
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №3917,
видане рішенням АПУ від 21.12.2006р. №169/4

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ)

щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «Промприлад» 
станом на 31 грудня 2016 року

Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг 
Учасникам ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»

Ми  провели  аудит  фінансової  звітності  Публічного  акціонерного  товариства  «Івано-
Франківський завод «Промприлад» (далі – Товариство), що додається, яка включає Баланс
(Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал
за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський  персонал  несе  відповідальність  за  підготовку  та  достовірне

представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним
для  того,  щоб  забезпечити  складання  фінансової  звітності,  що  не  містить  суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю  аудитора  є  висловлення  думки  щодо  цієї  фінансової  звітності  на

основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування
й  виконання  аудиту  для  отримання  достатньої  впевненості,  що  фінансова  звітність  не
містить суттєвих викривлень.

Аудит  передбачає  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання  аудиторських
доказів  стосовно  сум  та  розкриттів  у  фінансовій  звітності.  Вибір  процедур  залежить  від
судження  аудитора,  включаючи  оцінку  ризиків  суттєвих  викривлень  фінансової  звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього  контролю,  що  стосуються  складання  та  достовірного  подання  суб’єктом
господарювання  фінансової  звітності  з  метою  розробки  аудиторських  процедур,  які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У складі  фінансових  активів  Товариства  обліковуються  інші  довгострокові  фінансові

інвестиції  (рядок  1035  Балансу)  в  сумі  4 126  тис.  грн.,  а  саме  акції  та  інвестиційні
сертифікати.  Згідно  рішення НКЦПФР зупинено  внесення змін  до  системи депозитарного

________________________________________________________________________________________________
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого, 34/1, тел. (03422) 3-03-34,
код ЄДРПОУ 34623723,  п/р 2600301252063 в ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365



обліку вказаних цінних паперів.  Товариство обліковує  вказані  цінні папери за вартістю на
момент зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку.

На  підставі  проведеної  оцінки,  ми  вважаємо,  що отримання  економічної  вигоди  від
реалізації даних інвестицій є малоймовірним, тому їхня балансова вартість має бути уцінена
до  нульової  вартості.  Проведення  уцінки  таких  фінансових  інвестицій  призвело  б  до
збільшення інших витрат Товариства на суму 4 126 тис. грн. та відповідно до зменшення
чистого прибутку та власного капіталу на цю ж суму.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі «Підстава для

висловлення умовно-позитивної  думки»,  фінансова звітність  відображає  достовірно в усіх
суттєвих  аспектах  фінансовий  стан  Товариства  станом  на  31  грудня  2016  року,  та  його
фінансові  результати  і  рух  грошових  коштів  за  рік  що  закінчився  на  зазначену  дату,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Дата аудиторського висновку: 31 березня 2017 р.

Директор по аудиту В.К. Орлова
сертифікат серія А № 000023, 
виданий рішенням АПУ від 
23.12.1993 р., продовжений 
рішенням АПУ від 29.11.2012р. 
№261/2, чинний до 23 грудня 2017 
року
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД

«ПРОМПРИЛАД»

Фінансова звітність, яка
складена відповідно до МСФЗ

за рік, що закінчився 
31 грудня 2016 року
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ЗМІСТ

Аудиторский висновок

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2016 

р.

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод 
«Промприлад»

за ЄДРПОУ 05782912

Територія Івано-Франківська за КОАТУУ 2610100
000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво інструментів і обладнання для 
вимірювання, дослідження та навігації

за КВЕД 26.51

Середня кількість працівників1 163
Адреса, телефон  вул. Академіка Сахарова, буд. 23, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл.,76000
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту 
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого 
наводяться в гривнях з копійками)

 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  2016р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

1 2 4 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000 557 28

    первісна вартість 1001 557 200

    накопичена амортизація 1002 - (172)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 71 9

Основні засоби 1010 4156 5475

    первісна вартість 1011 19796 20074

    знос 1012 (15640) (14599)

Інвестиційна нерухомість 1015 - -

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -

Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 4126 4126

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -

Гудвіл 1050 - -

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
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Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 8910 9638
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II. Оборотні активи 
Запаси 1100 4614 5252

Виробничі запаси 1101 1459 1712

Незавершене виробництво 1102 877 830

Готова продукція 1103 2255 2690

Товари 1104 23 20

Поточні біологічні активи 1110 - -

Депозити перестрахування 1115 - -

Векселі одержані 1120 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 540 1357

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
209 236

з бюджетом 1135 278 -

у тому числі з податку на прибуток 1136 278 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів

1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків

1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 257 227

Поточні фінансові інвестиції 1160 - -

Гроші та їх еквіваленти 1165 109 114

Готівка 1166 1 -

Рахунки в банках 1167 108 114

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

- -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - 11

Усього за розділом II 1195 6007 7197

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1200 - -

Баланс 1300 14917 16835

Пасив
Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду

1 2 4 4

I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

4792 4792

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -
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Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 3276 3276

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1457 1113

Неоплачений капітал 1425 (       -      ) (       -      )

Вилучений капітал 1430 (       -      ) (       -      )

Інші резерви 1435 - -

Усього за розділом I 1495 9525 9181
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II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

- -

Пенсійні зобов’язання 1505 - -

Довгострокові кредити банків 1510 - -

Інші довгострокові зобов’язання 1515 -

Довгострокові забезпечення 1520 175 175

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -

Цільове фінансування 1525 - -

Благодійна допомога 1526 - -

Страхові резерви 1530 - -

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -

резерв незароблених премій 1533 - -

інші стразові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -

Призовий фонд 1540 - -

Резерв на виплату джек-поту 1545 - -

Усього за розділом II 1595 175 175

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600

- -

Векселі видані 1605 - -

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610

- -

товари, роботи, послуги 1615 452 1969

розрахунками з бюджетом 1620 185 232

у тому числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками зі страхування 1625 3044 100

розрахунками з оплати праці 1630 560 667

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 718 263

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками

1640 176 176

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650

Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -

Інші поточні зобов’язання 1690 82 4072

Усього за розділом IІІ 1695 5217 7479

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -

Баланс 1900 14917 16835

Керівник                                                                                                       Колісник Вячеслав Іванович

Головний бухгалтер                                                                                    Зубакова Тетяна Василівна
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_____________________
1 Визначається в порядку, встановленомуцентральним органом  виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики.
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство  Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод 
«Промприлад»_________________________________

за ЄДРПОУ 05782912

(найменування)

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 10325 10057

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

Премії підписані, валова сума 2011 - -

Премії, передані у перестрахування 2012 - -

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 9993 ) (      10017    )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -

Валовий:  
     прибуток 2090 332 40

     збиток 2095 (          -          ) (          -          )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобовязань 2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -

Зміна частки перстраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 5938 3435

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -

Адміністративні витрати 2130 (        3674     ) (        2776     )

Витрати на збут 2150 (       250  ) (        339    )

Інші операційні витрати 2180 (         2124      ) (         2586      )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 2190 222 -

     збиток  2195 (          ) (        2226        )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 - -

Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 (          1         ) (       -       )

Втрати від участі в капіталі 2255 (          -          ) (          -          )

Інші витрати 2270 (         -          ) (          5         )
2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 221 -

збиток 2295 (       -       ) (          2231         )
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (  40   )       (        -         )
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 181 -

     збиток 2355 (              ) (       2231       )
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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 181 ( 2231 )

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті 
Код 
рядка

За звітний 
період 

За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 5683 5900

Витрати на оплату праці 2505 4949 4253

Відрахування на соціальні заходи 2510 1102 1557

Амортизація 2515 374 465

Інші операційні витрати 2520 1809 1759

Разом 2550 13917 13934

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 47922 47922

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 47922 47922

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3,77697 (46,55482)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3,77697 (46,55482)

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник                                                                                                       Колісник Вячеслав Іванович

Головний бухгалтер                                                                                    Зубакова Тетяна Василівна
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КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 201701 01
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод 
«Промприлад»_________________________________

за ЄДРПОУ 05782912

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 р.

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 11370 12692

Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування 3010 56 55

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - 55

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 263 718

Надходження від повернення авансів 3020 54 25

Надходження віл відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025 15

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 2331 1990

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 4281 56

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (            9395              ) (            7901            )

Праці 3105 (           3947               ) (             3336             )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (             1137                ) (             2195               )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (            2251                ) (              2930              )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (              3                ) (               539               )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 
вартість 3117 (              1028              ) (             1348               )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (             1220               ) (              1043              )

Витрачання на оплату авансів 3135 (             236              ) (              209               )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (                 29                ) (                 82               )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (                 -                 ) (                 -                 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 (                 -                 ) (                 -                 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (                 -                 ) (                 -                 )

Інші витрачання 3190 (              2248            ) (              150             )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (              888            ) (              1252            )
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1 2 3 4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - -

необоротних активів 3205 885 163

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 -

дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 - 68

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 -

Витрачання  на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (                 -                 ) (                 -                 )

необоротних активів 3260 (                 -                 ) (                             )

Виплати за деривативами 3270 (                 -                 ) (                 -                 )

Витрачання на надання позик 3275 - (38)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 - -

Інші платежі 3290 (                 -                 ) (                 -                 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 885 193

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -

Отримання позик 3305 -

Надходження  від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (                 -                 ) (                 -                 )

Погашення позик  3350 - -

Сплату дивідендів 3355 (                 -                 ) (                 -                 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 - -

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 - -

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 - -

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 3375 - -

Інші платежі 3390 (                 -                 ) (                 -                 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (3) (1059)

Залишок коштів на початок року 3405 109 1151

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 8 17

Залишок коштів на кінець року 3415 114 109

Керівник                                                                                                       Колісник Вячеслав Іванович

Головний бухгалтер                                                                                    Зубакова Тетяна Василівна
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод 
«Промприлад»_________________________________

за ЄДРПОУ 05782912

                                                                                   (найменування)

Звіт про власний капітал 
за 2016 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код

рядка

Зареєстро
-ваний

капітал 

Капітал
у

дооцін-
ках

Додатко-
вий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу-
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року

4000 4792 - - 3276 1457 - - 9525

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - (525) - - (525)
Інші зміни 4090 - - - -
Скоригований 
залишок на початок 
року

4095 4792 - - 3276 932 - - 9000

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 - - - - 181 - - 181

Інший сукупний дохід 
за звітний період

4110 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці

4113 - - - - - - - -

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і спільних
підприємств

4114 - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу

4205 - - - - - - - -

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 - - - - - -

Сума чистого прибутку 
належна до бюджету, 
відповідно до 
законодавства

4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних (цільових) 
фондів

4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку 4225 - - - - - - - -
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Стаття
Код

рядка

Зареєстро
-ваний

капітал 

Капітал
у

дооцін-
ках

Додатко-
вий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу-
чений

капітал
Всього

на матеріальне 
заохочення
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 - - - - - - - -

Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві

4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - - - - - -
Залишок
на кінець року

4300 4792 - - 3276 1113 - - 9181

Керівник                                                                                                       Колісник Вячеслав Іванович

Головний бухгалтер                                                                                    Зубакова Тетяна Василівна
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод 
«Промприлад»_________________________________

за ЄДРПОУ 05782912

                                                                                   (найменування)

Звіт про власний капітал 
за 2015 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код

рядка

Зареєстро
-ваний

капітал 

Капітал
у

дооцін-
ках

Додатко-
вий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу-
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року

4000 4792 - - 3276 3688 - - 11756

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - -
Скоригований 
залишок на початок 
року

4095 4792 - - 3276 3688 - - 11756

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 - - - - (2231) - - (2231)

Інший сукупний дохід 
за звітний період

4110 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові 
різниці

4113 - - - - - - - -

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і спільних
підприємств

4114 - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу

4205 - - - - - - - -

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 - - - - - -

Сума чистого прибутку 
належна до бюджету, 
відповідно до 
законодавства

4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних (цільових) 
фондів

4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку 4225 - - - - - - - -
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Стаття
Код

рядка

Зареєстро
-ваний

капітал 

Капітал
у

дооцін-
ках

Додатко-
вий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу-
чений

капітал
Всього

на матеріальне 
заохочення
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 - - - - - - - -

Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві

4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - - (2231) - - (2231)
Залишок
на кінець року

4300 4792 - - 3276 1457 - - 9525

Керівник                                                                                                       Колісник Вячеслав Іванович

Головний бухгалтер                                                                                    Зубакова Тетяна Василівна
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ПРИМІТКИ  ДО  РІЧНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ  ПАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ
5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
6. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА КАПІТАЛОМ
8.  ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ  ТА  ПОДІЇ  ПІСЛЯ  ЗВІТНОГО

ПЕРІОДУ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі –
Товариство) розташоване за адресою: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка
Сахарова, буд. 23.

ПАТ  «Івано-Франківський  завод  «Промприлад»  —  сучасне  багатопрофільне
приладобудівне підприємство, один із основних в Україні виробників приладів комерційного
обліку  газу,  контрольно-вимірювальних  приладів,  засобів  автоматизації  та  приладів  для
дослідження нафтових і газових свердловин.

ВАТ «Івано-Франківський  завод  «Промприлад»  засноване  відповідно  до  рішення
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від
23.12.1993р.  №777  та  Указу  Президента  України  «Про  корпоратизацію  підприємств»  від
15.06.1993р.  №210/93 шляхом перетворення державного підприємства  Івано-Франківський
завод «Промприлад» у ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад».

Статут  ВАТ «Івано-Франківський  завод  «Промприлад»  зареєстрований  Івано-
Франківським міськвиконкомом 04.11.1996р. розпорядженням №34-п.

Наступні зміни до статуту зареєстровані 04.03.1999 р., 12.12.2003р., 27.07.2004р.
Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» рішенням загальних зборів акціонерів

від 21.04.2011 р. (протокол №4) ВАТ Івано-Франківський завод «Промприлад» змінило назву
на  ПАТ  Івано-Франківський  завод  «Промприлад».  Нова  редакція  статуту  (чинна)
зареєстрована  29.12.2011р.  виконавчим  комітетом  Івано-Франківської  міської  ради  за
№11191050025000011.

Згідно статуту органами управління Товариством є:
Органи управління:
 Загальні збори акціонерів;
 Наглядова рада Товариства; 
 Правління Товариства .
Органи контролю:
 Ревізійна комісія.
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ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» має розгалужену мережу дилерів як в
Україні,  так  і  за  її  межами.  А  також  філію  Фірмовий  магазин-кафе  «Прилад-Сервіс»
Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад», облік якої
ведеться бухгалтерією Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є:
 Виробництво  інструментів  і  обладнання  для  вимірювання,  дослідження  та

навігації;
 Устаткування та монтаж машин і устаткування; 
 Електромонтажні роботи;
 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання.
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2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Концептуальною основою представленої  фінансової звітності  за рік,  що закінчився
31.12.2016  р.,  є  бухгалтерські  політики,  що  базуються  на  вимогах  МСФЗ,  включаючи
розкриття  впливу  переходу  з  П(С)БО  на  МСФЗ,  допущення,  прийняті  управлінським
персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності, і політик, які прийняті
на дату підготовки управлінським персоналом пакету фінансової звітності за МСФЗ  станом
на  31.12.2016 р.,  а  також обмеження  застосування  МСФЗ,  зокрема  в  частині  визначення
форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1.

Фінансова звітність надана у тисячах гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова
звітність підготовлена на основі історичної собівартості та на підставі інших оцінок, якщо це
передбачено МСФЗ.

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2011 році, датою переходу на МСФЗ було 1
січня 2012 року.

Звіти  представленні  по  формі  затвердженій  національними  стандартами
бухгалтерського  обліку  у  відповідності  до  ЗУ  «Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову
звітність в Україні»

Використання оцінок та припущень.

При підготовці  фінансової  звітності  Товариство робить оцінки та припущення,  які
мають  вплив  на  визначення  сум  активів  та  зобов’язань,  визначення  доходів  та  витрат
звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової
звітності,  ґрунтуючись  на  МСФЗ,  МСБО  та  тлумаченнях,  розроблених  Комітетом  з
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятись від
таких оцінок.

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість та позики

Торгова  дебіторська  заборгованість,  видані  позики  та  інша  дебіторська
заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не користуються попитом на
активному  ринку,  класифікуються  як  позики  та  дебіторська  заборгованість.  Позики  та
дебіторська  заборгованість  за  винятком  короткострокової  дебіторської  заборгованості
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка,
за  вирахуванням  збитку  від  знецінення.  Процентні  доходи  визнаються  із  застосуванням
методу  ефективної  ставки  відсотка,  за  винятком  короткострокової  дебіторської
заборгованості, коли визнання процентів не буде суттєвим.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності  визначається як різниця між
балансовою  вартістю  та  теперішньою  вартістю  очікуваних  майбутніх  грошових  потоків.
Визначення  суми  резерву та  покриття  збитків  від  зменшення  корисності  відбувається  на
основі  аналізу  дебіторів  та  відображає  суму,  яка,  на  думку  керівництва,  достатня  для
покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються
на  основі  індивідуальної  оцінки  окремих  дебіторів,  для  фінансових  активів,  суми  яких
індивідуально  не  є  істотними  –  на  основі  групової  оцінки.  Фактори,  які  Товариство
розглядає  при  визначенні  того,  чи  є  у  нього  об’єктивні  свідчення  наявності  збитків  від
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у
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строк,  ліквідність,  платоспроможність  боржника.  Для груп  дебіторів  такими факторами є
негативні  зміни  у  стані  платежів  позичальників  у  групі,  таких  як  збільшення  кількості
прострочених  платежів,  негативні  економічні  умови  у  галузі  або  географічному  регіоні.
Підприємство  застосовує  метод  абсолютної  суми  сумнівної  заборгованості
(платоспроможності окремих дебіторів).

Сума  збитків  визнається  у прибутку  або збитку.  Якщо у наступному періоді  сума
збитку  від  зменшення  корисності  зменшується  і  це  зменшення  може  бути  об’єктивно
пов’язане з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо
визнаний  збиток  від  зменшення  корисності  сторнується  за  рахунок  коригувань  резервів.
Сума  сторнування  визнається  у  прибутку  чи  збитку.  У  разі  неможливості  повернення
дебіторської  заборгованості,  вона  списується  за  рахунок  створеного  резерву на  покриття
збитків від зменшення корисності.

Фінансові зобов’язання

Фінансове зобов’язання - це будь-яке зобов’язання, що є:
а) контрактним зобов’язанням:
б)  контрактом,  розрахунки  за  яким  здійснюватимуться  або  можуть  здійснюватися

власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:
- непохідним інструментом, за яким суб’єкт господарювання зобов’язаний або може

бути  зобов’язаний  надавати  змінну  кількість  власних  інструментів  капіталу  суб'єкта
господарювання, або

-  похідним  інструментом,  розрахунки  за  яким  здійснюватимуся  або  можуть
здійснюватися  іншим  чином,  ніж  обмін  фіксованої  суми  грошових  коштів  або  іншого
фінансового  активу  на  фіксовану  кількість  власних  інструментів  капіталу  суб’єкта
господарювання.

Інші фінансові зобов’язання 

Інші  фінансові  зобов’язання,  включаючи  позики,  спочатку  оцінюються  за
справедливою  вартістю,  за  вирахуванням  витратна  здійснення  операції.  Інші  фінансові
зобов’язання  згодом  оцінюються  за  амортизованою  вартістю  з  використанням  методу
ефективної ставки відсотка крім короткострокових.

Згортання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати  залік  визнаних  у  балансі  сум  і  має  намір  або  зробити  взаємозалік,  або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.

Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом,  якщо він утримується з
метою  використання  їх  у  процесі  своєї  діяльності,  надання  послуг,  або  для  здійснення
адміністративних  і  соціально-культурних  функцій,  очікуваний  строк  корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року.

Первісно  Товариство  оцінює  основні  засоби  за  собівартістю.  Собівартість  об’єкта
основних засобів  визнається активом, якщо:

-  майбутні  економічні  вигоди,  пов'язані  з  об'єктом,  надійдуть  до  суб'єкта
господарювання;

- собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.
Запасні частини та допоміжне обладнання відображаються як запаси та визнаються в

прибутку  чи збитку  в  процесі  їхнього споживання,  якщо  запасні  частини та  допоміжне
обладнання використовуються  протягом більше одного періоду їх обліковують, як основні
засоби. 

Основні засоби враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що
включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання,
за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
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Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин
активів,  які  збільшують  термін  їх  корисної  експлуатації  або  покращують  їх  здатність
отримувати  доходи.   Витрати  на  ремонт  і  обслуговування  основних  засобів,  які  не
відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні
доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума,  що  амортизується,  –  це  первинна  вартість  об'єкту  основних  засобів  або
переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.  

Ліквідаційна  вартість  активів  дорівнює  нулю  і  внаслідок  цього  є  несуттєвою  при
обчисленні суми, що амортизується.

Амортизація  основних  засобів  призначена  для  списання  суми,  що  амортизується,
впродовж  терміну  корисного  використання  активу  і  розраховується  з  використанням
прямолінійного  методу.  Терміни  корисного  використання  груп  основних  засобів
представлені таким чином:

Будинки 20 -50 років
Обладнання 5-7 років
Транспортні засоби 5 років
Меблі та інші основні засоби 12 років
Інші основні засоби 12років

Ліквідаційна  вартість,  терміни  корисного  використання  і  метод  нарахування
амортизації розглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що
виникають  від  оцінок,  зроблених  в  попередні  періоди,  враховується  як  зміна  облікової
оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних
засобів,  визначається як різниця між сумами від продажу і  балансовою вартістю активу і
визнається в прибутках і збитках.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом
основних  засобів,  плюс  відповідний  розподіл  змінних  накладних  витрат,  безпосередньо
пов'язаних з будівництвом.  Незавершене будівництво не амортизується.  

Припиняється  визнання балансової вартості об'єкта основних засобів:
а) після вибуття, або продажу
б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.

Нематеріальні активи

Нематеріальні  активи  оцінюються  за  собівартістю  за  вирахуванням  будь-якої
накопиченої  амортизації  та  будь-яких  накопичених  збитків  від  зменшення  корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на
кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності
без  перерахування  порівняльних  показників.  Нематеріальні  активи,  які  виникають  у
результаті  договірних  або  інших  юридичних  прав,  амортизуються  протягом  терміну
чинності цих прав. 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.

На кожну звітну  дату  Товариство  оцінює,  чи  є  якась  ознака  того,  що  корисність
активу може зменшитись. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його
відшкодування,  якщо і  тільки якщо сума  очікуваного  відшкодування  активу менша його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив
не  обліковують  за  переоціненою  вартістю  згідно  з  МСБО  16.  Збиток  від  зменшення
корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки
якщо  змінилися  попередні  оцінки,  застосовані  для  визначення  суми  очікуваного
відшкодування.  Після  визнання  збитку  від  зменшення  корисності  амортизація  основних
засобів  коригується  в  майбутніх  періодах  з  метою розподілення  переглянутої  балансової
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вартості  необоротного  активу  на  систематичній  основі  протягом  строку  корисного
використання.

Запаси

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші
витрати,  понесені  під  час  доставки  запасів  до  їх  теперішнього  місцезнаходження  та
приведення їх у теперішній стан. Запаси в товаристві відображаються за собівартістю.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат
на  транспортування,  навантаження  і  розвантаження  та  інших  витрат,  безпосередньо
пов’язаних з придбанням товарів, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та
інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Витрати  на  переробку  запасів  охоплюють  витрати,  прямо  пов'язані  з  одиницями
виробництва.  Вони  також  включають  систематичний  розподіл  постійних  та  змінних
виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію.
До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво,
які  залишаються  порівняно  незмінними  незалежно  від  обсягу  виробництва,  такі  як
амортизація,  утримання  будівель  і  обладнання  заводу,  а  також витрати  на  управління  та
адміністративні  витрати  заводу.  До  змінних  виробничих  накладних  витрат  відносяться
непрямі  витрати  на  виробництво,  які  змінюються прямо (або майже прямо)  пропорційно
обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на оплату
праці.

Собівартість  вибуття  запасів  визначається  за  формулою  –«перше  надходження  -
перший видаток» (ФІФО).

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більш можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

Сума, визнана в якості забезпечення, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної
для  врегулювання  поточного  зобов’язання  на  звітну  дату,  беручи  до  уваги  всі  ризики  і
невизначеності,  супутні  даним  зобов’язанням.  У  тих  випадках,  коли  забезпечення
оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається
погасити поточне зобов’язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних
грошових потоків.

Виплати працівникам

Товариство  визнає  короткострокові  виплати  працівникам  як  витрати  та  як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 

Доходи та витрати

Доходи та  витрати визнаються  за  методом нарахування.  Дохід  від надання послуг
відображаються  в  момент  виникнення  незалежно  від  дати  надходження  коштів  і
визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.

Доходи від реалізації продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче
умов:

- товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з власністю на
продукцію;

- за товариством не залишається подальша участь управлінського персоналу у формі,
яка пов'язана з володінням, ані  ефективний контроль за проданими товарами;

29



- суму доходу можна достовірно оцінити;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією,  і

понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг.

Доходи від  надання  послуг  визнаються,  коли:  сума  доходів може бути  достовірно
визначена;  існує  ймовірність  того,  що  економічні  вигоди,  пов’язані  з  операцією,  будуть
отримані Товариством і понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути
достовірно визначені.

Доходи від реалізації являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані
вході  звичайної  господарської  діяльності,  за  вирахуванням  очікуваних  повернень  товару
покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на
додану вартість (ПДВ).

Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються
як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.  Підприємство капіталізує
витрати  на  позики,  які  безпосередньо  відносяться  до  придбання,  будівництва  або
виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Операції з іноземною валютою

Операціях  в  іноземній  валюті  обліковуються  в  українських  гривнях  за  офіційним
курсом обміну НБУ на дату проведення операції.

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в
гривню  за  відповідними  курсами  обміну  НБУ  на  дату  балансу.  Немонетарні  статті,  які
оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на
дату операції,  немонетарні  статті,  які  оцінюються  за  справедливою вартістю в  іноземній
валюті,  відображаються  за  курсом  на  дату  визначення  справедливої  вартості.  Курсові
різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або
збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Товариство використовувало такі обмінні курси на дату балансу:
Валюта 31 грудня 2015 31 грудня 2016

Гривня/1 долар США 24,000667 27,190858
Гривня/1 євро 26,223129 28,422604
Гривня/1 польський злотий 6,184700 6,439048

Умовні зобов’язання та активи

Товариство  не  визнає  умовні  зобов’язання.  Інформація  про  умовне  зобов’язання
розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не
є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив
розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі  застосування  облікової  політики  керівництво  Товариства  зробило  певні
професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш
істотний  вплив  на  суми,  визнані  в  фінансовій  звітності.  Ці  судження,  серед  іншого,
включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність
на безперервній основі.
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(а) Строки корисного використання основних засобів
Оцінка  строків  корисного  використання  об'єктів  основних  засобів  залежить  від

професійного  судження  керівництва,  яке  засноване  на  досвіді  роботи  з  аналогічними
активами.  При  визначенні  строків  корисного  використання  активів  керівництво  бере  до
уваги  умови  очікуваного  використання  активів,  моральний  знос,  фізичний  знос  і  умови
праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок
може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

(б)  Судження щодо необхідності перерахування фінансової  звітності складеної на
31.12.2016 року у відповідності  МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

МСБО  29  не  встановлює  абсолютного  рівня,  на  якому  вважається,  що  виникає
гіперінфляція.

Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в Україні, які
включають таке (але не обмежуються таким):

а)  основна  маса  населення  віддає  перевагу  збереженню  своїх  цінностей  у  формі
немонетарних  активів  або  у  відносно  стабільній  іноземній  валюті.  Суми,  утримувані  в
національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б)  основна  маса  населення  розглядає  грошові  суми  не  в  національній  грошовій
одиниці,  а  у  відносно  стабільній  іноземній  валюті.  Ціни можуть  також наводитися  в  цій
валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які
компенсують  очікувану  втрату  купівельної  спроможності  протягом  періоду  відстрочки
платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ)  кумулятивний  рівень  інфляції  за  трирічний  період  наближається  до  100%  або

перевищує цей рівень.
На кінець 2016 року розрахований  кумулятивний рівень інфляції за 2014-2016 роки

дійсно перевищив показник 100% і склав 101,115%.
Дані МВФ показують, що трирічні кумулятивні рівні інфляції перевищено, але немає

значного  перевищення  рівня  100%  станом  на  31.12.2016  року.  Аналіз  макропоказників
розвитку  економіки  України  свідчать  про  зниження  факторів  кумулятивної  інфляції  на
наступний 2017 рік.  (Інфляційний звіт НБУ).  Тобто,  якісні  показники підтверджують,  що
Україна на 31.12.2016 року не є гіперінфляційною країною.

Проаналізувавши  інші  критерії,  ми  вважаємо,  що  за  показниками  наведеними  у
підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації,
що характеризується гіперінфляцією. Швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило
НБУ понизити облікову ставку 6 разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як наслідок, у
2016 році  спостерігалося  зниження відсоткових ставок за депозитами.  Крім цього, індекс
заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Також,
не  можна  стверджувати,  що  продаж  та  придбання  на  умовах  відстрочки  платежу
здійснюється  за  цінами,  які  компенсують  очікувану  втрату  купівельної  спроможності
протягом періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.

Відмічаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку періоду, в якому
існування  гіперінфляції  ідентифіковане.  Станом  на  дату  підписання  фінансової  звітності
існування гіперінфляції в Україні не ідентифіковано. 

Мінфін  (головне  міністерство  із  тлумачення  стандартів  бухобліку)  із  приводу
застосування даного стандарту при складанні звітності за 2016 рік на дату підписання цієї
звітності керівництвом Компанії не видав жодних нормативних або інших рекомендаційних
документів. 

Враховуючи  вище  наведене,  нами  прийнято  рішення  не  застосовувати  МСБО  29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

Але протягом 2017 року ми будемо контролювати  цю ситуацію та  аналізувати  як
кількісні  фактори  кумулятивної  інфляції,  так  і  якісні  макропоказники,  що  позитивно
впливають  на  економічний  розвиток,  які  в  свою  чергу  є  факторами,  що  впливають  на
зниження кількісних інфляційних  складових.
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(в)  Судження  щодо  необхідності  розкриття  інформації  про  помилки  попередніх
періодів.

В  2016  році  Товариством  було  виявлено  помилку  щодо  ненарахування  зносу
нематеріальних  активів  в  попередніх  періодах.  За  рахунок  цього  в  фінансовій  звітності
Товариства за 2015 рік було завищено балансову вартість нематеріальних активів та розміру
нерозподіленого прибутку на 31.12.2015р. на 525 тис. грн., а також чистого прибутку за 2015
рік на 8 тис. грн.

Відповідно  до  МСБО  8  суб’єкт  господарювання  виправляє  суттєві  помилки
попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених
до  випуску  після  їх  виявлення  шляхом:  a)  перерахування  порівнюваних  сум  за  поданий
попередній  період  (періоди),  у  якому відбулася  помилка,  або  б)  перерахування  залишків
активів,  зобов’язань  та  власного  капіталу  на  початок  періоду  за  найперший  з  поданих
попередніх  періодів,  якщо помилка відбулася  до першого з  поданих попередніх  періодів.
Відповідно  до  п.10д  МСБО  1  у  разі  ретроспективного  перерахунку  статей  фінансової
звітності, повний комплект фінансової звітності повинен включати звіт про фінансовий стан
на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду.

Товариство вважає дану помилку несуттєвою, а тому не проводило ретроспективного
перерахування сум у звітності та не подає додатково звіт про фінансовий стан на початок
найбільш  раннього  порівняльного  попереднього  періоду.  Помилку  було  виправлено  в
звітності шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду
в рядку 4010 Звіту про власний капітал за 2016 рік.
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5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Середня  кількість  працівників ПАТ  «Івано-Франківський  завод  «Промприлад»
протягом 2016 року становить 163 осіб

Виручка від реалізації

Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
Показник 2015р. 2016р.

Виручка від реалізації виробів власного виробництва 5698 6013
Виручка від реалізації товарів 64 39
Виручка від реалізації робіт і послуг 4295 4273
Всього 10057 10325

Собівартість реалізації

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:
Показник 2015 р. 2016 р.

Собівартість реалізованих виробів власного виробництва (5989) (6132)
Собівартість реалізованих товарів (48) (33)
Собівартість від реалізації робіт і послуг (3980) (3829)
Всього (10017) (9993)

Собівартість реалізації за елементами витрат була представлена наступним чином:
Показник 2015р. 2016р.

Собівартість матеріалів, товарів (4774) (4221)
Заробітна плата (1293) (1353)
Нарахування на ЗП (284) (283)
Амортизація (2398) (2653)
Комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, 
інше) (336) (453)
Інші витрати (932) (1030)
Всього (10017) (9993)

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:
Показник 2015 р. 2016 р.

Амортизація (29) (33)
Відрядження (3) (6)
Зв'язок (4) (4)
Заробітна плата адміністрації (685) (765)
Нарахування на заробітну плату адміністрації (151) (156)
Податки та збори (758) (648)
Послуги (101) (121)
Інші (1045) (1941)
Всього (2776) (3674)

Витрати на збут

Витрати на збут були представлені наступним чином:
Показник 2015 р. 2016 р.

Заробітна плата (138) (113)
Нарахування на ЗП (30) (24)
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Послуги пов’язані з транспортуванням продукції (34) (16)
Амортизація (4) (4)
Інші (133) (93)
Всього (339) (250)
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Інші операційні доходи і витрати

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:

Показник
2015р. 2016 р.

Доходи Витрати Доходи Витрати
Дохід (витрати) від операційної курсової 
різниці 10 (3) 7 -
Дохід (витрати) від реалізації інших 
оборотних активів 234 - 4642 -
Доходи (витрати) від операційної оренди - - - -
Результат від отриманих/сплачених 
штрафів, пень - (689) - -
Доходи (витрати) від списання 
заборгованостей 45 (23) - (64)
Витрати від знецінення запасів - - - -
Податки  до  виплати,  крім  податку  на
прибуток - - - -
Страхування - - - -
Дохід  (убуток)  від  реалізації/списання
основних засобів - - - -
Інші операційні доходи/(витрати) 3146 (1871) 1289 (2060)
Всього 3435 (2586) 5938 (2124)

Фінансові доходи і витрати

Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:

Показник
2015р. 2016 р.

Доходи Витрати Доходи Витрати
Проценти  за  банківськими  позиками
(овердрафтами),  депозитами,  та
залишками на поточних рахунках - - - (1)
Проценти за позиками від засновників - - - -
Всього - - - (1)

Інші доходи і витрати

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:

Показник
2015 р. 2016р.

Доходи Витрати Доходи Витрати
Дохід (витрати) від реалізації фінансових
інвестицій - - - -
Дохід  (витрати)  від  поновлення
корисності активів - - - -
Дохід  (витрати)  від  не  операційної
курсової різниці - - - -
Дохід  від  безкоштовно  отриманих
активів - - - -
Дохід (витрати) інший - (5) - -
Всього - (5) - -
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Основні засоби

У наступній таблиці надано рух основних засобів без руху незавершених капітальних 
інвестицій за період, що закінчився 31 грудня 2016р.

Показник

Буди
нки
та

спору
ди

Інструмент
и прилади,
інвентар та

інші
основні
засоби

Транспортн
і засоби

МНМА
Обладна

ння

Біблі
отечн

і
фонд

и

Всього

Первісна вартість
На початок 
звітного року 10480 496 164 1298 7356 1 19795
Надійшло 
основних 
засобів 1027 - 10 34 840 - 1911
Вибуло 1434 6 - 14 179 - 1633
На кінець 
звітного періоду 10074 490 174 1318 8018 1 20074
Накопичена амортизація
На початок 
звітного року

(6941
) (447) (163) (812) (7276) (1) (15640)

Амортизаційні 
нарахування за 
звітний період (226) (16) (1) (191) (23)

-
(457)

Вибуло
(1308

)
(15) - (17) (158) - (1498)

На кінець 
звітного періоду

(5859
) (448) (164) (986) (7141) (1) (14599)

Балансова вартість
На кінець 
звітного періоду 4215 42 10 331 877 - 5475

У наступній таблиці надано рух основних засобів без руху незавершених капітальних 
інвестицій за період, що закінчився 31 грудня 2015р.

Показник

Буди
нки
та

спору
ди

Інструмент
и прилади,
інвентар та

інші
основні
засоби

Транспортн
і засоби

МНМА
Обладна

ння

Біблі
отечн

і
фонд

и

Всього

Первісна вартість
На початок 
звітного року 10490 514 192 1292 7616 1 20105
Надійшло 
основних 
засобів - - - 37 - - 37
Вибуло 10 19 28 30 259 - (346)
На кінець 
звітного періоду 10480 495 164 1299 7357 1 19796
Накопичена амортизація
На початок 
звітного року

(6694
) (451) (187) (806) (7378) (1) (15517)
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Амортизаційні 
нарахування за 
звітний період (256) (14) (4) (36) (4) - (465)
Вибуло (9) (18) (28) (30) (28) - (342)
На кінець 
звітного періоду

(6941
) (447) (163) (812) (7276) (1) (15640)

Балансова вартість
На кінець 
звітного періоду 3539 48 1 487 81 - 4156
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Запаси

Запаси Товариства були представлені наступним чином:                 

Найменування показника
Рядок

балансу
на 31.12.2015 на 31.12.2016

Сировина і матеріали 1101 482 535
Паливо 1101 8 11
Запасні частини 1101 29 8
Інші виробничі запаси 1101 848 1053
Малоцінні та швидкозношувані предмети 1101 92 105
Незавершене виробництво 1102 877 830
Готова продукція 1103 2255 2690
Товари 1104 23 20
Разом 4614 5252

Дебіторська заборгованість

Аналіз  дебіторської  заборгованості,  в  тому  числі  протермінованої  (наведеної  з
урахуванням резерву сумнівних боргів) представлено наступним чином:

Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

Всього на
кінець року

До 12
місяців

Від 12 до 18
місяців

Від 18 до 36
місяців

на 31.12.2016
- історична вартість
- з урахуванням резерву

1357
1357

532
532

825
825

-
-

на 31.12.2015
- історична вартість
- з урахуванням резерву

660
540

426
426

14
14

220
100

Інформація  про  рух  резерву  на  знецінення  дебіторської  заборгованості
представлена таким чином:

Резерв під сумнівну заборгованість 2015 2016
Залишок станом на 1 січня - 121
Створений/визнаний протягом року 121 -
Сторнування резерву - -
Суми, списані протягом року як безнадійні - 121
Залишок станом на 31 грудня 121 -

Дебіторська та кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Дебіторська та кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом компанії
були представлені наступним чином:

Показник 31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
ПДВ до повернення, в т.ч. - -
Аванси з податку на прибуток - -
Інші податки переплачені 3 5
Всього дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 3 5
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Довгострокові фінансові інвестиції
Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій:

№
з/
п

Вид фінансових інвестицій на
31.12.2015р.

на
31.12.2016р.

1 Акції прості іменні, в т.ч: 60 60
 - зупинено внесення змін до системи депозитарного 
обліку

60 60

2 Інвестиційні сертифікати іменні, в т. ч.: 612 612
- зупинено внесення змін до системи депозитарного 
обліку

612 612

3 Акції корпоративного інвестиційного фонду іменні, в 
т.ч.:

3454 3454

- зупинено внесення змін до системи депозитарного 
обліку

- 3454

РАЗОМ 4126 4126
- зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку 672 4126

Станом на 31.12.2016р. обіг цінних паперів на суму 4126 тис. грн. був зупинений в
системі  депозитарного  обліку  (на  31.12.2015р.  –  на  суму  672  тис.  грн.).  В  зв’язку  із
відсутністю інформації про справедливу вартість цих цінних паперів, Товариство обліковує їх
за вартістю на момент зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку.  

Статутний капітал

Станом  на  31.12.2015р.  і  31.12.2016р.  загальна  кількість  випущених  та  оплачених
акцій Товариства складала 47 922 шт. Всі акції Товариства є простими. Номінальна вартість
однієї простої акції – 100 грн.

Структура власності Товариства станом на 31 грудня 2016 р. була наступною:

Власник капіталу
Кількість
акцій, шт

Вартість за
номіналом

Частка, %

1. ПАТ «Закритий недиверсифікований 
корпоративно-інвестиційний фонд «Синергія-4» (код 
ЄДРПОУ 35031362) 14161 1416100 29,5
2. ПАТ «ЗНКІФ «КІНТО Капітал» (код ЄДРПОУ 
32980900). 11439 1143900 23,9
3. ПрАТ «Оксана Плюс» (код ЄДРПОУ 21561056) 4797 479700 10,0
4. Фізичні особи резиденти 17525 1752500 36,6
Всього 47922 4792200 100%

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість представлені наступним чином:

Показник
Рядок

балансу
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 1615 452 1969
Кредиторська заборгованість по розрахункам з 
учасниками 1640 176 176
Інші поточні зобов’язання, в т. ч.: 1690 82 4072
Всього 710 6217

Інші короткострокові зобов’язання
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Інші короткострокові зобов’язання були представлені наступним чином:

Показник
Рядок

балансу
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.

Забезпечення виплат персоналу 1660 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 718 263
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 1620 185 232
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування 1625 3044 100
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 1630 560 667
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Всього 4507 1262

6. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Протягом звітного року провідному управлінському персоналу Товариства  нараховувалась  і

виплачувалась  заробітна  плата  відповідно  до  встановленої  системи  оплати  праці.  Товариство  не
здійснює  спеціальних  виплат  управлінському  персоналу.  Всі  виплати  працівникам  обумовлені
колективним договором.

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА КАПІТАЛОМ
Товариство схильне до різних ризиків. Основними видами ризиків є кредитний ризик

і ризик ліквідності. 
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик

того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої
сторони у результаті невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу
продукції,  товарів,  надання  послуг  на  кредитних  умовах  та  інших  операцій  з  контрагентами,  у
результаті яких виникають фінансові активи. Політика Товариства полягає у тому, що клієнти, які
бажають здійснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевірку на платоспроможність.
Істотні непогашені залишки також переглядаються на постійній основі.

Товариство  формує  резерв  на  знецінення,  який  є  оцінкою  понесених  збитків  стосовно
торгової дебіторської заборгованості. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який
стосується індивідуально суттєвих ризиків.

Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризиків.
Ризик ліквідності. Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових

коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов’язань по мірі їх настання. Метою
Товариства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні
кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються для
управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. Товариство здійснює аналіз за строками
оплати активів та термінами погашення своїх зобов’язань і планує рівень ліквідності залежно від їх
очікуваного  погашення.  Запозичені  кошти  також  використовуються  для  фінансування  потреб
Товариства в оборотному капіталі. 

Ризики, пов’язані з недотриманням вимог податкового законодавства та інших
нормативних  актів.  Українське  законодавство  і  нормативні  акти,  що  регулюють  сферу
оподаткування та інші аспекти діяльності, продовжують змінюватись. Положення законів і
нормативних актів часто є нечітко сформульованими, а їх тлумачення залежить від позиції
місцевих, регіональних чи центральних органів влади й інших державних органів. Випадки
суперечливих  тлумачень  непоодинокі.  Керівництво  вважає,  що  його  розуміння  положень
законодавства,  яке  регулює  діяльність  Товариства,  є  правильним  і  діяльність  Товариства
здійснюється  у  повній  відповідності  до  законодавства,  що  регулює  його  діяльність.
Керівництво вважає, що Товариство нарахувало і сплатило всі належні податки, обов’язкові
платежі і збори. Існує ризик того, що операції  й iнтерпретацiї,  що не були поставленi пiд
сумнiв  у  минулому,  можуть  бути  поставленi  пiд  сумнiв  державними  органами  в
майбутньому,  хоча цей ризик  значно  зменшується  з  плином часу.  Неможливо визначити
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суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi взагалi iснують, або
ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.

Управління  капіталом. Метою  Товариства  при  управлінні  капіталом  є  забезпечення
подальшої роботи Товариства в якості безперервного функціонуючого підприємства, щоб приносити
прибуток учасникам та вигоди зацікавленим сторонам.

8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО
ПЕРІОДУ

Фінансова  звітність затверджена до випуску Головою правління  29.02.2017р. 
Відповідно до вимог, визначених МСБО 10 «Події після звітної дати» події, що потребують

коригування активів та зобов’язань Товариства, а також додаткового розкриття у фінансовій звітності
відсутні.

Голова Правління Колісник Вячеслав Іванович

Головний бухгалтер
Зубакова

Тетяна Василівна
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