

79151

33173

26532

484

484

0

3515

804

0

34461
124555

30531
109682

Довгострокова позика отримана від нерезидента на протязі 2007-2011р.р. на загальну
суму станом на 30 червня 2017р. 3050 тис.доларів США (79602 тис.гривень по курсу НБУ
на 30 червня 2017р.). Мета позики - придбання та модернізація основних засобів,
поповнення обігових коштів. Кінцевий термін погашення позики - до 31 березня 2018р.
Базова ставка процентних платежів за позикою до 30 червня 2011р. становила 8 % річних,
з 1 липня 2011р. -10 % річних. Балансова вартість довгострокової позики дорівнює її
справедливій вартості.
Станом на 30 червня 2017р. поточна заборгованість по відсотках за позикою становила
1372,5 тис.доларів США (35821 тис.грн. по курсу НБУ на 30.06.17р.). З них з
простроченим терміном виплати за 1-4 квартал 2013р., 1-4 квартал 2014р., 1-4 квартал
2015р., 1-4 квартал 2016р., 1 квартал 2017р. – 1296 тис.доларів США (33831 тис.грн. по

курсу НБУ на 30.06.17р.). Станом на 31 грудня 2016р. заборгованість по відсотках за
позикою становила 1220 тис.доларів США (33173 тис.грн. по курсу НБУ на 31.12.16р.). З
них з простроченим терміном виплати за 1-4 квартали 2013р, 1-4 квартал 2014р.,1-4
квартал 2015р., 1-3 квартал 2016р. – 1144 тис.доларів США (31099 тис.грн. по курсу НБУ
на 31.12.16р.). Штрафні санкції за несвоєчасне погашення відсотків договором позики не
передбачені.
Компанія видала прості довгострокові векселі в якості платіжних інструментів за
поставлені товарно-матеріальні запаси. В тому числі:
В тис. гривень

Дата видачі
векселя

Термін
погашення за
векселем

«Міріон-Міленіум» ПП

29.01.2007р.
29.01.2007р.
26.05.2011р.
30.11.2012р.
30.12.2016р.

29.01.2017р.
29.01.2017р.
26.05.2018р.
30.11.2022р.
30.12.2026р.

«Техснабсервіс» ТОВ
«ТД Ремдизель» ТОВ
«Укрпроммаш» ТОВ
Разом
Процентні витрати
Справедлива вартість
векселів виданих

Зобов’язання станом на
30 червня 2017р. 31 грудня 2016р.

0
0
2087
641
4160

811
811
2087
641
4160

6888
(3545)
3343

7699
(3725)
3974

Справедлива вартість векселів визнана за вартістю на дату укладення угоди. На дату
звітності вартість векселів перерахована, виходячи з вартості майбутніх грошових потоків
по методу ефективної процентної ставки, визнаної на рівні кредитної ставки овернайт на
дату видачі 8,8%-10,5% в 2007-2012р.р., 16% - в 2016р.
Станом на 30 червня 2017р. зобов’язання з фінансового лізингу обладнання, отриманого в
1 півріччі 2013р., становили 444 тис.грн., які підлягають оплаті на протязі 12 місяців
відповідно до графіку платежів. Фінансові зобов’язання по лізингу відображені в обліку за
вартістю мінімальних орендних платежів.
У вересні –жовтні 2014р. компанією отримана безвідсоткова фінансова допомога в сумі
3950 тис.грн. для господарської діяльності, зобов’язання по якій оцінені за амортизованою
вартістю по методу ефективної процентної ставки на дату отримання на рівні 24% річних.
Дохід (вигода компанії від безоплатного користування допомогою) за період від дати
отримання позики і станом на 30.06.2017р. становив 3663 тис.грн. Відсотки за
користування станом на 30.06.2017р. нараховано в сумі 258 тис.грн. Справедлива
(амортизована) вартість фінансової допомоги станом на 30.06.17р. визначена в сумі 545
тис.грн. та віднесена до складу довгострокових фінансових зобов’язань. Згідно результатів
річної інвентаризації та управлінського рішення компанії станом на 31.12.2016р.
затверджено передбачуваний термін повернення фінансової допомоги - до 31.12.2025р.
На протязі 2016р.-6 місяців 2017р. компанією отримана фінансова допомога від основного
акціонера в сумі 29493 тис.грн.( в т.ч. за 6 місяців 2017р. – 1290 тис.грн.) для придбання
обладнання OKUMA, зобов’язання по якій оцінені за амортизованою вартістю по методу
ефективної процентної ставки на рівні 23,4% річних. Термін повернення фінансової
допомоги - до 31.03.2026р. Дохід (вигода компанії) визначена в сумі 26287 тис.грн.,
відсотки за користування позикою за період від дати отримання до 30.06.2017р.
нараховано в сумі 676 тис.грн. Теперішня (амортизована) вартість фінансової допомоги
станом на 30.06.2017р. становить 3882 тис.грн.
Згідно § 4.25 Концептуальної основи фінансової звітності та управлінського рішення
компанії процентні доходи та витрати по операціях з власником відображено в складі
власного капіталу.
20 Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги), інші поточні
зобов’язання

Довгострокова кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги), терміном
погашення більше 12-ти місяців, станом на 30 червня відображена за номінальною
вартістю, яка визнана справедливою вартістю на дату балансу.
В тис.гривень
30 червня 2017р.
30 червня 2016р.
Довгострокова кредиторська
24485
18744
заборгованість
Станом на 30 червня кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) та інші
поточні зобов’язання були наступними:
В тис.гривень
30 червня 2017р.
30 червня 2016р.
Кредиторська заборгованість
7754
за товари (роботи, послуги)
11574
Поточна заборгованість
1508
886
працівникам по оплаті праці з
урахуванням державних
страхових платежів
Поточна заборгованість за
7007
854
довгостроковими
зобов’язаннями

Інші поточні зобов’язання, в т.ч.

Передплати, отримані від
1710
2591
покупців
Інші поточні зобов’язання
43
41
Всього
18022
15946
Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) в основному представлена
заборгованістю за поставлений металопрокат, комплектуючі, запасні частини та
обладнання.
З кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги виділена довгострокова
складова терміном погашення більше 12-ти місяців, яка відображена в складі інших
довгострокових зобов’язань в сумі 24485 тис.грн. станом на 30.06.2017р., в тому числі
довгострокова заборгованість за обладнання, поставка якого здійснена по імпорту на
умовах розстрочення платежів, в сумі 1540 тис.грн.
21 Поточні зобов’язання перед бюджетом
Станом на 30 червня поточні зобов’язання перед бюджетом відображені за
номінальною вартістю та були наступними:
В тис.гривень
Податок на доходи фізичних
осіб
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Платежі за землю
Інші податки
Всього
22 Виручка
В тис.гривень
Чиста виручка від реалізації
продукції:

30 червня 2017р.
276

30 червня 2016р.
151

0
0
61
66
403

0
0
105
50
306

За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.

на внутрішньому ринку
на експорт
Всього

35979
10151
46130

21578
1953
23531

23 Собівартість реалізованої продукції
В тис.гривень
За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.
Вартість матеріалів та
17254
10445
комплектуючих виробів
Витрати на оплату праці
3525
2640
робітників основного
виробництва, включаючи
обов’язкові страхові платежі
Інші прямі витрати
976
321
Виробничі накладні
витрати:
Витрати на управління
866
607
виробництвом
Амортизація основних
2247
782
засобів та нематеріальних
активів
Витрати на утримання,
5127
2985
експлуатацію та ремонт
основних засобів (в т.ч.
електроенергія)
Витрати на вдосконалення
1512
835
технології і організації
виробництва
Витрати на опалення,
706
301
освітлення, водопостачання
та ін.утримання виробничих
приміщень
Витрати на обслуговування
3347
1324
виробничого процесу
Витрати на охорону праці та
162
186
техніку безпеки
Інші витрати
262
383
Всього собівартість
35984
20809
реалізованої продукції
24 Інші доходи
В тис.гривень
Інші операційні доходи
Доходи від продажу товароматеріальних запасів
Доходи від реалізації
супутніх послуг
Доходи від операційної
оренди
Доходи від реалізації

За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.

58687
16610
75297

32327
3859
36186

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.
26778
17148
6140

2882

2315

856

1452

856

3703

1352

9644

5302

2446

1097

1858

618

5461

2046

334

261

469
60600

616
33034

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.

520

70

597

137

159

120

261

226

28

27

55

53

6

0

45

20

інвалюти
Доходи від операційної
курсової різниці
Доходи по відходах
виробництва та надлишках
товарно-матеріальних
запасів
Доходи за проживання в
гуртожитку
Доходи від продажу путівок
Інші доходи
Разом
Інші доходи
Доходи по надлишках
активів
Доходи по брухту та
запчастинах при списанні
активів та інші
Разом
25 Адміністративні витрати
В тис.гривень
Заробітна плата персоналу з
урахуванням обов’язкових
страхових платежів
Амортизація основних засобів
та нематеріальних активів
Витрати на відрядження
Послуги сторонніх організацій
(енергопостачання, комунальні
послуги, послуги зв’язку, банків
та ін.)
Транспортні витрати
Інші витрати
Всього
26 Витрати на збут
В тис.гривень
Заробітна плата персоналу з
урахуванням обов’язкових
страхових платежів
Вартість матеріалів для
упаковки продукції
Транспортні витрати
Витрати на відрядження
Послуги сторонніх
організацій (комунальні
послуги, зв’язку, митні
послуги та інші)

461

83

667

103

225

0

262

0

26

19

86

55

42
39
1506

12
38
369

42
885
2900

12
46
652

0

0

0

0

12

18

19

37

12

18

19

37

За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.
1356
813

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.
2564
1472

97

48

134

97

19
403

8
238

48
834

9
606

133
65
2073

108
25
1240

288
149
4017

220
77
2481

За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.
150
74

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.
285
132

211

150

378

261

118
114
34

32
56
6

190
214
61

42
137
15

Інші витрати
Всього

2
629

3
321

4
1132

5
592

27 Інші витрати
В тис.гривень
Інші операційні витрати
Витрати по реалізації
товарно-матеріальних
запасів
Витрати на дослідження,
розробки та освоєння нових
видів продукції
Втрати від реалізації
іноземної валюти
Втрати від операційної
курсової різниці
Втрати по знеціненню та
псуванню товарноматеріальних запасів
Визнані штрафи
Витрати на утримання
об’єктів соціальної
інфраструктури, благодійна
діяльність та інші витрати
Разом
Інші витрати
Втрати від списання
необоротних активів
Резерв знецінення
дебіторської заборгованості
Разом
28 Фінансові витрати
В тис.гривень
Відсотки за позикою (з
урахуванням курсових
різниць)
Курсові різниці по основній
сумі позики в іноземній
валюті
Відсотки по фінансовому
лізингу
Процентні витрати по
векселях
Процентні витрати по
фінансовій допомозі
Всього
29 Податок на прибуток

За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.

470

64

539

172

164

234

2828

1350

60

19

75

29

503

12

1040

19

1092

372

4854

1111

0

0

0

6

672

461

1264

880

2961

1162

10600

3567

2

11

4

49

4

0

24

2

6

11

28

49

За 3 місяці станом на 30
червня
2017р.
2016р.
1990
1894

За 6 місяців станом на 30
червня
2017р.
2016р.
4061
5924

0

0

0

6763

267

295

542

609

51

67

108

129

31

199

60

387

2339

2455

4771

13812

Витрати з податку на прибуток складаються із наступних компонентів:
В тис.гривень
За 3 місяці станом на 30
За 6 місяців станом на 30
червня
червня
2017р.
2016р.
2017р.
2016р.
Поточний податок на
0
0
0
0
прибуток
Відстрочений податок
3
20
22
(25)
Витрати (дохід) з податку
3
20
22
(25)
на прибуток
Поточний податок на прибуток нараховувався на суму оподатковуваного доходу за
вирахуванням витрат по ставці 18%. Відстрочені податкові активи і зобов’язання
оцінюються по ставках податку на прибуток, які, як очікується, будуть застосовані в
періодах, коли буде реалізовано активи або проведений розрахунок по зобов’язаннях.
30 червня
Визнання
31 грудня
30 червня
Визнання
31 грудня
В тис.гривень
2017р.

(сторно)
тимчасових
різниць

2016р.

2016р.

(сторно)
тимчасових
різниць

2015р.

Податковий ефект тимчасових різниць,
які збільшують суму оподаткування
Нематеріальні
активи
Основні засоби
Резерв сумнівних
боргів
Резерв по
пенсійному
забезпеченню
Резерв відпусток
Резерв знецінення
запасів

Всього
відстрочений
податковий актив

0

0

0

0

0

0

0
8

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-27

27

52

26

26

0
20

0
-3

0
23

0
40

0
-1

0
41

28

-22

50

92

25

67

Податковий ефект тимчасових різниць,
які зменшують суму оподаткування
Товарно-матеріальні
запаси
Нематеріальні
активи

Всього
відстрочені
податкові
зобов’язання
Визнаний
податковий актив
/ (зобов’язання)

0

0

0

0

0

0

(2)

0

(2)

(2)

-1

(1)

(2)

0

(2)

(2)

-1

(1)

26

-22

48

90

24

66

30 Умовні та інші зобов’язання, операційні ризики
Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство України допускає різне
тлумачення і часто змінюється. Податкові органи можуть оскаржити деякі позиції компанії
відносно застосування законодавства в процесі діяльності і донарахувати додаткові суми
податків та штрафних санкцій. Наслідки оскарження таких операцій та донарахованих
сум податків неможливо передбачити, однак керівництво вважає, що вони будуть
незначні.
Судові процедури. Час від часу в ході діяльності компанії пред’являються судові
позови. На думку керівництва, всі відомі на дату звітності судові позови будуть
врегульовані без значних збитків для фінансового положення компанії.
Страхування. Компанія не має страхового покриття виробничих активів на випадок
стихійного лиха, тимчасового припинення господарської діяльності та інших форс-

мажорних обставин, а також відносно майнової відповідальності перед третіми особами. В
зв’язку з чим існує ризик того, що втрата або знищення окремих активів може негативно
вплинути на господарську діяльність компанії.
Зобов`язання по фінансовому лізингу. Компанією укладено договір фінансового
лізингу, невиконання умов якого може негативно вплинути на фінансову діяльність
компанії.
Охорона навколишнього середовища. Система заходів по дотриманню
природоохоронного законодавства України знаходиться на етапі становлення і позиція
органів влади відносно їх виконання постійно переглядається. Компанія періодично
оцінює свої зобов’язання у відповідності з природоохоронним законодавством і визнає їх в
фінансовій звітності в тому періоді, коли вони виникають. Потенційні зобов’язання, які
можуть виникнути внаслідок зміни діючого законодавства та норм, а також судових
процесів, не піддаються оцінці, однак можуть суттєво вплинути на фінансовий результат.
31 Управління фінансовими ризиками. Управління капіталом.
В своїй діяльності компанія знаходиться під впливом цілого ряду фінансових ризиків,
зокрема ринковий ризик (в тому числі ціновий ризик, валютний ризик, ризик грошових
потоків), кредитний ризик і ризик ліквідності.
Управління ризиками здійснюється Наглядовою радою в тісному співробітництві з
правлінням та операційними підрозділами компанії, що дозволяє звести їх до оптимальної
межі.
Ринковий ризик. Компанія знаходиться під впливом ринкового ризику. Ринкові ризики
виникають в зв’язку з відкритими позиціями по іноземних валютах, процентних
зобов’язаннях, дольових інвестиціях, які знаходяться під впливом загальних та
специфічних коливань ринку. Керівництвом здійснюється контроль за рівнем ризику,
однак немає гарантії отримання збитків у випадку значних ринкових змін.
Валютний ризик. Рівень валютного ризику визначається позиковими коштами,
фінансовими інструментами, розрахунок по яких здійснюється по валовій сумі
грошовими коштами. Керівництву компанії не підконтрольний ризик зміни обмінного
курсу гривні, який призводить до значних збитків при перерахунку зобов’язань,
виражених в іноземній валюті, компанія не проводить хеджування своїх валютних
позицій.
Ризик процентної ставки. Компанія не має значних процентних активів, тому доходи та
грошові потоки по основній діяльності не залежать від зміни ринкових процентних ставок.
Ризик зміни процентної ставки зв’язаний з довгостроковими позиковими коштами,
отриманими компанією. Інформація по процентних ставках наведена в Примітці 19.
Ціновий ризик. Компанія знаходиться під впливом ризику зміни цін на сировину та
матеріали, енергоресурси, що може привести до значних втрат та зміни цін на продукцію.
Кредитний ризик. Компанія знаходиться під впливом кредитного ризику, який полягає в
тому, що одна із сторін операцій з фінансовими інструментами послужить причиною
фінансових збитків іншої сторони внаслідок невиконання зобов’язань по договору.
Кредитний ризик зв’язаний з грошовими коштами та їх еквівалентами, торговими
операціями з контрагентами, включаючи непогашену дебіторську заборгованість та
зобов’язання по операціях. Для відкриття розрахункових рахунків керівництво вибирає
тільки лідируючі українські банки, які на момент розміщення коштів вважаються найменш
ризиковими. У компанії немає формальної кредитної політики у відношенні до
контрагентів, рівень кредитного ризику контролюється в оперативному режимі тільки по
значних сумах. Компанія не вимагає забезпечення заставою дебіторської заборгованості по
основній діяльності та іншій дебіторській заборгованості. Компанія створює резерв
сумнівних боргів, який сформовано за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості
на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів та резерв знецінення
довгострокової дебіторської заборгованості. Компанія не створює резерв під знецінення
дебіторської заборгованості зв’язаних сторін.

Ризик ліквідності. Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність
достатньої суми грошових коштів для виконання зобов’язань при настанні термінів їх
погашення. Компанія здійснює активне управління і контроль за ліквідністю шляхом
складання бюджетів, в яких передбачено включення всіх необхідних коштів для
забезпечення фінансових потреб. Також в доповнення до чистих грошових потоків
постійно підтримується наявність мінімального залишку грошових коштів на рахунках.
Для управління одночасно кредитним ризиком та ризиком ліквідності використовується
практика передплати.
Управління капіталом.
Метою компанії при управлінні капіталом є забезпечення безперервної діяльності для
отримання прибутку акціонерами та іншими зацікавленими сторонами, а також
підтримання оптимальної структури капіталу для уникнення зменшення витрат на його
залучення. Для підтримання структури капіталу та його коригування компанія може
повернути капітал акціонерам, випустити нові акції або продати активи для зменшення
суми заборгованості.
В рамках управління капіталом керівництво компанії контролює величину капіталу на
підставі аналізу співвідношення власних та позикових коштів. Це співвідношення
розраховується як чиста сума зобов`язань, розділена на загальну суму капіталу. Чиста сума
зобов’язань розраховується як загальна сума зобов’язань мінус грошові кошти та їх
еквіваленти. Загальна сума капіталу дорівнює власному капіталу компанії.
Різка девальвація гривні на протязі 2014р.-2016р. привела до значних збитків при
перерахунку зобов’язань, виражених в іноземній валюті, значного зменшення суми
власного капіталу компанії та збільшення зобов’язань. На даний період значна частина
довгострокових зобов’язань підлягає погашенню на протязі наступних 1-2 років і компанія
приймає відповідні міри для можливого продовження терміну кредитування.
На протязі звітного періоду підхід керівництва до управління капіталом компанії не
змінювався.
32 Події після закінчення звітного періоду
Після закінчення звітного періоду не відбулося будь-яких непередбачених подій, які б
мали вплив на фінансовий стан та фінансову звітність АТ «БМЗ».
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