
Дата розміщення річної інформації на сайті 27.04.2017 р.  
                                                                                          Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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

Генеральний 
директор    Поплавка С.М.

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.
27.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента Приватне акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"

2. Організаційно-
правова форма 
емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента

00187292

4. Місцезнаходження 
емітента 69057 Запорiзька область  м. Запорiжжя вул. Адм. Нахiмова, 3

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента

061- 2337169 061 - 2200445

6. Електронна поштова 
адреса емітента ofc-zza@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 25.04.2017

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у 80 (2585) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 
27.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата)

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.zza.zp.ua

в мережі 
Інтернет 27.04.2017

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 
звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)

 

34. Примітки У зв'язку з тим, що емiтент є пiдприємством у формi приватного акцiонерного товариства, яке не 
здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" (2)
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" (3)
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" (4)
"Iнформацiя про рейтингове агентство" (5)
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" (6)
"Iнформацiя про дивiденди" (10)
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" (11)
"Опис бiзнесу" (13)
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (15)
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (18)
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" (19.1-19.5)
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
(20)
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" (21)
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" (22)
"Основнi вiдомостi про ФОН"(23),
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (24)
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" (25)
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" (26)
"Правила ФОН" (27)
"Текст аудиторського висновку (звiту)" (29)
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (32)
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам 
емiтента.
Не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося (12.2)
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв 
емiтента не реєструвалося (12.3)
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не випускалися (12.4)
"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - 
за звiтний перiод викупу (продажу ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувалося (12.5)
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї" (14.4, 14.5) - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 



добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi; дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя 
про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення 
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"(14.6-14.8) - питання не 
розглядалися, не було вiдповiдних правочинiв.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть" - Емiтент складав  рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку" (30)
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi (33)
Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство "Завод 
"Запорiжавтоматика"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01  № 022612

3. Дата проведення державної реєстрації  20.01.1995

4. Територія (область)  Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)  662760.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб) 97

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.51  ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ

    

    
10. Органи управління 
підприємства

Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

 ПАТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку  313979

3) Поточний рахунок  2600801753606

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті

 ПАТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку  313979

6) Поточний рахунок  2600801753606



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Поплавка Микола Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1940
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

відкрите акціонерне товариство  "Завод "Запорiжавтоматика" - 
голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Генеральний директор органiзує оперативне управлiння 
Товариством, виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, розробляє перспективнi 
напрямки розвитку Товариства, дiє вiд iменi Товариства у всiх органiзацiях та установах, як в Українi, так i 
за її межами. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом 
останніх 5 років: генеральний директор. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного 
періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Рішенням 
№5 наглядової ради приватного акціонерного товариства "Завод "Запоріжавтоматика" від 04.04.2017 
припинено повноваження генерального директора Поплавки Миколи Миколайовича у зв'язку з обранням 
на іншу посаду та обрано генеральним директором Поплавку Сергія Миколайовича.

1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Костенко Федiр Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

керуючий Запорiзьким вiддiленням № 1 публічного 
акціонерного товариства "Банк-Петрокомерц-Україна".

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв, а також 
контролює i регулює дiяльнiсть генерального директора, в межах компетенцiї, органiзує роботу наглядової 
ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи. Скликає засiдання наглядової ради та головує на 
них, готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв, пiдтримує постiйнi контакти з 
посадовими особами Товариства, розглядає скарги та звернення акцiонерiв. Загальний стаж роботи - 31 рік. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: керуючий вiддiленням, голова 
наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Яценко Тамара Вiкторiв

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1950
5) освіта** середня-фахова
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

начальник цеху публічного акціонерного товариства "Завод 
"Запорiжавтоматика".

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017



9) опис    Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора. Загальний 
стаж роботи - 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник 
цеху, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Поплавка Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

заступник генерального директора з виробництва Публічного 
акціонерного товариства "Завод "Запорiжавтоматика".

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора. Загальний 
стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років:  заступник 
генерального директора з виробництва, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадової особи 
протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Поплавка Андрiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

заступник генерального директора з маркетингу i 
зовнiшньоекономiчним зв'язкам публічного акціонерного 
товариства "Завод "Запорiжавтоматика".

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора. Загальний 
стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник 
цеху, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Дубровка Надiя Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

товариство з обмеженою відповідальністю "Константа" - 
заступник начальника.

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04. 2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Ревiзійна комісія здiйснює перевірку фiнансово-господарської 
дiяльнiсті Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік 
попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник начальника, голова ревізійної 



комісії. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Вiльховий Вячеслав Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1951
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

публічне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтоматика" - 
виконуючий обов'язки начальника вiддiлу маркетинга та 
продажу .

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює захист прав 
акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора. Загальний 
стаж роботи - 44 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років:  виконуючий 
обов'язки начальника вiддiлу, член наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадової особи 
протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
не має.

1) посада В.о. головного бухгалтера
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Іоніна Ніна Афанасіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

публічне акціонерне товариство «Завод "Запоріжавтоматика» - 
заступник головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

15.04.2016 до звільнення або переведення на іншу роботу 
(посаду)

9) опис    Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер здiйснює оперативний i бухгалтерський облiк 
результатiв дiяльностi Товариства, веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому Законодавством 
порядку й обсязi органам державної статистики та iншим державним органам. Загальний стаж роботи - 39 
років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного 
бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа не має. Наказом генерального директора публічного акціонерного товариства «Завод 
«Запоріжавтоматика» №32к від 14.04.2016 звільнений головний бухгалтер Стрілець Галина Василівна за 
власним бажанням та Наказом генерального директора публічного акціонерного товариства «Завод 
«Запоріжавтоматика» №33к від 14.04.2016 призначений в.о. головного бухгалтера Іоніна Ніна Афанасіївна.

1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Луговська Валентина Павлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

начальник відділу матеріально технічного забезпечення у 
публічному акціонерному товаристві "Завод 
"Запоріжавтоматика".

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04 2017



9) опис    Повноваження та обов'язки: Ревiзійна комісія здiйснює перевірку фiнансово-господарської 
дiяльнiсті Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік 
попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу, член ревізійної комісії. 
Посад на iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

1) посада Член Ревізійної  комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Одинока Валентина Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження** 1951
5) освіта** середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав**

публічне акціонерне товариство  "Завод "Запоріжавтоматика" - 
бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано

17.04.2014 до 17.04.2017

9) опис    Повноваження та обов'язки: Ревiзійна комісія здiйснює перевірку фiнансово-господарської 
дiяльнiсті Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. агальний стаж роботи - 47 років. Перелік 
попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, член ревізійної комісії. Посад на 
iнших пiдприємствах не займає. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у 
персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість 
акцій (штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні прості на 
пред'явника

  Привілейовані
іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Генеральний 
директор

Поплавка Микола 
Миколайович д/н д/н  д/н 2403858 65.28674633351 2403858 0 0 0

Голова наглядової 
ради

Костенко Федiр 
Федорович д/н д/н  д/н 57000 1.54807170016 57000 0 0 0

Член наглядової 
ради Яценко Тамара Вiкторiвна д/н д/н  д/н 574 0.01558935361 574 0 0 0

Член наглядової 
ради

Поплавка Сергiй 
Миколайович д/н д/н  д/н 401932 10.91613253667 401932 0 0 0

Член наглядової 
ради

Поплавка Андрiй 
Миколайович д/н д/н  д/н 191299 5.19551873982 191299 0 0 0

Член наглядової 
ради

Вiльховий Вячеслав 
Iванович д/н д/н  д/н 754 0.02047800109 754 0 0 0

Голова ревiзiйної 
комiсiї

Дубровка Надiя 
Григорiвна д/н д/н  д/н 1000 0.02715915263 1000 0 0 0

Член Ревізійної 
комісії

Луговська Валентина 
Павлівна д/н д/н  д/н 1000 0.02715915263 1000 0 0 0

Член Ревізійної 
комісії

Одинока Валентина 
Михайлівна д/н д/н  д/н 75 0.00203693645 75 0 0 0

В.о. головного 
бухгалтера Іоніна Ніна Афанасіївна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 3057492 83.03889190657 3057492 0 0 0



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Кількість 

акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явни-

ка

  привілейо-
вані

іменні

привілейо-
вані на 

пред'явни-
ка

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт**

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явни-

ка

  привілейо-
вані

іменні

Привілейо-
вані на 

пред'явни-
каФiзична особа д/н д/н  д/н 2403858 65.28674633351 79.94 2403858 0 0 0Фiзична особа д/н д/н  д/н 401932 10.91613253667 13.37 401932 0 0 0

Усього 2805790 76.202878870179 93.31 2805790 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів Чергові Позачергові

X  
Дата проведення 05.04.2016

Кворум зборів 99.92
Опис 1.Затвердження регламенту роботи загальних зборiв (Ухвалили - Затвердити регламент роботи загальних 

зборiв). 2.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
2015 рiк та основнi напрямки розвитку товариства у 2016 роцi (Ухвалили - Затвердити звiт генерального 
директора товариства за 2015 рiк та основнi напрямки розвитку товариства у 2016 роцi). 3.Звiт Наглядової 
ради за 2015 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Наглядової ради товариства за 2015 рiк). 4.Звiт та висновки 
Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк). 
5.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк та план одержання прибутку на 2016 рiк (Ухвалили - 
Затвердити розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк та план одержання прибутку на 2016 рiк). 6. 
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 
рiк). 7.  Про попереднє схвалення значних правочинiв, вчинятимуться у ходi поточної господарської 
дiяльностi, згiдно пункту 10.2.2.25 Статуту (Ухвалили - 1. Схвалити  дiї Генерального директора по 
укладенню Контракту з АТ "ОЕМК" та дати попередню згоду загальних зборiв на пiдписання 
Генеральним директором подальших специфiкацiй по виконанню Контракту № 281259 вiд 25.01.2016 
року, та у разi необхiдностi - додаткiв до контракту по збiльшенню його суми. 2. Дати попередню згоду 
загальних зборiв, у вiдповiдностi до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", на укладення 
Генеральним директором окремих договорiв по реалiзацiї продукцiї пiдприємства, отримавши попередню 
згоду Наглядової ради, сума по якому не перевищує зафiксованої у звiтностi станом на 01.01.2016 балансу 
пiдприємства, що дорiвнює 7 639 000 грн., або враховуючи iнфляцiйнi процеси в державi, його доларовий 
еквiвалент -  288 267, 15 доларiв США, на момент укладення кожного правочину. Надати звiт на 
черговому зiбранню акцiонерiв).

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада Товариства.

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
 X

Дата проведення 01.12.2016
Кворум зборів 99.93

Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї (Ухвалили - Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: голова лiчильної 
комiсiї - Iванов В.В., члени лiчильної комiсiї - Вовк Г.Л., Лебедкiна Н.В.). 2. Змiна типу Товариства, змiна 
найменування Товариства (Ухвалили - Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне, змiнити 
найменування Товариства з публiчного акцiонерного товариства "Завод "Запорiжавтоматика" на приватне 
акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика"). 3. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї та затвердження уповновженої особи на пiдписання цього Статуту 
(Ухвалили - Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та 
уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства Поплавка А.М. та секретаря загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства Яценко Т.В. на пiдписання цього Статуту). 4. Внесення змiн до "Положення 
про Наглядову раду" Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї (Ухвалили - Внести змiни до 
"Положення про Наглядову раду"  Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї). 
Пропозицiї до порядку денного вносила наглядова рада. Наглядова рада iнiцiювала проведення 
позачергових загальних зборiв.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип цінного 
паперу

Форма існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.05.2010 150/1/10
Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку

UA4000162044
Акція проста 
бездокумента

рна іменна

Бездокументарнi 
iменнi 0.18 3682000 662760.00 100.0000000000

00

Опис Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не 
здійснювалося.



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних 
засобів

Власні основні засоби 
(тис.грн.)

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього 
(тис.грн.)

На 
початок 
періоду

На кінець 
періоду

На 
початок 
періоду

На кінець 
періоду

На 
початок 
періоду

На кінець 
періоду

1.Виробничого призначення 6341.000 6183.000 0.000 0.000 6341.000 6183.000

- будівлі та споруди 5615.000 5509.000 0.000 0.000 5615.000 5509.000

- машини та обладнання 673.000 584.000 0.000 0.000 673.000 584.000

- транспортні засоби 25.000 17.000 0.000 0.000 25.000 17.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 28.000 73.000 0.000 0.000 28.000 73.000

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 6341.000 6183.000 0.000 0.000 6341.000 6183.000

Пояснення :  Товариство станом на 31.12.2016 має власних основних засобiв на суму 
9701 тис. грн. по первiснiй вартостi, а саме будівлі - 7747 ти. грн., машини та 
обладнання - 1388 тис. грн., транспорт -324 тис. грн., інші - 242 тис. грн., знос 
- 3518 тис. грн., залишкова вартiсть 6183 тис. грн. Коефiцiєнт зносу основних 
засобiв складає 0,363, коефiцiєнт оновлення - 0,001, коефiцiєнт вибуття - 0,025. 
Всi об'єкти використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства повнiстю. 
Термiни користування основними засобами (за основними групами): 
Будівлі -   від 15 до 89 років, споруди - від  15 до 89  років, мшини та 
обладнання -                              від  3 до 32 років, транспортні  засоби 
-  від  5 до 30 років, меблі - від 4 до 30 років, 
інші -від 4 до 30 років. Умови користування основними засобами - задовільні. 
Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. 
Ступiнь використання основних засобів - 85%. Обмежень на використання основними 
засобами немає.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 5968 5142

Статутний капітал (тис.грн.) 663 663

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 663 663
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(5968.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(663.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) :
Х 0.00 Х Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

Х 0.00 Х Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

Х 0.00 Х Х

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом):

Х 0.00 Х Х

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

Х 0.00 Х Х

Податкові зобов'язання Х 227.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 2338.00 Х Х
Усього зобов'язань Х 2565.00 Х Х
Опис д/н



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
                   що виникала протягом періоду

Дата 
виникнення 

події

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин

Вид інформації

1 2 3
14.04.2016 15.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
05.04.2016 03.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів 
01.12.2016 28.10.2016 Відомості про проведення загальних зборів 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 1 0
3 2014 1 0

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

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери   
Депозитарна установа   
Інше  

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

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

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

Так Ні
Підняттям карток       
Бюлетенями (таємне голосування)                        X  
Підняттям рук                                            
Інше д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так Ні
Реорганізація  X
Додатковий випуск акцій    X
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    X

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X
Інше д/в

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні



Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
кількість членів наглядової ради - акціонерів 5
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так Ні

Складу  X
Організації  X
Діяльності  X
Інші (запишіть)  

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань :
д/н
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

Так Ні
Стратегічного планування                                X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород                         X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) інших комітетів не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою                          X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій   

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   
Члени наглядової ради не отримують винагороди            
Інше д/н

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі               X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту                  X  
Особисті якості (чесність, відповідальність)           X  
Відсутність конфлікту інтересів                        X  
Граничний вік                                           X
Відсутні будь-які вимоги                                X
Інше (запишіть) д/н



Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  

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

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

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

Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії    3      осіб.

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?    4   

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить до 
компетенції 

жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                      Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора      Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу 
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )     Так   

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею 
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів                 X



Положення про наглядову раду                           X  
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства    X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X
Положення про акції акціонерного товариства              
Положення про порядок розподілу прибутку                X
Інше (запишіть) д/н

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так

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

Ні Так Так Так Так

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства 
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі                                  X
Менше ніж раз на рік                                    X
Раз на рік                                             X  
Частіше ніж раз на рік                                  X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів     X
Наглядова рада                                         X  
Виконавчий орган                        X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень                       X
Не задовольняли умови договору з аудитором              X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів              X
Інше (запишіть) д/н

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



Так Ні
Ревізійна комісія ( ревізор )                                      X  
Наглядова рада                                          X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства      X
Стороння компанія або сторонній консультант             X
Перевірки не проводились                                X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи                                   X  
За дорученням загальних зборів                          X
За дорученням наглядової ради                            
За зверненням виконавчого органу                        X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X
Інше (запишіть) д/н

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років?

Так Ні
Випуск акцій                                            X
Випуск депозитарних розписок                            X
Випуск облігацій                                        X
Кредити банків                                          X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів           X
Інше (запишіть) д/н

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором     
Так, плануємо розпочати переговори                      
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році    
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                  X
Не визначились                                          

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі 
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) 
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ; 
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)   ; 
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року. 
 д/н



Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01

Підприємство   Приватне акц  i  онерне товариство "Завод   
"Запор  i  жавтоматика"  

за ЄДРПОУ 00187292

Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310100000
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ 
П  I  ДПРИЄМСТВО  

за КОПФГ 120

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ

за КВЕД 26.51

Середня кількість працівників  97
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 69057 Запор  i  зька область  м. Запор  i  жжя вул. Адм. Нах  i  мова, 3,   
т.061- 2337169

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

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р. 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

                                                  1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000 -- --

первісна вартість 1001 -- --
накопичена амортизація 1002 -- --
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 6341 6183
первісна вартість 1011 9958 9701
знос 1012 3617 3518
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 26 33
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 6367 6216
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 790 800

Виробничі запаси 1101 590 551
Незавершене виробництво 1102 135 152
Готова продукція 1103 62 94
Товари 1104 3 3
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 568 866

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 10 10

з бюджетом 1135 13 16
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23 83
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 61 524
Рахунки в банках 1167 61 524
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 1465 2299
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 74 18



Баланс 1300 7906 8533



Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець звітного 
періоду

                                                   1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 663 663

Капітал у дооцінках 1405 457 292
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 166 166
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3856 4847
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 5142 5968
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 100 141
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 100 141
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 100 141
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 991 392
розрахунками з бюджетом 1620 39 227
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 81
розрахунками зі страхування 1625 76 55
розрахунками з оплати праці 1630 491 365
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 247 195

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 6 6

Поточні забезпечення 1660 423 521
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 391 663
Усього за розділом IІІ 1695 2664 2424
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 -- --

Баланс 1900 7906 8533

д/в

Генеральний директор ________________ Поплавка С.М.
(підпис)

Головний бухгалтер    ________________ Іоніна Н.А.
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01

Підприємство   Приватне акц  i  онерне товариство "Завод   
"Запор  i  жавтоматика"  

за ЄДРПОУ 00187292

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) 
за 2016 рік 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього 

року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 13188 9250

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 (9567) (7258)

Валовий:  
     прибуток 2090 3621 1992

     збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 1165 1006
Адміністративні витрати 2130 (2509) (2049)
Витрати на збут 2150 (752) (509)
Інші операційні витрати 2180 (810) (762)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 2190 715 --

     збиток  2195 (--) (322)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 4 --
Інші доходи 2240 237 7
Фінансові витрати 2250 (22) (38)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (12) (9)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 922 --

збиток 2295 (--) (362)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -94 -58
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- --

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 828 --

     збиток 2355 (--) (420)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього 

року
                                                  1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- --

Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- --

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 828 -420



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього 

року
                                                   1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 8116 5547
Витрати на оплату праці 2505 3319 2854
Відрахування на соціальні заходи 2510 728 1107
Амортизація 2515 288 272
Інші операційні витрати 2520 1367 642
Разом 2550 13818 10422

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього 

року
                                                   1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3682000 3682000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3682000 3682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.22487780 (  0.11407000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0.22487780 (  0.11407000)

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

д/в

Генеральний директор ________________ Поплавка С.М.
(підпис)

Головний бухгалтер    ________________ Іоніна Н.А.
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01

Підприємство   Приватне акц  i  онерне товариство "Завод   
"Запор  i  жавтоматика"  

за ЄДРПОУ 00187292

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2016 рік 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього 

року
                                                  1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 11588 10276

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3174 784
Надходження від повернення авансів 3020 4 41
Надходження від операційної оренди 3040 935 951
Інші надходження 3095 57 87
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (7318) (4693)

Праці 3105 (2874) (2397)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (748) (1100)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1215) (1292)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (262) (695)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (953) (597)
Витрачання на оплату авансів 3135 (3585) (2135)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (9) (--)
Інші витрачання 3190 (67) (129)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -58 393
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- --

необоротних активів 3205 233 --
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 -- --

дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (--) (--)

необоротних активів 3260 (--) (--)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 233 --
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- 997
Інші надходження 3340 444 356
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- 1520
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (26)
Інші платежі 3390 (165) (121)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 279 -314
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 454 79
Залишок коштів на початок року 3405 61 --
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 9 -18
Залишок коштів на кінець року 3415 524 61



д/в

Генеральний директор ________________ Поплавка С.М.
(підпис)

Головний бухгалтер    ________________ Iонiна Н.А.
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01

Підприємство   Приватне акц  i  онерне товариство "Завод   
"Запор  i  жавтоматика"  

за ЄДРПОУ 00187292

Звіт про власний капітал
за 2016 рік 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

Стаття Код 
рядка

Зареєст-
рований 
(пайови

й)
капітал

Капітал 
у дооцін-

ках

Додат-
ковий 

капітал

Резер-
вний 

капітал

Нероз-
поділе-

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилу-
чений 

капітал
Всього

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 663 457 -- 166 3856 -- -- 5142
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- --

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -2 -- -- -2
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на 
початок року 4095 663 457 -- 166 3854 -- -- 5140

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 828 -- -- 828

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 -- -- -- -- -- -- -- --

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --

Інші зміни в капіталі 4290 -- -165 -- -- 165 -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -165 -- -- 993 -- -- 828
Залишок на кінець року 4300 663 292 -- 166 4847 -- -- 5968

д/в

Генеральний директор ________________ Поплавка С.М.
(підпис)

Головний бухгалтер    ________________ Iонiна Н.А.
(підпис)



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Завод "Запорiжавтоматика" пiдготовлена за звiтний рiк, 
який включає перiод з 01 сiчня 2016року по 31 грудня 2016року.    

1. Основнi вiдомостi про Товариство:

Товариство  "Завод "Запорiжавтоматика" було створено 26 серпня 1968 року як 
експериментальний завод науково-дослiдного iнституту автоматизацiї чорної 
металургiї.

З роками завод вирiс в високоорганiзоване пiдприємство по проектуванню 
виробництва, технiчному обслуговуванню нестандартних засобiв автоматизацiї та 
механiзацiї для пiдприємств гiрничо-металургiйної та машинобудiвної промисловостi.

Завод "Запорiжавтоматика" пiсля приватизацiї перейменовано у вiдкрите 
акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" згiдно з розпорядженням голови 
Запорiзької обласної Ради народних депутатiв вiд 18.01.1995 № 17-р шляхом 
перетворення державного пiдприємства  - завод "Запорiжавтоматика" у вiдкрите 
акцiонерне товариство.

Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" 15.04.2012 вiдкрите 
акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика" перейменоване в Публiчне 
акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика", яке є правонаступником всiх прав 
та обов'язкiв ВАТ "Завод "Запорiжавтоматика".

На загальних зборах акцiонерiв  вiд 01.12.2016 року приняли рiшення змiнити 
тип Товариства з публiчного на приватне,  змiнити найменування Товариства з 
Публiчного  акцiонерного товариства "Завод "Запорiжавтоматика" на Приватне 
акцiонерне товариство "Завод "Запорiжавтоматика". 06.12.2016 року в Едином 
державном реєстрi пiдприємств та органiзацiй України зроблена запис за № 
11031050021013415.

Пiдприємство виробляє нестандартнi засоби автоматизацiї технологiчних 
процесiв для вогнетривкого, феросплавного, доменного, прокатного, сталеливарного 
виробництв. Основними видами продукцiї є пробовiдбiрники розплавленого металу та 
термоелектричнi перетворювачi для замiрювання температури розплавлених металiв, 
якi дають можливiсть брати проби для експрес-аналiзу хiмiчного складу та контролю 
температурних режимiв плавок. Також, завод спецiалiзується на виробництвi 
обладнання для забезпечення роботи шахтного транспорту, спецiального та 
нестандартного устаткування (металевi конструкцiї, iнструментальне оснащення, 
штампи, прес-форми, пристрої, iнструмент i т.п.) крiм цього, завод виробляє окремi 
види товарiв народного споживання, надає послуги.
З 2003 року ПрАТ "Завод "Запорiжавтоматика" має сертифiкат вiдповiдностi системи 
менеджменту якостi мiжнародному стандарту ISO 9001:2000 у вiдношеннi проектування, 
виробництва та технiчного обслуговування засобiв автоматизацiї i механiзацiї 
гiрничо-металургiйної та машинобудiвної промисловостi. В 2010 роцi система 
менеджменту якостi була сертифiкована на вiдповiднiсть державному стандарту ДСТУ 
ISO 9001:2009. Блоки перетворювачi термоелектричнi для замiру температури 
розплавленого металу, сертифiкованi Держкомiтетом України по питанням технiчного 
регулювання та споживчої полiтики, як засiб вимiрювання. Виготовлена продукцiя 
конкурентноспроможна по якостi та цiнi, що забезпечує потребу регiонiв України та 
Близького Зарубiжжя. ПрАТ "Завод "Запорiжавтоматика" забезпечує гарантоване та 
пiсля гарантоване обслуговування постачаємої продукцiї. 

Станом на 31 грудня 2016 року в акцiонерному товариствi  436 акцiонерiв, мiж якими 
розподiлено  3 682 000 акцiй. Всi акцiонери - фiзичнi особи.
Акцiонери, якi мають 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
1 Поплавка Микола Миколайович має 2 403 858 шт. акцiй, або 65, 2867 %;
2 Поплавка Сергiй Миколайович має 401 932 шт., або 10, 9161 %.

Юридична адреса та  мiсце здiйснення дiяльностi.

Юридична адреса Пiдприємства:
 Запорiзька обл.,  69057, м. Запорiжжя,  Адм.Нахiмова, буд.3 
Пiдприємство  здiйснює свою основну дiяльнiсть за адресою: м. Запорiжжя, 
Адм.Нахiмова, буд.3 



Кiлькiсть штатних працiвникiв складала станом на :
31 грудня 2016 р.                           97 чоловiк
     31 грудня 2015 р                            109 чоловiк

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi .
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Товариство 
вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було  визначено - 1 сiчня 
2011 року.
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами встановленими Нацiональним положенням 
(стандартом) бухгалтерського облiку № 1 , затверджених наказом МФУ вiд 
07.02.2013р. №73.  

Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної 
фiнансової звiтностi наданi  нижче. Визначенi положення облiкової полiтики 
послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, наданим в звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається 
на основi бухгалтерських записiв  згiдно українського законодавства шляхом 
трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою 
достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.

В звiтному перiодi облiкова полiтика не змiнювалась.

Валюта надання iнформацiї
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. 

Принцип безперервностi дiяльностi. 

Керiвництво пiдготувало зазначену фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципа 
безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме 
вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є 
невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на 
можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть 
своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв 
їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi 
фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку 
України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство 
функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i 
виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної 
дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань 
вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало 
можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була 
б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської 
дiяльностi.

3. Основнi принципи облiкової полiтики 
3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i 
тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз 
застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
" фiнансовий актив, доступний для продажу -акцiї з вiдсотком володiння до 20%, 
векселя, якi утримуються з метою перепродажу;
" дебiторська заборгованiсть;
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю - кредити банкiв, 
займи iнших фiнансових установ.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або  амортизованiй 
вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї. 
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можно обмiняти актив або урегулювати 
зобов'язання при здiйсненнi операцiї на ринкових умовах мiж добре освiдомленими, 
незалежними  сторонами, якi дiють на  добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть є 
поточною цiною фiнансових активiв на активних ринках. 
Для визначення справедливої вартостi де-яких  фiнансових iнструментiв, по яким 
вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовується така 
модель оцiнки, як модель дисконтованих грошових потокiв. В данiй фiнансовiй 
звiтностi зробленi вiдповiднi раскриття, якщо змiни будь-якого допущення 
призведуть до суттевих змiн прибутку, доходiв, загальної суми активiв або 
зобов'язань. 



Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, 
якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового 
зобов'язання. 

Iнвестицiї,  призначенi для торгiвлi, наведенi фiнансовими активами, якi придбанi 
з метою отримання  прибутку вiд торгової маржi. Пiдприємство класифiкуе цiннi 
папери як iнвестицiї, призначенi для торгiвлi якщо має намiр реалiзувати їх на 
протязi  короткого периоду часу з дати їх  придбання,  тобто на протязi 12 
мiсяцiв.  

Категорiя "займи та дебiторська заборгованiсть " надає  собою непохiднi фiнансовi 
активи  з  фiксованими платежами, якi не котируються на активному ринку, за 
виключенням тих з них , якi Пiдприємство планує продати в подальшому. 
До категорiї активiв, якi  утримуються до  погашення, входять  непохiднi фiнансовi 
активи з  фiксованими або визначеними  платежами та фiксованим термiном 
погашення, по вiдношенню до яких  у Керiвництва Пiдприємства є намiр та можливiсть 
утримувати їх до надходження термiну погашення. Керiвництво вiдносить iнвестицiйнi 
цiннi папери до категорiї iнвестицiй, , якi утримуються до погашення, по датi їх 
первiсного визнання та переглядає обгрунтування їх вiднесення до даної категорiї 
на кожну звiтну дату.

Всi iншi фiнансовi активи входять до категорiї активiв, якi утримуються з метою 
продажу, якi Пiдприємство  утримує на протязi невизначеного  перiоду часу та якi 
можуть бути проданi в разi необхiдностi пiдтримання лiквiдностi. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається 
нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi 
можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення 
три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання 
з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть.  Грошовi 
кошти на якi має мiсце обмеження щодо їх використання вiдображаються в облiку 
окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвостi. 
Грошовi кошти товариства  складаються з готiвки в касi, кошти  на рахунках в 
банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи  (за виключенням 
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або 
фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с 
бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати 
на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання довгострокова дебiторська 
заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу 
ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд 
зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв 
iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж 
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 
Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається 
на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, 
достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, 
резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для 
фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є  iстотними  - на основi групової 
оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є  у нього 
об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають 
iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, 
платоспроможнiсть боржника. Для дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у 
станi платежiв позичальникiв, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; 
негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума 
збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно 
пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то 
попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок 
коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi 
неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 



Авансовi платежi та передоплата. Передоплата вiдображається в звiтностi за 
первiсною вартiстю за вирахуванням  резерву вiд знецiнення. Передоплата 
класифiкується як довгострокова, якщо очiкуємий термiн отримання товарiв або 
послуг, , якi вiдносяться до неї , складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата 
вiдноситься до активу, який буде вiдображатись  в облiку як  необоротний актив при 
первiсному визначеннi. Сума передоплати за придбання активу включається в його 
балансову вартiсть при отриманнi Пiдприємством  контролю над цим активом та 
наявностi вiрогiдностi  того, що майбутнi економiчнi вигоди , пов'язанi з ним, 
будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi 
вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати 
пiдлягає зменшенню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається  в 
прибутках або збитках за рiк.

3.2. Основнi засоби 
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з 
метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для 
здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк 
корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких 
бiльше 2500 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому  основнi 
засобi оцiнюються за  їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї 
на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої 
суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу 
власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного 
року або по датi коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

Подальшi  витрати. Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних 
засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування 
об'єкта. Цi витрати визнаються в поточних витратах по датi , коли вони понесенi. В 
балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi 
задовольняють критерiям визнання активу.
На кiнець  кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення 
основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює 
суму вiдшкодування актива, яка визначається як найбiльша з двох величин: 
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж актива та вартiсть, яка 
отримується вiд його використання. Балансова вартiсть актива зменьшується до суми 
вiшкодування ; збиток вiд знецiнення вiдображаеться в прибутках або збитках за рiк 
[в сумi перевищення над величиною прирiста його вартостi, вiдображенного в складi 
капiтала при попереднiй переоцiнцi]. Збиток вiд знецiнення актива, визначений в 
попереднiх звiтних перiодах  сторнується (при необхiдностi), в разi змiни 
облiкових ( розрахункових) оцiнок, використанних при визначеннi вартостi вiд 
використання  актива або його  справедливої вартостi за вирахуванням витрат на 
продаж. 
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж 
отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в 
прибутках або збитках за рiк [в складi iншого доходу або витрат ].
Амортизацiя. 
Амортизацiя основних засобiв  Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з 
використанням такого термiну використання- рокiв:
                    Будiвлi 
-   вiд 15 до 89 рокiв

    Споруди                        - вiд  15 до 89 
рокiв
                Машини та обладнання                                      -  вiд 
3до 32 рокiв
                Транспортнi  засоби                                            - 
вiд  5 до 30 рокiв
                Меблi 
- вiд 4 до 30 рокiв
                iншi 
-вiд 4 до 30 рокiв

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх 
корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для 
використання( тобто з дати вводу об'єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу 
припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з  якої актив 
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 
активу.



Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть 
активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми 
його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо  сума очiкуваного вiдшкодування 
активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в 
прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з 
iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за 
винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо 
змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 
вiдшкодування.

3.3. Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на 
актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. 
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на 
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про 
операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку 
оренди. Всi витрати ( в тому числi комунальнi та по енергозабезпеченню), включаючи 
амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнаються як iншi 
операцiйнi витрати. 

3.4 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 
податкiв.  Поточний податок  визначається як сума податкiв на прибуток, що 
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй 
перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням 
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань, та 
являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають в результатi 
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх 
податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових 
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з 
урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за 
рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 
вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на 
кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що 
буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 
вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. За звiтний перiод 
товариство визначає податковi рiзницi вiд суми нарахованих резервiв сумнiвної 
заборгованостi, резервiв вiдпусток та пiльгових пенсiй. 
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, 
будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. 
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає 
в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають 
вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi або вiд 
об'єднання бiзнесу. 
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок 
вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому 
самому чи в iншому перiодi. 

3.5 Податок на додану вартiсть. 
Податок на додану вартiсть , який вiдноситься до виручки вiд надання послуг 
пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату  : (а) дату отримання сум дебiторської 
заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. 
ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом 
залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї послуг. Податковi органи 
дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений 
розкривається  в звiтi про фiнансовий стан в  згорнутому виглядi в складi  активiв 
чи зобов'язань . При формуваннi  резерву пiд знецiнення дебiторської 
заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, 
включаючи ПДВ .

3.6. Фiнансовi зобов'язання
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або 
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно



Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну 
або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше 
можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, 
котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму 
зобов'язання. 

3.7. Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як 

зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає 
очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як 
забезпечення вiдпусток  - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi 
права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання. У вiдповiдностi до українського законодавства 
Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного 
пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображаються у перiодi, в 
якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, 
та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 

3.8. Запаси. 
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною   собiвартiстю або 
чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх 
оцiнка виконується за методом  по методу  ФИФО. Чиста цiна реалiзацiї - це 
розрахункова  цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням 
розрахункових витрат на  завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка 
(дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. 

3.9. Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли 
ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, 
здiйснюється в момент переходу права власностi  до покупця, при умовi, що цiна 
договорiв  фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення , а повернення 
дебiторської  заборгованностi реально. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати 
надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з 
надання послуг на дату балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 
вiдповiднi доходи.

3.10.  Облiк умовних  зобов'язань
На дату складання  фiнансової звiтностi може iснувати ряд умов, що можуть 
призвести до виникнення додаткових збиткiв  або  зобов'язанням для Товариства. 
Керiвництво оцiнює суму таких можливих  майбутнiх  зобов'язань. Оцiнка виконується 
на пiдставi  предположень та включає в себе фактор суб'єктивностi. При визначеннi 
розмiру  можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi 
Товариства або вимог, якi можуть бути пред'явленi  в виглядi позовiв до Товариства 
, керiвництво , в результатi консультацiй з юристами та податковими 
консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та 
пред'явлення  таких вимог в судовому порядку , так i можливi суми вiдшкодування , 
якi протилежна сторона вимагає, або може вимагати в судi . Якщо в результатi 
оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього  зобов'язання виявляється, що грошове 
зобов'язання визначено з достатнiм рiвнем впевненностi, тодi вартiсна оцiнка такої 
заборгованностi вiдображається в фiнансовой звiтностi. В разi, коли умовне 
зобов'язання,  яке має значну вартiсну  оцiнку, не може бути класифiковано як 
вiрогiдне, а являється лише можливим, або вартiсна оцiнка не може бути визначена , 
то в Примiтки до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого 
зобов'язаня та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою 
впевненностю та є значною).

Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначним, то взагалi iнформацiя про 
такий збиток не  включається в Примiтки до фiнансової звiтностi , за виключенням 
випадкiв, коли  такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких 
випадках сутнiсть гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi 
зобов'язання , можуть бути вiдображенi в Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо , 
на думку керiвництва , обумовленному  на консультацiях з юристами або податковими 
консультантами, iнформацiя про такi зобов'язаня може бути необхiдна акцiонерам та 
iншим користувачам фiнансової звiтностi. Товариство не визнає умовнi зобов'язання. 
Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття 



ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.  Товариство  не 
визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 
надходження економiчних вигод є ймовiрним.

4. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової 
полiтики.
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство  робить оцiнки та припущення, якi 
мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та 
витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату 
пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi 
результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до 
змiн, стосуються суми визначення справедливої вартостi основних засобiв та 
нарахованих резервiв ( резерву вiдпусток та резерву пiльгових пенсiй). 
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення 
невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною 
внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом 
наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: 
тис.грн.
                                                                                 

    31.12.2016                 31.12.2015 
Нарахованi зобов'язання по резерву вiдпусток 478            378
Нарахований резерв на пiльговi пенсiї(поточний)              44                  
45        
Нарахований резерв на пiльговi пенсiї(довгостроковий)            141 
100
Балансова вартiсть основних засобiв            6183               6341  
Пiдприємство використовує оцiнки та робить  допущення, якi здiйснюють вплив на 
показники, якi  вiдображенi  в фiнансовiй звiтностi на протязi наступного 
фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi 
минулим досвiдом керiвництва та iнших   факторах, в тому числi на очiкуваннях 
вiдносно майбутнiх  подiй. 
Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi  в 
фiнансовiй звiтностi та оцiнки , якi можуть призвести до необхiдностi суттевого 
корригування  балансової вартостi  активiв та  зобов'язань напротязi наступного 
фiнансового року, включають наступне: 

Оцiнка обладнання та iнших основних засобiв . 

Всi об'єкти ( крiм об'єктiв нерухомостi) основнi засоби  Пiдприємства вiдбиваються 
за справедливою вартiстю При пiдготовцi звiтiв про оцiнку основних засобiв 
товариства Керiвництво проводило визначення зiставних цiн продажу, виключаючи 
випадки розпродажу майна в рахунок погашення боргiв. 
Результати оцiнки порiвнюються на регулярнiй основi з фактичними даними ринку про 
прибутковiсть i реальними операцiями на ринку. 

Термiни корисного використання основних засобiв.

 Оцiнка термiну корисної служби основних засобiв проводилася iз застосуванням 
професiйної думки на основi наявного досвiду вiдносно аналогiчних активiв та 
термiнiв фактичного  використання об'єктiв на дату складання звiтностi. Майбутнi 
економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в основному будуть отриманi в 
результатi їх використання. Проте iншi чинники, такi як застарiвання, з 
технологiчної або комерцiйної точки зору, а також знос устаткування, часто 
приводять до зменшення економiчних вигод, пов'язаних з цими активами. Керiвництво 
оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, виходячи з 
поточного технiчного стану активiв i з урахуванням розрахункового перiоду, 
протягом якого данi активи приноситимуть економiчнi вигоди. При цьому до уваги 
приймаються наступнi основнi чинники: (а) очiкуваний термiн використання активiв; 
(б) очiкуваний фiзичний знос устаткування, який залежить вiд експлуатацiйних 
характеристик i регламенту технiчного обслуговування; i (в) моральний знос 
устаткування з технологiчної i комерцiйної точки зору в результатi змiни ринкових 
умов. 

Визнання виручки. 



Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати 
надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з 
надання послуг на дату балансу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 
вiдповiднi доходи.

Припинення визнання фiнансових активiв. 

Керiвництво  застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити , чи всi 
суттевi ризики та вигоди, пов'язанi   з володiнням  фiнансовими та орендними 
активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди 
являються найбiльш суттєвими. Керiвництво Компанiї оцiнює зменшення корисностi 
фiнансових активi в по датi коли була отримана  iнформацiя  про банкрутство 
емiтента  або проводиться його лiквiдацiя за  рiшенням  державного  органу 
управлiння. 
Процентнi ставки, що впливають на справедливу вартiсть зобов'язань. 

Ставка дисконтування була прийнята рiвною ставцi ефективного вiдсотку 
застосовується ставка доходностi облiгацiй внутрiшньої державної позики з 
2014р.-2016р. - 15,24% для рiзних видiв власностi. 

Визнання вiдкладеного податкового активу.

 Визнаний вiдкладений податковий актив є сумою податку на прибуток, який може бути 
зарахований проти майбутнiх платежiв податку на прибуток; вiн вiдбивається в звiтi 
про фiнансове положення. Вiдкладений податковий актив признається тiльки в тому 
випадку, якщо використання вiдповiдного податкового вирахування є 
високовiрогiдним. Визначення майбутнього прибутку оподаткування i суми податкових 
вирахувань, вiрогiдних до залiку в майбутньому, засноване на середньостроковому 
бiзнес-планi, пiдготовленому керiвництвом, i результатах його екстраполяцiї на 
майбутнє. 
Такими активами визначенi суми зобов'язань по нарахованим резервам вiдпусток 
працiвникам,  зобов'язання по виплатам пенсiй пiльгових категорiй працiвникiв, 
резерв сумнiвної заборгованостi. 

5. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення:
МСФЗ, Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, якi вступили в силу вперше 
для рiчної фiнансової звiтностi для року, що закiнчився 31.12.2016.

Поправки i Щорiчнi полiпшення МСФЗ, якi набирають чинностi вперше для рiчних 
звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31.12.2016 (всi вони є обов'язковими до 
застосування для рiчних перiодiв, що починаються 01.01.2016 або пiсля цiєї дати), 
представленi нижче.

Поправки:

o МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" 
o МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй"
o МСФЗ (IFRS) 5 " Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена 
дiяльнiсть"
o МСФЗ (IFRS) 7"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
o МСФО (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
o МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
o МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
o МСБО(IAS) 41 "Сiльське господарство"
o МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи"
o МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"
o МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах"
o МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть"
o МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"
o МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти"

Товариство врахувало зазначенi  змiни при розкриттi фiнансових звiтiв за 2016р.. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" стосуються уточнень в 
розкриттi iнформацiї. Так, розглянути необхiднiсть розкриття додаткової 
iнформацiї, якщо виконання конкретних вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння 
фiнансової звiтностi. Виконання конкретної вимоги якого-небудь МСФЗ щодо розкриття 
iнформацiї не обов'язково, якщо розкривається iнформацiя не є суттєвою. Цi правила 
повиннi розглядатися поряд з визначенням суттєвостi, зазначеним у пунктi 7 МСФЗ 
(IAS) 1, яке вимагає враховувати статтi окремо i в сукупностi, так як група 



несуттєвих статей може в разi їх об'єднання стати суттєвою. При висвiтленнi 
iнформацiї не повинно допускатись зменшення зрозумiлостi фiнансової звiтностi 
через замiну суттєвої iнформацiї несуттєвими даними або через агрегування iстотних 
статей, що вiдрiзняються за характером або функцiями. Принцип суттєвостi 
застосовується до всiх форм фiнансової звiтностi.  .
Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та 
припинена дiяльнiсть". Вона присвячена ситуацiї, коли компанiя вирiшує змiнити 
метод вибуття активу (групи вибуття). Вiдповiдно до правки, якщо компанiя 
рекласифiкує актив (групи вибуття) безпосередньо з категорiї, призначених для 
продажу, у категорiю призначених для розподiлу власникам (або навпаки), то така 
змiна класифiкацiї не повинна вважатися змiною початкового плану 
продажу/розподiлення i не має вiдображатись у фiнансовiй звiтностi. Крiм того, 
поправка також уточнює, що змiна методу вибуття не змiнює дату класифiкацiї згiдно 
з МСФЗ (IFRS) 5. Однак це не перешкоджає продовженню перiоду, необхiдного для 
завершення продажу або розподiлу власникам, якщо виконуються певнi умови 
стандарту. Компанiї повиннi застосовувати дану поправку перспективно. В звiтному 
перiодi у Товариства були вiдсутнi подiбнi операцiї, тому змiни до МСФЗ не 
впливають на показники звiтностi.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" стосується 
розкриття Компанiєю iнформацiї про будь-яку триваючу участь у переданому 
фiнансовому активi, навiть якщо вiн вже не вiдображається в її балансi. Уточнена 
позицiя МСФЗ (IFRS) 7 полягає в тому, що якщо винагорода, що отримується компанiєю 
за обслуговування, залежить вiд суми i термiнiв надходження грошових потокiв за 
переданим фiнансовим активом, то дохiд компанiї в майбутньому фiнансовому 
результатi активу є її тривалою участю в цьому активi. Це означає, що у примiтках 
до фiнансової звiтностi вимагається розкриття додаткової iнформацiї, включаючи 
ступiнь триваючого участi в активi i ризикiв, якi в результатi передачi активу 
з'являються у компанiї.  Триваюча участь має мiсце, коли компанiя продовжує 
обслуговування переданого фiнансового активу i зберiгає в довгостроковiй 
перспективi зацiкавленiсть у фiнансових результатах, якi можна одержати вiд нього. 
Триваюча участь у фiнансових активах має мiсце у випадках, коли винагорода 
компанiї, яка передала фiнансовий актив: 
o є змiнним i залежить вiд суми надходження грошових потокiв за переданим 
фiнансовим активом;
o чи є фiксованим, але не сплачується у повному обсязi, якщо у переданого активу 
поганi фiнансовi результати.
Щодо цiєї поправки порiвняльна iнформацiя повинна надаватися тiльки на початок 
найбiльш раннього з представлених перiодiв. Прийнятi роз'яснення необхiднi при 
врахуваннi вимог припинення визнання МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка" (далi - МСФЗ (IAS) 39) та МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 
iнструменти" (далi - МСФЗ (IFRS) 9). 
Ще одна поправка  до МСФЗ (IFRS) 7, уточнює що для всiх промiжних звiтних перiодiв 
додатковi розкриття про взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 
потрiбнi тодi, коли факт такого взаємозалiку значний для розумiння змiн у 
фiнансовому становищi i фiнансових результатах компанiї. 
Зазначенi правки були врахованi при складанi звiтностi за перiод 2016року.
МСФО (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
МСФО (IFRS) 9 застосовується вiдносно класифiкацiї i оцiнки фiнансових активiв i 
фiнансових зобов'язань, як вони визначенi в МСФО (IAS) 39. МСФЗ 9 дiйсний для 
рiчних звiтних перiодiв починаючи з 1 сiчня 2018 року. Враховуючи операцiї з 
фiнансовими активами та iнструментами Товариство прийняло рiшення застосовувати 
вимоги цього стандарту за термiнами, визначеними стандартом. Застосування першого 
етапу МСФО (IFRS) 9 надасть вплив на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв 
Товариства, але не зробить впливу на класифiкацiю i оцiнку фiнансових зобов'язань. 

Поправки, внесенi до МСФЗ (IAS) 19 "виплати працiвникам", стосуються актуарних 
припущень за ставкою дисконтування i роз'яснюють, що високоякiснi корпоративнi 
облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки дисконтування (значення якої 
потрiбно для облiку винагороди працiвникам), повиннi бути вираженi в тiй же 
валютi, що й пов'язане з ними майбутнє винагороду працiвникам. При вiдсутностi в 
будь-якiй юрисдикцiї достатньо розвиненого ринку високоякiсних корпоративних 
облiгацiй в певнiй валютi слiд використовувати ринкову дохiднiсть (на кiнець 
звiтного перiоду) державних облiгацiй, виражених у данiй валютi. 
Товариство не визнає резерв майбутнiх винагород, тому зазначенi змiни не впливають 
на показники звiтностi. 
Вiдповiдно до змiн до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" додаткове 
розкриття iнформацiї про значнi подiї та операцiї може бути представлено у 
примiтках до промiжної фiнансової звiтностi або якому-небудь iншому роздiлi 
промiжного фiнансового звiту. При цьому потрiбнi перехреснi посилання, якщо 
додаткове розкриття iнформацiї представлено в iншому роздiлi фiнансового звiту 



(наприклад, у коментарях керiвництва, звiтi про ризики). Товариство прийнято 
рiшення застосовувати вимоги цього стандарту за термiнами, визначеними 
стандартом.Поправки до МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй" роз'яснюють тонкощi облiку 
для певних типiв операцiй, заснованих на акцiях. Поправки передбачають вимоги щодо 
облiку: вплив переходу та умови переходу на грошовi виплати на основi акцiй; 
можливiсть утримання податкових зобов'язань з грошових виплат, заснованих на 
акцiях; змiна умов грошових виплат, заснованих на акцiях, якi змiнюють 
класифiкацiю з "операцiй з грошовими коштами на "операцiї з дольовими 
iнструментами". Компанiї зобов'язанi застосовувати цi змiни, починаючи з 1 сiчня 
2018 року. Товариством прийнято рiшення застосовувати вимоги цього стандарту за 
термiнами, визначеними стандартом.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (далi - МСФЗ (IAS) 27) 
дають можливiсть облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства 
iз застосуванням методу пайової участi (як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в 
асоцiйованi та спiльнi пiдприємства") в окремiй фiнансовiй звiтностi. 
Ранiше компанiя могла враховувати такi iнвестицiї тiльки за фактичною вартiстю або 
вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 (МСФЗ (IAS) 39). Доповнено положення щодо облiку 
дивiдендiв - дивiденди вiд дочiрнього пiдприємства, асоцiйованого чи вiд частки в 
спiльнiй дiяльностi визнаються у прибутках та збитках, поки пiдприємство не обере 
метод участi в капiталi, в такому випадку дивiденди будуть визнанi як зменшення 
балансової вартостi iнвестицiї. Зазначенi правки були врахованi при складанi 
звiтностi за перiод 2016року. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 " Нематерiальнi активи 
" роз'яснюють, що застосування методу амортизацiї, заснованого на виручцi, не 
допускається, оскiльки виручка, що генерується в результатi дiяльностi, в якiй 
використаний актив, як правило, вiдображає фактори, вiдмiннi вiд споживання 
укладених в даному активi економiчних вигiд. Товариство застосовує прямолiнiйний 
метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв, тому внесення змiн 
до стандарту не призвело до змiн показникiв фiнансової звiтностi.  
До поправок, внесених до МСФЗ (IAS) 16, облiк плодових культур слiд було вести 
вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Усi бiологiчнi активи 
оцiнювалися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на їх продаж (крiм 
рiдкiсних випадкiв, коли припущення про те, що справедлива вартiсть може бути 
надiйно оцiнена, було спростовано). Принцип оцiнки був заснований на припущеннi 
того, що трансформацiя бiологiчних активiв найкращим чином може бути виражена в 
оцiнцi за справедливою вартiстю. В результатi поправок плодовi культури слiд 
враховувати вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 як основнi засоби, а саме: 
o за фактичними витратами;
o за переоцiненою вартiстю
При цьому МСФЗ (IAS) 16 не буде застосовуватися до бiологiчних активiв, пов'язаних 
iз сiльськогосподарською дiяльнiстю, та до продукцiї на плодових культурах. 
Сiльськогосподарська продукцiя залишилася в сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i 
облiковується за справедливою вартiстю.
На дiяльнiсть Товариства зазначенi вимоги не впливають, тому не використовуються.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 роз'яснюють, що якщо компанiя, яка не є iнвестицiйною 
органiзацiєю, має частку участi в асоцiйоване або спiльному пiдприємствi, яке є 
iнвестицiйною органiзацiєю, то, застосовуючи метод пайової участi для облiку своїх 
часток в такому асоцiйоване або спiльному пiдприємствi, вона може зберегти оцiнку 
дочiрнiх пiдприємств такого асоцiйованого чи спiльного пiдприємства за 
справедливою вартiстю (тобто безпосередньо з його фiнансової звiтностi). 
Таким чином, для iнвестицiй материнського пiдприємства, що не є iнвестицiйною 
органiзацiєю, коригування в фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств, якi є 
iнвестицiйними органiзацiями, в разi наявностi у них своїх дочiрнiх пiдприємств, 
що облiковуються за справедливою вартiстю, потрiбнi, а у фiнансову звiтнiсть 
асоцiйованого чи спiльного пiдприємства - не потрiбнi. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що iнвестицiйна органiзацiя, яка 
складає фiнансову звiтнiсть, у якiй всi її дочiрнi пiдприємства оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибутки або збитки у вiдповiдностi з МСФЗ (IFRS) 10), 
повинна розкривати iнформацiю щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з вимогами 
МСФЗ (IFRS) 12. Товариство врахувало зазначенi  змiни при розкриттi фiнансових 
звiтiв за 2016р.
В керiвництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 доданi новi параграфи B33A - B33D, 
якi роз'яснюють деякi принципи облiку операцiй об'єднання бiзнесу, якi можуть бути 
застосовнi для облiку купiвлi частки участi у спiльнiй операцiї, складовою бiзнес. 
Принципи МСФЗ (IFRS) 3 повиннi бути застосованi при формуваннi спiльної операцiї, 
якщо згiдно з цим стандартом iснуючий бiзнес - це внесок принаймнi однiєї сторони 
(учасника спiльної операцiї). Принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо 
учасник спiльної операцiї (дiяльнiсть якої являє собою бiзнес згiдно з визначенням 
МСФЗ (IFRS) 3) збiльшує частку своєї участi в нiй i якщо учасник зберiгає спiльний 



контроль над нею. Вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони спiльної 
операцiї знаходяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж сторони (сторiн), що 
володiє кiнцевим контролем до i пiсля придбання частки, i такий контроль носить 
постiйний характер.

Крiм того, супутня поправка була внесена до МСФЗ (IFRS) 1. Вона стосується того, 
що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 для минулих операцiй об'єднання 
бiзнесу застосовується також i до вiдбувалися в минулому придбань участi у 
спiльнiй операцiї, де дiяльнiсть являє собою бiзнес. В звiтному перiодi у 
Товариства були вiдсутнi подiбнi операцiї, тому змiни до МСФЗ не впливають на 
показники звiтностi.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" стосується органiзацiй- страхових 
компанiй вiдносно права на застосування поточного облiку по МСФЗ i вiдкласти 
застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування 
нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 
року або пiзнiше. Товариство не використовує зазначенi стандарти, тому що не 
займається страховою дiяльнiстю.
Новi стандарти:
 МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" 
Новий стандарт, який застосовується для вiдображення у фiнансовiй звiтностi 
залишкiв за вiдстроченими рахунками тарифного регулювання, якi виникають, коли 
пiдприємство надає товари або послуги клiєнтам за цiною або ставкою, яка пiдлягає 
тарифному регулюванню. Даний стандарт застосовується компанiями, якi, наприклад, 
постачають електроенергiю чи газ, коли тарифи регулюються державою.
Товариство не пiдпадає пiд вимоги стандарту та не застосовує його у своїй 
дiяльностi.

6. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi: 

6.1. Дохiд вiд реалiзацiї

Аналiз виручки вiд продажiв по видах за звiтний перiод надано в наступнiй таблицi 
:
В тисячах українських гривень. 
За звiтний перiод були отриманi  наступнi види доходiв: 

 2016 2015
Доход вiд реалiзацiї продукцiї 13188 9250
Дохiд вiд реалiзацiї послуг -
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв - -
Всього доходи вiд реалiзацiї 13188 9250

6.2. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi доходи Товариства наданi наступним чином: 

         2016          2015
Iншi операцiйнi доходи доходи
Доходи вiд продажу валюти 2
Доходи вiд реалiзацiї запасiв та iнших оборотних активiв 257 124
Доходи вiд списання безнадiйної заборгованостi 7 5
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 830 784
Доходи вiд курсових рiзниць 64 59
Отриманi штрафи 34
Iншi операцiйнi доходи 5 -
 Всього iншi операцiйнi доходи 1165 1006

Iншi операцiйнi витрати
Збитки вiд курсових рiзниць 31 75
Збитки вiд продажу валюти 12
Нарахованi штрафи 81 27
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 7 10
Витрати вiд списання безнадiйної заборгованостi  4 18
списання недостач 3
Iншi витрати 672 632
 Всього iншi операцiйнi витрати 810 762

6.3.  Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї та робiт, послуг, оборотних 
активiв
  
2016                2015 



Виробничi витрати 
Сировина та витратнi матерiали 7515 4358
Витрати на персонал 2368 2225
Амортизацiя 105 208
Iншi 421 467
Змiни у залишках незавершеного виробництва та  и готової продукцiї
Всього 9567 7258

6.4 Адмiнiстративнi витрати
2016 2015

Витрати на персонал 959 1247
Утримання основних засобiв 541 296
Витрати на охорону труда 17 4
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв143 72
Iншi 849 430

Всього адмiнiстративних витрат 2509 2049

6.5. Витрати на збут

Витрати на транспорт 498 271
Витрати на персонал 148 212
Маркетинг та реклама 1 2
Iншi 105

24
Всього  витрат на збут 752 509

6.6.   Фiнансовi витрати

 2016 2015
процентнi доходи   
процентний доход за залишком грошових коштiв 4
процентнi витрати   
Вiдсотки на банкiвськi кредити 26
Нарахування дисконту при визначеннi справедливої вартостi заборгованостi по 
пiльговим пенсiям 22 12
 22 38

6.7. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:

Найменування показника 2016 2015
Поточний податок на прибуток 87 0
Вiдстроченi податковi активи: 26 84
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року 33 26
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 94         58
у тому числi: 0 0
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв (7) 58
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань  

Вiдмiнностi мiж МСФЗ та правилами оподаткування в Українi у попередньому 
роцi призвели до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю 
активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою 
базою. Податковий вплив змiни цих тимчасових рiзниць облiковується за ставками : в 
2015р-2016р- 18%.
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць 
мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для 
цiлей оподаткування.  Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з нарахуванням 
резервiв на вiдпустки працiвникам та на погашення зобов'язань перед Пенсiйним 
фондом України щодо виплат пенсiй пiльговим категорiям працiвникiв. 
.
Перелiк вiдстрочених податкових активiв
  та вiдстрочених податкових зобов'язань Залишок на початок 2016р Визнанi в 
(прибутках)/збитках Залишок на кiнець 2016р

1 2 3 4



Податковий ефект тимчасових рiзниць:
Сума нарахованих забезпечень ( резерв вiдпусток) 379 99 478
Визнаний вiдстрочений податковий актив 0 0 0
Сума нарахованих забезпечень за пiльговими пенсiями 145 40 185
Визнаний вiдстрочений податковий актив 26 7 33
Всього вiдстрочений податковий актив 26 7 33

6.8. Основнi засоби 
показник будiвлi машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Iншi 
основнi засоби всього
Первiсна вартiсть       
31 грудня 2015 року 7780 1426 523 39 190 9958
31 грудня 2016 року 7747 1388 324 52 190 9701
Накопичена амортизацiя      0
31 грудня 2015 року 2165 753 498 31 170 3617
31 грудня 2016 року 2238 804 324 35 117 3518
Чиста балансова вартiсть     0
31 грудня 2015 року 5615 673 25 8 20 

6341
31 грудня 2016 року 5509 584 0 17 73 

6183

В фiнансовiй звiтностi було вiдображено  справедливу вартiсть основних засобiв в 
зв'язку з чим Товариство провело дооцiнку основних засобiв власними силами 
спираючись  на iнформацiю щодо аналогiчних придбань об'єктiв. Проведення дооцiнки 
викликало збiльшення суми витрат Товариства.   Iнших активiв, якi можуть бути 
класифiкованi як основнi засоби Товариство не має.
 За звiтний перiод в складi нерозподiленного прибутку  було вiдображено суму 
нарахованого зносу на необоротнi активи, вартiсть яких була визначена шляхом 
дооцiнки та вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики врахована в складi 
нерозподiленого прибутку . Сума такого нарахованого зносу склала- 165тис.грн.    

6.9. Запаси
2016 2015

Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 551 590
Товарнi залишки (за фактичною собiвартiстю -iсторичною собiвартiстю) 3 3
Залишки незавершеного виробництва 152 135
Залишки готової продукцiї 94 62
Всього запаси 800 790

 В 2016 роцi пiдприємство не бачить пiдстав для  знецiнення запасiв та 
товару на складi.

6.10. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
 2016 2015
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 866 682
Нарахований резерв сумнiвної заборгованостi (114)
Чиста торгiвельна дебiторська заборгованiсть 568
Аванси виданi 10 10
Розрахунки з бюджетом 16 13
Iнша дебiторська заборгованiсть 83 23
чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 975 614

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення. На суми простроченої 
було нараховано резерв сумнiвної заборгованостi в попереднiх перiодах. В 2016р. в 
облiку було проведено списання суми безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 
сумнiвної заборгованостi. Безнадiйної заборгованостi станом на 31.12.2016р. 
Товариство не має. 

6.11.  Грошовi кошти
 2016 2015
Каса, грн.. 0,1
рахунки в банках, грн 524,3 61
всього грошовi кошти 524,4 61
Станом на 31 грудня 2016 пiдприємство  мало  банкiвських  депозитiв в сумi 80 
тис.грн. 

6.12. Статутний капiтал



Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений 
капiтал складався з 3682000 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,18 гривни. 
 Змiн у складi  статутного фонду на протязi звiтного року не було.

6.13. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

2016 2015
Торговельна кредиторська заборгованiсть 392 991
Розрахунки з бюджетом 227 39
Одержанi аванси 195 247
Заробiтна плата та соцiальнi внески 420 567
Iншi 669 397
Всього кредиторська заборгованiсть 1903 2241

6.14.    Умовнi зобов'язання.

Судовi позови Проти Пiдприємства подавались судовi позови. За двома справами ( с 
податковою iнспекцiєю щодо стягнення фiнансових санкцiй з пiдприємства) було 
прийнято рiшення  на користь пiдприємства. По однiй справi винесено рiшення на 
користь контрагента. Три справи знаходяться в судовому розглядi. Керiвництво 
вважає, що Пiдприємство не несе iстотних збиткiв з цього приводу, вiдповiдно, 
резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися. СМ Таблица1 к письму

Оподаткування - Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й 
податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а 
також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, 
за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у 
разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi  Пiдприємства, ймовiрно, що Товариство 
змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi.  Така невизначенiсть може 
вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а 
також на ринковий рiвень цiн на угоди.  На думку керiвництва, Товариство сплатило 
усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. 
Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом 
трьох рокiв.

Економiчне середовище - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї 
України.  Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в 
Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток  залежить  вiд 
спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших 
подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування 
економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю 
активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi 
згiдно строкiв погашення. 
Основними  проблемами,  що  впливають  на  дiяльнiсть  та  дiлову активнiсть 
товариства,  є  в  першу  чергу  непослiдовнiсть  втiлення  в  життя  економiчної 
полiтики,  недосконалiсть  законодавчої  та  нормативної  бази,  iнфляцiйнi 
процеси, нестабiльнiсть  податкового  законодавства  та  його  навантаження, 
низький  рiвень  платоспроможностi  споживачiв  продукцiї  пiдприємства, 
складностi  пошуку  нових  та  розширення  старих  ринкiв  збуту,  що  не  дає 
змоги   планувати  дiяльнiсть  товариства  на  перспективу.  Ступiнь  залежностi 
вiд  законодавчих  або  економiчних  обмежень  Товариством  не  вивчена.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та 
класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак 
Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. 

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв - 
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат 
економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, 
що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi 
звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi 
залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, 
спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення 
економiки.  Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається 
на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.  На думку 
Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не 
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

6.15. Звiтнiсть за сегментами



Пiдприємство має тiльки один основний  сегмент дiяльностi:  Пiдприємство виробляє 
нестандартнi засоби автоматизацiї технологiчних процесiв для вогнетривкого, 
феросплавного, доменного, прокатного, сталеливарного виробництв, тому розподiл на 
сегменти не проводиться.  

6.16. Розкриття iнформацiї про пов'язаннi сторони 
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться:
" пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд 
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; 
" асоцiйованi компанiї ;
" спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контролюючим учасником;
" члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;
" близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);
" компанiї, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або 
мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; 
Операцiї з пов'язаними сторонами на протязi перiоду були вiдсутнi . Мали мiсце 
такi виплати управлiнському персоналу: 

Операцiї з пов'язаними сторонами 2016 2015
Реалiзацiя
Придбання сировини та матерiалiв 
Торгова дебiторська заборгованiсть 
Торгова кредиторська заборгованiсть 
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Короткостроковi виплати провiдному управлiнському персоналу 622 348
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi -

7. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову дебiторську та 
кредиторську заборгованiсть. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є 
залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Основний ризик включає 
ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово 
стабiльними  сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi 
попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. 
Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi 
включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до 
погашення, ризик пов'язаний  з можливiстю дефолту контрагента, при цьому 
максимальний ризик  дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування 
поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 
дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,  а також прогнознi 
потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Iнформацiя щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi 
строкiв погашення представлена наступним чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016року вiд Вiд Бiльше 
Вiд 1 до 3-х мiсяцiв 3-х мес 1 року 5 рокiв Всього

до до 
1 року 5 рокiв

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 1888 0 15 1903
ВСЬОГО 1888 0 15 1903

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015року До Вiд Бiльше 
Вiд 1 до 3-х мiсяцiв 1 року 1 року 5 рокiв Всього

до 
5 рокiв

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 871 1370 2241
ВСЬОГО 871 1370 2241

Ринковий ризик

На Товариство, як суб'єкт ринкової економiки, впливають такi фактори, як 
несприятливi змiни у процентних ставках, курсах гривнi до iноземних валют, цiнах 
на послуги та iнше. Товариство наражається на ринковий (цiновий) ризик внаслiдок 



неочiкуваних змiн ринкових цiн на фiнансовi активи, що враховуються на його 
балансi або на позабалансових рахунках. Окрiм наявностi ризик - факторiв, якi не 
перебувають пiд безпосереднiм контролем, необхiдною передумовою ринкового ризику є 
iснування вiдкритої позицiї, що визначає ступiнь чутливостi  до коливань ринкових 
iндикаторiв.
Метою управлiння ринковим ризиком є досягнення запланованого рiвня прибутку за 
прийнятного для акцiонерiв рiвня ризику, тобто мiнiмiзацiя втрат вiд неочiкуваних 
коливань процентних ставок та валютних курсiв.
Виходячи  з того, що Товариством протягом звiтного перiоду здiйснювались вкладення 
тiльки в без ризиковi цiннi папери, а саме в цiннi папери, якi знаходяться в 
лiстингу на бiржах, iнвестицiйнi сертифiкати, менеджмент зосереджується на 
управлiннi процентним та валютним ризиками, що належать до ринкових ризикiв.      
 Товариство намагається визначити ступiнь впливу ринкових ризикiв та покращити 
якiсть управлiння ними. Структура делегування повноважень по управлiнню ризиками, 
в тому числi i ринковими, визначається Полiтикою про управлiння ризиками. Для 
своєчасного аналiзу змiн, якi притаманнi  ринку фiнансових послуг, формування 
стратегiй по ефективному управлiнню активами i пасивами Товариства для 
забезпечення стабiльних доходiв при мiнiмiзацiї ризикiв, Положення визначає 
порядок формування резервiв. Так, розподiл ризикiв здiйснюється шляхом часткової 
передачi ризикiв окремим партнерам, задiяним в проведенi ризикової операцiї. Як 
правило, контрагентам передаються тi ризики, якi вiд них залежать. 
Механiзм нейтралiзацiї ризикiв 'рунтується на резервуваннi Товариством частини 
фiнансових ресурсiв, що дозволяють запобiгти негативним фiнансовим наслiдкам по 
тих фiнансових операцiях, за яким цi ризики не пов'язанi з дiяльнiстю 
контрагентiв. Основними формами такого напрямку є : 
- формування резервного фонду Товариства; 
- нерозподiлений залишок прибутку, отриманий в звiтному перiодi.  
За даними звiтного та порiвняльного перiоду iнформацiя, яка дозволить 
проаналiзувати дiї Товариства щодо нейтралiзацiї ризикiв виглядає наступним 
чином : 
Показник Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2016
Капiтал в дооцiнках 457 292
Резервний капiтал 166 166
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 3856 4847
всього 4479 5305

Як свiдчать данi аналiзу ринкового ризику, дiї керiвництва були спрямованi на 
прийняття рiшень стосовно збiльшення розмiру прибутку з метою зниження впливу 
ринкового та кредитного ризику на дiяльнiсть Товариства. 

Управлiння капiталом.
Вiдносно управлiння капiталом основною метою Товариства є забезпечення 
нормального рiвня достатностi капiталу. Товариство управляє своїм капiталом для 
забезпечення безперервної дiяльностi в майбутньому i одночасної максимiзацiї 
прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних 
коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. На 
основi результатiв такого перегляду вживаються заходи для забезпечення отримання 
прибутку та економiї поточних витрат. Заходи, щодо полiпшення фiнансового стану 
пiдприємства:
- планування, контроль i аналiз управлiння витратами;
- своєчасне виконання договiрних зобов'язань по укладеним договорам.

8.Подiї пiсля Балансу

На дату надання фiнансової звiтностi на Пiдприємствi не було встановлено 
подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi та могли б вимагати 
змiн наданої iнформацiї.  
Управлiнським персоналом було прийнято рiшення щодо змiни Концептуальної основи 
складання фiнансової звiтностi починаючи з 01 сiчня 2017року. Замiсть виконання 
вимог МСФЗ та МСБО показники облiку та фiнансової звiтностi починаючи з 2017року 
будуть складатись з дотриманням вимог П(С)БО. Це рiшення обгрунтовано проведеної в 
2016роцi реорганiзацiєю та змiною органiзацiйно-правової форми Пiдприємства  з 
публiчного акцiонерного товариства в приватне акцiонерне товариство. Вiдповiдно до 
вимог пункту 3 статтi 12-1 Закона України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" Пiдприємство має право самостiйно обирати систему облiку та 
доцiльнiсть застосування мiжнародних стандартiв для складання фiнансової звiтностi 
. На пiдставi законодавчих умов Управлiнським персоналом прийнято рiшення щодо 
використання нацiональних стандартiв облiку для  складання фiнансової звiтностi та 
визначення облiкових оцiнок. На думку Керiвництва суттевих змiн на оцiнку 



показникiв активiв та пасивiв таке рiшення не призведе та буде бiльш актуальним 
для розкриття iнформацiї користувачам звiтностi. 

Генеральний директор  
М. М. Поплавка

И.о. головного бухгалтера  
Н.А. Iонiна



XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство "Аудиторська фірма 
"Синтез-Аудит-Фiнанс"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 23877071

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд.22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України

1372
26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів

329
П
000329
18.12.2015
26.11.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2016 рік

Думка аудитора Умовно-позитивна


