Відкрите акціонерне товариство «Новомосковський завод залізобетонних виробів»
Пояснення
розбіжностей між формами звітів фінансової звітності за 2012 р., складених за МСФЗ та
формами, наведеними у річному звіті емітента

Відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (із змінами та
доповненнями) Товариство зобов’язано з 1 січня 2012 р. складати та подавати фінансову
звітність відповідно до МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства за 2012 р. була підготовлена відповідно до МСФЗ та
прийнятою обліковою політикою та включає: Звіт про фінансовий стан, Звіт про сукупні
доходи, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміну у власному капіталі та примітки.
Форми фінансової звітності Товариства за 2012 р., наведені у річному звіті емітента, який
подається у електронному вигляді до НКЦПФР відповідно до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006
р. № 1591, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за №
97\13364 (із змінами та доповненнями) складені відповідно до вимог П(С)БУ: Баланс, Звіт
про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та
Примітки до річної фінансової звітності.
Між зазначеними формами звітності є розбіжності, які є наслідком не відповідності
вимогам з складання та подання звітності за МСФЗ та формами/ встановленими П(С)
БО.
У звіті «Баланс» заповнені рядки 011 «Нематеріальні активи: первісна вартість», 012
«Нематеріальні активи: накопичена амортизація», 031 «Основні засоби : первісна
вартість», 032 «Основні засоби: знос», 161 «Дебіторська заборгованість за товари (роботи,
послуги): первісна вартість», 162 «Дебіторська заборгованість за товари (роботи,
послуги): резерв сумнівних боргів, данні по рядку 320 «Додатковий вкладений капітал»,
330 «Інший додатковий капітал» та 340 «Резервний капітал» відображені окремо за
видами капіталу. У Звіті про фінансовий стан за рік що закінчився 31 грудня 2012 року,
вартість основних засобів, нематеріальних активів наведена за залишковою вартістю,
дебіторська заборгованість – з врахуванням резерву сумнівних боргів, резервний капітал,
емісійних дохід, резерв дооцінки відображені у рядку «Резерви» та інформація додатково
розкрита у примітках до звіту відповідно до вимог МСФЗ.
Рядки 010 «Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та 015
«Податок на додану вартість» відображені у звіті «Звіт про фінансові результати» не
знайшли свого відображення у «Звіті про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня
2012 року» у відповідності до міжнародних стандартів.
Розділ II. «Елементи операційних витрат» та розділ III «Розрахунки показників
прибутковості акцій» не знайшли свого відображення у «Звіті про сукупний дохід за рік,
що закінчився 31 грудня 2012 року», але ця інформація наведена у примітках до такого
звіту у відповідності до міжнародних стандартів.
Розбіжностей між «Звітом про власний капітал» (форма за П(С)БО) та «Звітом про зміни
у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року» (форма за МСФЗ)

розбіжностей у показниках за видами власного капіталу не має. Звертаємо увагу на те, що
рядок «Ре класифікація у нерозподілений прибуток» формі звіту «Звіт про зміни у
власному капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року» відповідає рядку
«Використання дооцінки необоротних активів» у формі звіті «Звіт про власний капітал».
Розбіжності між формою звіту «Звіт про рух грошових коштів» (форма за НПСБУ) та
формою звіту «Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року»
(форма за МСФЗ) відсутні.
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