Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ» (далi «Товариство») є
юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне
товариство «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ», зареєстроване Виконавчим комiтетом Луцької мiської
ради Волинської областi 20 лютого 1992 року.
Товариство займається виробництвом приладiв контактної термометрiї, лiчильникiв води,
регуляторiв тиску газу та роздрiбною торгiвлею власної готової продукцiї на ринку України та на
експорт.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
26.51. Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;
47.19. Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
49.41. Вантажний автомобiльний транспорт.
Юридична адреса товариства - Україна, 43001, вул.Ковельська,40, м. Луцьк, Волинської областi.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України, а на
01.01.2012 року було проведено трансформацiю звiтностi в формат МСФЗ.
1 .БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА
АКТИВ БАЛАНСУ:
Основнi засоби.
В балансi основнi засоби представленi по первiснiй вартостi в сумi 51865 тис.грн., по залишковiй
вартостi в сумi 16364тис.грн. Протягом 2014 року вибули основнi засоби, первiсна вартiсть яких
склала 465 тис.грн., в т.ч.: - машини та обладнання - 180 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 92
тис.грн. Протягом 2014 року було збудовано i придбано основних засобiв на загальну суму 233
тис.грн., в т.ч.: - будинки та споруди - 3 тис.грн.; - машини та обладнання -119 тис.грн.;
Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01.11.2014 року , згiдно з наказом № 96
вiд 11.09.2014 року. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за методом
зменшення залишку при встановлених нормах амортизацiї за ставками, передбаченими ст. 8.6. ЗУ
"Про оподаткування прибутку пiдприємств". Матерiальнi активи, з термiном використання понад
1 рiк, вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нарахування амортизацiї по яких
здiйснюється в розмiрi 100% вартостi об'єкта у першому мiсяцi його використання.
Фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять на 31.12.2014 року - 167 тис.грн., якi включають
майновий 30% внесок у статутний капiтал у спiльне узбецько-українське пiдприємство
"AKVATEX". Запаси: Порядок визначення та первiсна оцiнка придбання запасiв здiйснюється
згiдно з прийнятою у товариствi облiковою полiтикою. Придбанi запаси зараховуються на баланс
товариства за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Сальдо
виробничих запасiв складає 4279 тис.грн. Готова продукцiя вiдображає суму залишкiв готової
продукцiї на складi по собiвартостi, яка на кiнець року складає 3393 тис.грн. Товари представленi
в балансi по собiвартостi в сумi 25 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством
майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визнана її сума. Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи та послуги за чистою вартiстю в балансi товариства на 31.12. 2014 року
становить 393 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 31.12 2014
року становить 4 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 321 тис.грн. складається
iз заборгованостi приватних осiб i цiльового фiнансування.
Грошовi кошти.
Грошовi кошти у нацiональнiй валютi на 31.12.2014 року склали 108 тис.грн.
ПАСИВ БАЛАНСУ:
Власний капiтал.
Статутний капiтал товариства складає 12645276 (Дванадцять мiльйонiв шiстсот сорок пять тисяч
двiстi сiмдесят шiсть) грн. Складається з 1412880 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 8,95 грн. Довгостроковi зобов'язання. Вiдстроченi податковi зобов'язання - 3 тис.грн.

Поточнi зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в балансi
представлена сумою 923 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають
603 тис.грн. Поточна заборгованiсть iз страхування на загальну суму349 тис.грн складається з: заборгованостi по єдиному соцiальному внеску -341 тис.грн.; - iнша заборгованiсть - 8 тис.грн.
Поточнi зобов'язання з оплати працi станом на 31.12.2014 року становлять 1143 тис.грн.
2. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається вiдповiдно до методу нарахування. Згiдно з цим
методом дохiд визначається в момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi. Протягом 2014
року дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг склав 38282 тис.грн. Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг за 2014 рiк дорiвнює 37067 тис.грн. Валовий
прибуток за 2014 рiк склав 1215 тис.грн.
ВИТРАТИ:
Адмiнiстративнi витрати протягом 2014 року склали 3221 тис.грн., в т.ч.:
- витрати на заробiтну плату та нарахування на заробiтну плату -1634 тис.грн.;
- витрати на податки та збори - 744 тис.грн.;
- витрати на вiдрядження -9 тис.грн.;
- матерiальнi витрати - 160 тис.грн.;
- витрати по страхуванню майна - 224 тис.грн.;
- iншi витрати - 450 тис.грн.
Витрати на збут протягом 2014 року склали 311 тис.грн., в т.ч.:
- витрати на заробiтну плату та нарахування на заробiтну плату - 86 тис.грн.;
- матерiальнi витрати - 85 тис.грн.;
- транспортнi витрати - 95 тис.грн;
- iншi витрати - 45 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати протягом 2014 року склали 1318 тис.грн, в т.ч.:
- витрати по операцiйнiй курсовiй рiзницi – 234 тис.грн.;
- витрати вiд операцiйної оренди -92 тис.грн.;
- собiвартiсть реалiзованих запасiв - 155 тис.грн.;
- витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери - 198 тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати -631тис.грн.
Фiнансовi витрати дорiвнюють нарахованим вiдсоткам за кредит, якi за 2014рiк склали 119
тис.грн.
ДОХОДИ:
Iншi операцiйнi доходи склали за 2014 рiк - 1040 тис.грн., в т.ч.:
- доходи вiд операцiйної оренди активiв - 79 тис.грн.;
- доходи вiд операцiйної курсової рiзницi - 297 тис.грн.;
- доходи вiд реалiзацiї запасiв - 211 тис.грн.;
- квартплата за гуртожиток - 181 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 272 тис.грн.
3. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
В звiтному перiодi чистий рух коштiв - 53 тис.грн.,
в т.ч.: - рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi – (347) тис. грн.;
- рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi - 2 тис. грн.;
- рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi - (-296) тис. грн.;
Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду108 тис. грн.
4. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал товариства складається з 1412880 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 8,95 грн., на загальну суму 12645276 грн. Резервний фонд на кiнець звiтного перiоду
становить 800 тис.грн. У звiтному перiодi товариство отримало збитки в сумi 2756 тис.грн.. За
пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк дивiденди не
нараховувались.
5. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов’язанi особи ПАТ «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ» - ВКП “Водотерм”.
6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка
податку на прибуток буде знижуватися з 25% в першому кварталi 2011 року до 16% у 2014 роцi.
Сума вiдстроченого податкiв була розрахована на основi нових ставок, враховуючи перiод, в
якому вiдкладений податок буде реалiзований.

Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31
грудня, були представленi таким чином:
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Залишок на 31 грудня 2014року
Вiдстроченi податковi активи, в тому числi:
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам
ВПА, нарахованi на невикористанi в податковому облiку витрати 2013 року
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:
ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв 3
Разом ВПА та ВПЗ 3
7. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 52097
Придбано основних засобiв 233
Вибуло 465
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 51865
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 34387
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 1445
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 35501
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 16364
8. ЗАПАСИ
Запаси Товариства за 2014 рiк: були представленi наступним чином:
Сировина i матерiали 3284
Паливо 5
Тара i тарнi матерiали 46
Будiвельнi матерiали 163
Запаснi частини 176
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 605
Незавершене виробництво 722
Готова продукцiя 3393
Товари 25
Всього 8419
9. IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2014 року iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 393
Iнша дебiторська заборгованiсть 321
Всього 714
10. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2014 року Товариство має зобов'язання по кредиту в розмiрi 649 тис. грн.
11. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2014 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були
представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року
Передплати отриманi 2454
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 603
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 349
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 1143
Всього 4549
12. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося
подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
13. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк, була затверджена до надання зборам акцiонерiв товариства
наглядовою радою 15 квiтня 2015 року (Протокол №2).
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