
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              31.03.2021 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 

               № 79-191 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 
правлiння 

      
Токмиленко Олександр Сергiйович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

05782912 

4. Місцезнаходження 
емітента 

78000 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвський м.Iвано-Франкiвськ вулиця 
Академiка Сахарова, буд. 23 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

0342 750592 0342 784201 

6. Адреса електронної 
пошти 

prylad@prylad.com.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 
Протокол № 29 Рiчних загальних зборiв акцiонерiв від 26.03.2021 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

http://www.prylad.com.ua  02.04.2021 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

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 емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента. X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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 осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

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

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. 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. 

 

38. 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. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 



Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвський завод "Промприлад" 

2. Скорочене найменування (за наявності). 
 ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 
"ПРОМПРИЛАД" 

3. Дата проведення державної реєстрації  04.11.1996 

4. Територія (область)  Iвано-Франкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  4792200.00 

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) 134 

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

26.51 
 ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ 

 33.20  Установлення та монтаж машин i устаткування 

 43.21  Електромонтажнi роботи 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

 АТ АКБ "Львiв" 

2)  МФО банку  325268 

3)  IBAN  UA673252680000026007090454003 

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

 АТ АКБ "Львiв" 

5)  МФО банку  325268 

6)  IBAN  UA493252680000026008090454002 

 



16. Судові справи емітента 

N 
з/п 

Номер 
справи 

Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 344/11456/18 
Iвано-Франкiвський 
господарський суд 

Приватного акцiонерного 
товариства "Iвано-

Франкiвський завод 
"Промприлад" 

Кінаш Василь немає 
Про стягнення 

заборгованостi в сумi 
3821,27 грн. 

27.02.20р. Залишено без 
задоволення 

Опис Провадження у справi вiдкрито 30.07.18р. 

2 809/1031/16 
Iвано-Франкiвський 

окружний адмiнiстративний 
суд 

Приватного акцiонерного 
товариства "Iвано-

Франкiвський завод 
"Промприлад" 

Держ. Архітектурно-
будівельна інсп. 

немає 
не майнові з приводу 

регулювання 
містобудування 

20.05.2020р. Залишено 
без задоволення 

Опис 
Провадження у справi вiдкрито 16.08.16р 
 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змiн не було. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 134 осiб; 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 32 осiб  ; 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 123 
осiб; 
Фонд оплати працi усiх працiвникiв збiльшився в порiвняннi з минулим роком та 
склав 8 259,2 тис.грн.; 
Протягом 2019 року кадрова програма спрямована на забезпечення квалiфiкацiї її 
працiвникiв операцiйним потребам не розроблялася та  не здiйснювалася 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Товариство не проводить. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Бухгалтерський  облiк  ведетьсявiдповiдно  до  Закону  України  "Про  
бухгалтерський  облiк  i фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.1999 р. за No 
996-ХIV. Облiк в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " з врахуванням вимог 
нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.Бухгалтерський  
облiк  ведеться  по  журнально-ордернiй  формi  iз  застосуванням  комп'ютерної 
технiки. Облiковою  полiтикою  Товариства,  затвердженою  наказом  голови  
правлiння,  визначено сукупнiсть  принципiв,  методiв,  якi  використовуються  
Товариством  для  складання  i  надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п. 23 
П(С)БО No1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, затвердженого наказом 
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. No73.Задовiльний  стан  
бухгалтерського  облiку  в  Товариствi  забезпечив  своєчасне  складання  та 
подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної 
звiтностi.Бухгалтерський   облiк   ведеться   згiдно   вимог   нацiональних   
Положень   (стандартiв) бухгалтерського  облiку  (П(с)БО),  а  рiчна  фiнансова  
звiтнiсть  складена  шляхом  трансформацiї даних бухгалтерського облiку вiдповiдно 



до вимог МСФЗ. Детальний опис облiкової полiтики Товариства подано  у Примiтках до 
фiнансової звiтностi за 2019 рiк, що входять до складу рiчного звiту емiтента. 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Завод спецiалiзується на випуску приладiв для вимiрювання параметрiв газу, нафти 
та iнших середовищ, електронної апаратури для автоматизацiї електронних процесiв 
систем регулювання, сигналiзацiї та захисту, випускає лiчильники газу промислового 
призначення ЛГК, РГК, РГА, РГС для комерцiйного облiку газу; лiчильники-
витратомiри мазуту, нафти,масел та iнших високов'язких рiдин; перетворювачi 
вимiрювальнi рiзницi тискiв в комплектi з стандартними звужуючими пристроями, 
конденсацiйними та роздiлювальними посудинами для побудови систем облiку, вимiру 
та регулювання витрат газiв та рiдин. В 2019 роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї 
продукцiї, послуг та робiт склав 18 094 тис. грн. Зазначений дохiд отримано за 
реалiзацiю наступної продукцiї, послуг та робiт: Лiчильники газу: - 7 699,3 (349 
од.)з них- 
Лiчильники газу турбiннi ЛГ-К-Ех - 2 711,5  тис. грн. (64 од.) 
Лiчильники газу роторнi РГК-Ех - 380,4 тис. грн. (19 од.) 
Лiчильники газу роторнi РГС-Ех - 2 712,2 тис. грн. (138 од.) 
Лiчильники газу роторнi РГА-Ех - 1 895,2 тис. грн. (128 од.). Реалізація 
лічильників газу турбінних ЛГ-К-Ех та роторних РГ-К-Ех в межах України 
зберігласьна рівні 2016 - 2018 років. Збільшення кількості реалізованих 
лічильників газу роторних РГС та РГА в 2019 році викликано тендером на закупку, 
який проводив "Оператор газотранспортної системи України".  
Починаючи з березня 2018 року (номер заявки NoСТ01 вiд 05.03.2018 року ) в ДП 
"Iвано-Франкiвськстандартметрологiя" проходять оцiнку вiдповiдностi лiчильники 
газу роторнi РГК-Ех, РГС-Ех, РГА-Ех на вiдповiднiсть "Технiчному регламенту 
засобiв вимiрювальної технiки", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 24.02.2016 р.No163 та ДСТУ EN 12480:2006 "Лiчильники газу роторнi. 
Загальнi технiчнi умови" .  
Термiни завершення випробувань затягуються через велику гамму типорозмiрiв 
лiчильникiв як по витратах так i по тисках, а також через великий та довготривалий 
об'ємсамих випробувань, а саме:-перед та пiсля кожного випробування знiмають 
метрологiчнi характеристики лiчильника по семи точках;Лiчильники газу турбiннi ЛГ-
К-Ех, та лiчильники газу роторнi РГА-Ех, РГС-Ех, РГК-Ех в даний час проходять 
процедуру оцiнки вiдповiдностi продукцiї за модулем  
В вимогам "Технiчного регламента обладнання та захисних систем, призначених для 
використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах". ( завершення в квiтнi 
поточного року). 
В 2019 роцi було реалiзовано 82 од перетв. рiзницi тискiв ДМ: на суму 520,1 тис. 
грн. З них на територiї України,- 520,1 тис. грн. (82 од.), реалізовано на експорт 
- 0.  
В 2018 роцi ДП "Iвано-Франкiвськстандартметрологiя" проведено оцiнку вiдповiдностi 
перетворювачiв вимiрювальних рiзницi тискiв ДМ-3583М на вiдповiднiсть "Технiчному 
регламенту засобiв вимiрювальної технiки", затвердженого постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 24.02.2016р. No163. Отримано сертифiкат перевiрки типу 
(модуль В).  
При постачаннi споживачу кожен перетворювач ДМ-3583М проходить оцiнку 
вiдповiдностi технiчному регламенту за модулем F. 
В 2019 роцi реалiзовано фiльтрiв газу - 2 149,6 тис. грн. (427 од.) З них -
фiльтрiв газу ФГК - 1 364,9 тис. грн. (341 од.),  фiльтрiв газу ФГТ (трiйчастий 



фiльтр) - 784,7 тис. грн. (86 од.). В 2018 роцi органом з оцiнки вiдповiдностi 
"Захiдний експертно -технiчний центр" фiльтри газу ФГТ сертифiкованi на 
вiдповiднiсть "Технiчному регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском", 
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.2011 р. No35. 
Отримано сертифiкат експертизи типу та декларацiю про вiдповiднiсть продукцiї 
вимогам технiчного регламенту. 
Порiвняно з минулими роками було збiльшено реалiзацiю та випуск Iндикаторiв 
перепаду.тиску IПТ - 2 098,1 тис. грн. (427 од.). Реалізація прямих дiлянок ПД 
склала - 200,7 тис. грн. (20 од.). 
В 2019 роцi відбулось невелике зменшення обсягiв ремонтiв, обслуговування та 
повiрок лiчильникiв газу. Всього було виконано тахих робiт на суму 3 367,9 тис. 
грн. (436 од.). Iнших робiт на замовлення виконано на суму 1 513.2 тис. грн. 
Для розширення ринкiв збуту крiм прямих поставок та послуг посередникiв, подукцiя 
пiдприємства рекламувалася в пресi, iнтернетi, на виставках. Завод спiвпрацює з 
регiональниим представництвами, в тому числi у Вiрменiї, Росiї, Молдовi, Бiлорусi, 
Узбекистанi, Казахстанi. В Українi є представництва у Львовi, Луцьку, 
Днiпропетровську, Харковi, Iвано-Франкiвську, , Полтавi, Житомирi, Києвi. Для 
змiцнення i розширення пропозицiй на ринку, впроваджено такi заходи:-розроблено 
програму заходiв збуту продукцiї; 
-розробляються i впроваджуються новi види продукцiї i вдосконалюється серiйна 
продукцiя; 
-встановлюються контакти iз фiрмами i споживачами, якi мають можливiсть сприяти в 
полiпшеннi ринкових пропозицiй; 
 
 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Протягом останнiх 5 рокiв значних iнвестицiй не було. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Для  пiдвищення  продуктивностi  працi,  якостi  продукцiї  пiдприємства  та  
зниження  впливу суб'єктивного  фактору  заплановано  провести  модернiзацiю  
дiючого  обладнання  та  закупку нового  на  загальну  суму  близько  2  млн.грн.  
Проводиться  розрахунок  економiчного обгрунтування даної програми. 
Мiсцезнаходження основних засобiв -м. Iвано-Франкiвськ, вул. Академiка Сахарова, 
б. 23Д.Екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Основнi фактори, якi заважають стабiльному фiнансуванню: нестача обiгових коштiв, 
необхiднiсть замiни активної частини основних фондiв i застосування нових 
технологiй, значний податковий тиск. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фiнансовий стан задовiльний. 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 



 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 
не було. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
План реалізації на 2020 рiк є наступним: 
Лiчильники газу - 9 327,9 тис.грн. - 368 шт.; 
Перетворювачi ДМ - 1 280,9 тис.грн. - 175 шт.; 
Фiльтри газу - 1 502,3 тис.грн. - 387 шт.; 
Прямi дiлянки ПД - 230 тис.грн. - 23 шт.; 
Iндикатор перепаду тиску - 2 084,7 тис.грн. - 424 шт.; 
Інша продукція - 374,3 тис.грн.; 
Всього ГП: 14 800,1 тис.грн. 
Замовлення: 5 177,3 тис.грн.; 
ремонт, повірка - 3 479,7 тис.грн.; 
гальванопокриття - 728,9 тис.грн.; 
токарнi роботи - 434,3 тис.грн.; 
iншi роботи - 534,4 тис.грн.; 
Разом: 19 977,4 тис.грн. 
 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не здiйснювались 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Аналiз дiяльностi не проводився. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Наглядова рада 
Наглядова рада обирається у складi 3 (трьох) осiб: голова 

та двоє членiв Наглядової ради 

Голова Наглядової ради - Филюк Юрiй Миколайович; 
Член Наглядової ради - Маркуц Iгор Ярославович; 

Член наглядової ради - Гривнак Галина Степанiвна. 

Правлiння 
До складу Правлiння входить голова та двоє членiв 

Правлiння 

Станом на 31.12.2019 року склад Правлiння був наступний: - Голова Правлiння - 
Токмиленко Олександр Сергiйович;- член Правлiння - Добровольський Ярослав 

Богданович;- член Правлiння - Колiсник Вячеслав Iванович. 

Ревiзiйна комiсiя 
До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та двоє членiв 

Ревiзiйної комiсiї. 

Голова ревiзiйної комiсiї - Василик Тетяна Михайлiвна;  
член Ревiзiйної комiсiї - Смiх  Юлiя  Миколаївна; 
член Ревiзiйної комiсiї - Федорiв Тетяна  Iванiвна. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 

1) Посада голова наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Филюк Юрiй Миколайович 

3) Рік народження 1982 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 12 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ “Промприлад Реновацiя” 
41355459 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 3 роки 

8) Опис    Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було.  
Iншi  посади,  якi  обiймала  особа протягом  останнiх  п'яти  рокiв -перебування  на  посадi  Члена  
Наглядової  ради  АТ  “ЗНВКIФ “Промприлад  Iнвестмент”,  Директора  БО  “Благодiйний  Фонд”  Тепле  
Мiсто”,  Директора  ТОВ “Промприолад.Холдинг”, Директора ТОВ “Промприлад Реновацiя”, Директора 
ТОВ “Промприлад Пiлот”, Директора ТОВ “23 ресторани”. Загальний стаж роботи -12 рокiв. Змiни у складi 
посадових осiб у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді посадових 
осіб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 

1) Посада член наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Маркуц Iгор Ярославович 

3) Рік народження 1977 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 23 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ “Тенмарк” 
32874062 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 3 роки 

8) Опис    Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було.  
Iншi  посади,  якi  обiймала  особа протягом останнiх п'яти рокiв -перебування на посадi вiце-президента 
Львiвської Торгово- 
Промислової палати, Директора ТОВ “Тенмарк”, менеджера з розвитку бiзнесу ТОВ “Тенмарк”.  Загальний 
стаж роботи - 23 рокiв. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з закінченням 
терміну перебування на посаді посадових осіб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 
 

1) Посада член наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Гривнак Галина Степанівна 

3) Рік народження  
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років)  
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ “Лiгос” 
 
Головний бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 3 роки 

8) Опис    Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було.  
Iншi  посади,  якi  обiймала  особа  протягом останнiх п'яти рокiв -перебування на посадi Голови 
Наглядовоїради АТ “ЗНВКIФ “Промприлад Iнвестмент”,  Головного  бухгалтера  ТОВ  
“Промприлад.Холдинг”,  Головного  бухгалтера  ТОВ “Лiгос”,  Головного  бухгалтера  ТОВ  “Iперово  
Фудз”.    Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з закінченням терміну 
перебування на посаді посадових осіб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 

1) Посада член правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Колiсник Вячеслав Iванович 

3) Рік народження 1972 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 30 



6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "Промприлад" 
16461855 
Голова правління 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 5 рокiв 

8) Опис    Виплачених винагород (окрiм заробiтної плати  згiдно з посадовим окладом), в тому числi у 
натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Iншi посади,  якi  обiймала  особа  протягом  останнiх  п'яти  
рокiв - перебування  на  посадi -Голови Правлiння Товариства.На  iнших  пiдприємствах  посад не обiймає. 
Загальний стаж роботи -30рокiв. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з 
закінченням терміну перебування на посаді посадових осіб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 
 

1) Посада голова правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Токмиленко Олександр Сергiйович 

3) Рік народження 1985 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 12 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ “Промприлад Реновацiя” 
41355459 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 5 рокiв 

8) Опис    Виплачених винагород (окрiм заробiтної плати  згiдно з посадовим окладом), в тому числi у 
натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було. 
Iншi  посади,  якi  обiймала  особа  протягом останнiх п'яти рокiв -перебування на посадi Директора ТОВ 
“Промприлад Реновацiя”, Директора ТОВ “23 ресторани”.  Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Змiни у складi 
посадових осiб у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді посадових 
осіб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 

1) Посада член правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Добровольський Ярослав Богданович 

3) Рік народження 1965 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 13 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" 
05782912 
перший заступник голови правлiння 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 5 рокiв 

8) Опис    Виплачених винагород (окрiм заробiтної плати  згiдно з посадовим окладом), в тому числi у 
натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi відбулися 
у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді посадових осіб. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 
 

1) Посада голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Василик Тетяна Михайлiвна 

3) Рік народження 1995 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 5 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ  “Промприлад.Iнвестицiї” 
42716754 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 3 роки 

8) Опис    Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було.  
 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -перебування на посадi Члена Наглядової 
ради АТ “ЗНВКIФ “Промприлад Iнвестмент”, Директора ТОВ  “Мiдас  Iнвест”,  Директора  ТОВ  
“Промприлад.Iнвестицiї”.  Загальний стаж роботи - 5 рокiв. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi 
відбулися у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді посадових осіб. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
 

1) Посада член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Смiх  Юлiя  Миколаївна 

3) Рік народження 1986 



4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 16 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ   “Промприлад   Реновацiя” 
41355459 
Бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 3 роки 

8) Опис    Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було.  
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -перебування   на   посадi   Бухгалтера   ТОВ   
“Промприлад   Реновацiя”,   Бухгалтера   ТОВ “Хiмнафтосервiс”.  Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Змiни у 
складi посадових осiб у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді 
посадових осіб. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 

1) Посада член ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Федорiв Тетяна  Iванiвна 

3) Рік народження 1990 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 13 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ТЕПЛЕ МІСТО" 
 
Бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.03.2019 3 роки 

8) Опис    Виплачених  винагород,  в  тому  числi  у  натуральнiй  формi  за  звiтний  перiод  не  було.  
 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв -перебування  на  посадi  Бухгалтера  БО  
"Благодiйний  фонд  "Тепле  Мiсто",  Бухгалтера  ТОВ "Iмперово  Фудз",  Економiста  фiнансової  роботи  
ПАТ  "Iвано-Франкiвський  мясокомбiнат". Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Змiни у складi посадових осiб 
у звiтному перiодi відбулися у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді посадових осіб. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

голова правлiння Токмиленко Олександр Сергiйович 0 0 0 0 

член правлiння Добровольський Ярослав Богданович 0 0 0 0 

член правлiння Колiсник Вячеслав Iванович 0 0 0 0 

голова наглядової ради Филюк Юрiй Миколайович 0 0 0 0 

член наглядової ради Маркуц Iгор Ярославович 0 0 0 0 

член наглядової ради Гривнак Галина Степанiвна 0 0 0 0 

член Ревiзiйної комiсiї Василик Тетяна Михайлiвна 0 0 0 0 

член Ревiзiйної комiсiї Смiх  Юлiя Миколаївна 0 0 0 0 

голова ревiзiйної комiсiї Федорiв Тетяна  Iванiвна 0 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" 

42645427 
76018 Iвано-Франкiвська область  м. Івано-Франківськ вул. 

Сахарова, 23 
 82.377600000000 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Домін" 32663591 м. Київ  м.Київ вул.   5.619500000000 

Iншi акцiонери-юридичнi особи (2 ос.) - -  - - -   1.439800000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Фiзичнi особи (1464 ос.)  10.563100000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

З 2019 по 2024 рiк -емiтентом планується поступово провести реконструкцiю на всiй територiї та в примiщеннях. 
Заплановано i надалi постiйно оновлювати свою серiйну продукцiю -лiчильники газу, коректори об'ємних витрат 
газу з модемним зв'язком, фiльтри, дiафрагми, метрологiчнi установки, системи i прилади комерцiйного облiку 
газу, контрольно-вимiрювальнi прилади, засоби автоматизацiї та прилади  для  дослiдження  нафтових  iгазових  
свердловин.  Поряд  з  цим  планується  повне удосконалення  технологiчного  циклу  виробництва  продукцiї,  
постiйне  оновлення  серiйної продукцiї згiдно з вимогами нових нормативних документiв та запровадження при 
виготовленнi продукцiї  новiтних  i  передових  технологiй.  Емiтентом  заплановано  у  подальшому  неухильно 
дотримуватись  запровадженої  системи  екологiчного  управлiння  виробництва  продукцiї,  яка вiдповiдає  
вимогам  ДСТУ  ISO  14001:2018  для  того,  щоб  виробництво  емiтента  не  було шкiдливим, а повнiстю 
безпечним для навколишнього середовища та мешканцiв регiону. Також заплановано  збереження  Державного  
первинного  еталону,  який  є  найвищою  ланкою  у забезпеченнi  достовiрностi  облiку  природного  газу  в  
Українi  та  згiдно  постанови  Кабiнету Мiнiстрiв  України  No  1709  вiд  19  грудня  2001  року,  становить  
нацiональне  надбання  та  є унiкальним  комплексом  еталонних  засобiв  високої  точностi,  якi  призначенi  для  
первинного вiдтворення  одиницi  об'єму  та  об'ємної  витрати  газу  в  Українi.  В  перспективi  емiтентом 
планується  створення  ряду  (лiнiйки)  еталонних  засобiв  для  калiбрування  лiчильникiв  газу  на високому  тиску  
на  реальному  середовищi,  що  у  свою  чергу  дасть  можливiсть  проводити необхiднi  роботи  та  
випробовування,  якi  регламентованi  у  Технiчному  регламентi  <Щодо суттєвих вимог до засобiв вимiрювальної 
технiки>, нова редакцiя якого розробляється на основi  
Директиви  2014/32  ЄС  Європейського  Парламенту  та  Ради  вiд  26  лютого  2014  року  про гармонiзацiю 
законодавства держав-членiв ЄС. З використанням наявного обладнання емiтента можна проводити прикладнi 
дослiдження в галузi облiку газу з метою пiдвищення його точностi та  достовiрностi,  що  є  важливою  задачею  в  
умовах  суттєвого  здорожчання  газу  в  країнi. Одночасно планується повне збереження спецiалiзацiї та 
висококвалiфiкованих кадрiв емiтента, а також створення i збiльшення нових робочих мiсць для працевлаштування 
населення регiону. 
 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Завод починав свiй розвиток як приладобудiвний  завод  з 01.01.1957  року  на  базi  створених  у 1939 роцi 
вагономеханiчного та машинобудiвного заводiв, якi були започаткованi з створених у 1905 -1918 роках кустарних 
майстерень фiрми "Край" власника Яворського.На  85  одиницях  обладнаня  та  верстатiв  з  1939  року  обидва  
заводи  ремонтували  млини, пилорами, обладнаня цукрових заводiв та виготовляли водянi насоси, автоваги, 
саморiзки.В   1956   роцi   машинобудiвний   та   вагомеханiчний   заводи   утворили   Станiславський 
машинобудiвний  завод,  обравши  спецiалiзацiю  приладобудування  та  почавши  виробництво лiчильникiв газу.З 
1958 року завод почав випуск промислових лiчильникiв газу ротацiйного типу, а також освоїв випуск  глибинних  
манрометрiв  для  нафтовикiв,  дифманометрiв  для  котелень,  мазутомiрiв  та автоматики парових котлiв.В  1959  
роцi  завод  перейменовано  на  "Станiславприлад",  а  в  1962  роцi отримує  нову  назву -"Iвано-Франкiвський   
приладобудiвний   завод".   Номенклатура   продукцiї   розширюється, збiльшується випуск приладiв для нафтової 
промисловостi, освоюються електроннi вироби. В  1961  роцi  завод  освоїв  випуск  засобiв  лiчильної  та  
вичислювальної  технiки,  а  в  1971-1975 роках  почав  випускати  геофiзичнi  прилади  для  енергетики  та  АЕС,  
прилади  контролю технологiчних процесiв та засобiв автоматизацiї, парасолi.В  1982  роцi  на  базi  заводу,  фiлiї  
у  смт.Солотвино  Богородчанського  району,  спецiального конструкторського  бюро  засобiв  автоматизацiї  та  
ремонтно-будiвельного  управлiння  створено Iвано-Франкiвське виробниче об'єднання "Геофiзприлад".В  1988  
роцi  виробниче  об'єднання  перейменовано  в  "Iвано-Франкiвське  об'єднання  завод "Промприлад". З цього часу 
проходить процес освоєння i випуску електронних виробiв, таких як прилад  багатоцiльового  контролю  
загального  промислового  використання  "Ломiконт",  блоку живлення i спряження сигналiв БПС-300, блоку 
спряження сигналiв БСС-24, блоку добування кореня  БИК-1,  компактного  багатофункцiонального  
мiкропроцесорного  контролера  Р-130. Також освоюється виробництво i нарощується випуск лiчильникiв газу ЛГ 
та РГ з виходом на коректор i виготовляються коректори ОКВГ.В  1994  роцi  державне  пiдприємство  "Iвано-
Франкiвський  завод  "Промприлад"  шляхом корпоратизацiї  перетворено  у  Вiдкрите  акцiонерне  товариство  
"Iвано-Франкiвський  завод "Промприлад"  з  статутним  фондом  251590,50  гривень.  Загальними  зборами  
акцiонерiв 20.11.2003 року статутний фонд встановлено в розмiрi 4792200 гривень.З  метою  виконання  вимог  
Закону  України  "Про  акцiонернi  товариства"  загальними  зборами акцiонерiв  21.04.2011  року  змiнено  тип  
товариства  на  публiчне  i  найменування  на  Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод 
"Промприлад".Нова  редакцiя  Статуту  (чинна)  зареєстрована  Виконавчим  комiтетом  Iвано-Франкiвської  
мiськради 29.12.2011 року за No 11191050025000011.На  пiдставi  рiшення  ЗЗА  Товариства  (Протокол  No27  вiд  
13.04.2018  року)  змiнено  тип Товариства,  а  саме  з  Публiчного  акцiонерного  товариства "Iвано-Франкiвський  
завод "Промприлад" на Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад".Нова  редакцiя  
Статуту  (чинна)  зареєстрована  Виконавчим  комiтетом  Iвано-Франкiвської мiськради 27.04.2018 року за No 
111900001161 



  
 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 

 
1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 

 
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння 
ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. 

 
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 
 
Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого 
обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші 
фактори, які безпосередньо впливають на платоспроможність орендарів Товариства. Товариство схильне до 
ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійснені господарської діяльності у Товариства 
виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги 
емітента 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався. 

 
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 
вирішив застосовувати  

 
Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, 
об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління 

 
Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 
Практика корпоративного управлiння Товариства - в межах вимог i норм, передбачених законодавством України. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Вiдхилення вiдсутнi. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   
Дата проведення 19.03.2019 

Кворум зборів 87 

Опис Питання, що розглядались: 
1.Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2.Про схвалення рiшення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для голосування на загальних зборах.  
3.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 
4.Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. 
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
6.Про затвердження Звiту та висновкiвРевiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. 
7.Про затвердження балансута рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
8.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв)Товариства за пiдсумками 2018 року. 
9.Про затвердження плану роботиТовариства на 2019рiк. 
10.Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. 
11.Про обрання Голови та членiв Правлiння. 
12.Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради. 
13.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
14.Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 
15.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
16.Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який одночасно є правочином, щодо 
якогоє заiнтересованiсть(договору iпотеки). 
Опис  Питання, що розглядались: 
1.Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2.Про схвалення рiшення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для голосування на загальних зборах.  
3.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 
4.Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. 
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
6.Про затвердження Звiту та висновкiвРевiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. 
7.Про затвердження балансута рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
8.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв)Товариства за пiдсумками 2018 року. 
9.Про затвердження плану роботиТовариства на 2019рiк. 
10.Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. 
11.Про обрання Голови та членiв Правлiння. 
12.Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради. 
13.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
14.Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 
15.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
16.Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який одночасно є правочином, щодо 
якогоє заiнтересованiсть(договору iпотеки). 
Прийнятi рiшення: 
1.Щодо першого питання:Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї -Пастущак Лiдiя 
Євгенiвна, члени Лiчильної комiсiї -Гайдук Наталiя Зiновiївна, Шиптур Богдан Миколайович. 
2.Щодо другого питання:Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосiб 
засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови 
Реєстрацiйної комiсiї при його видачi акцiонеру. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться 
вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. 
3.Щодо третього питання:Обрати Головою загальних зборiв Боднарчука Андрiя Михайловича, Секретарем 
загальних зборiв -Апостолюк Валентину Григорiвну. 
4.Щодо четвертого питання: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства 
за 2018 рiк. 
5.Щодо п'ятого питання:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
6.Щодо шостого питання:Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. 
7.Щодо сьомого питання:Затвердити баланста звiт Товариства за 2018 рiк.8.Щодо восьмого 
питання:Прибуток, отриманий у 2018 роцi, не розподiляти.9.Щодо дев'ятого питання:Затвердити план 
роботиТовариства на 2019рiк.10.Щодо десятогопитання: Достроково припинити повноваження Колiсника 
Вячеслава Iвановича -Голови Правлiння, Добровольського Ярослава Богдановича -члена Правлiння, 
Ємчука Володимира Ярославовича -члена Правлiння. 
11.Щодо одинадцятогопитання: Обрати Правлiння у складi: Токмиленка Олександра Сергiйовича-голова 
Правлiння, Добровольського Ярослава Богдановича-член Правлiння, Колiсника Вячеслава Iвановича -член 
Правлiння. 
12.Щодо дванадцятогопитання:Достроково припинити повноваження Мельничука Вiталiя Григоровича-
Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича-члена Наглядової ради, Левковича Андрiя 
Васильовича -члена Наглядової ради. 



13.Щодо тринадцятогопитання:Обрати Наглядову раду Товариства у складi:Фiлюка Юрiя Миколайовича-
голова Наглядової ради, МаркуцаIгоря Ярославовича-член Наглядової ради, Гривнак Галини Степанiвни-
член Наглядової ради. 
14.Щодо чотирнадцятогопитання:Достроково припинити повноваженняРевiзiйної комiсiї Товариства, а 
саме: Кривошеєвої Оксани Леонiдiвни-голови Ревiзiйної комiсiї, Радзiєвської Надiї Вiкторiвни-члена 
Ревiзiйної комiсiї, Бенедик Ольги Миколаївни -члена Ревiзiйної комiсiї. 
15.Щодо п'ятнадцятогопитання:Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: Василик Тетяни 
Михайлiвни-голови Ревiзiйної комiсiї, Федорiв ТетяниIванiвни-члена Ревiзiйної комiсiї, Смiх Юлiї 
Миколаївни-члена Ревiзiйної комiсiї. 
16.Щодо шiстнадцятого питання:На пiдставi пункту 22 частини другої статтi 33, частини третьої статтi 70 
та статтi71чинного Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо надати згоду на вчинення 
значних правочинiв, якi одночасно є правочинами, щодо яких є заiнтересованiсть,якi вчинятимуться 
Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного календарного 
року з дати прийняття такого рiшення,а саме на укладення Товариством Договору(-iв) iпотеки нерухомого 
майна Товариства iз граничною сукупною вартiстю,що не перевищує 56000 000(п'ятдесят шiстьмiльйонiв) 
гривень.Надати повноваження головi Правлiння Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi 
Товариства вказаногоДоговору (-iв) iпотеки нерухомого майна Товариства ,а також iнших документiв, що 
необхiднi у зв'язку з їх укладенням. Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних Договорiв 
iпотеки нерухомого майна Товариства на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними 
зборами акцiонерiв, не вимагає прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами 
 
 
 
  
 

 
 
 



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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше - 

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

  X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше - 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 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 Позачерговi збори не скликались. 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

- 

Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались.  
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : - 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
- 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Филюк Юрій Миколайович  X   Повноваження посадової особи визначенi 
Статутом товариства. Виплачених винагород, в 

тому числi у натуральнiй формi за звiтний 
перiод не було. Дата обрання на посаду - 

19.03.2019 р. Змiни у складi посадових осiб у 
звiтному перiодi відбулися у зв'язку з 

закінченням терміну перебування на посаді 
посадових осіб. 

Маркуц Ігор Ярославович X  Повноваження посадової особи визначенi 
Статутом товариства. Виплачених винагород, в 

тому числi у натуральнiй формi за звiтний 
перiод не було. Дата обрання на посаду - 

19.03.2019 р. Змiни у складi посадових осiб у 
звiтному перiодi відбулися у зв'язку з 

закінченням терміну перебування на посаді 
посадових осіб. 

Гривнак Галина Степанівна X  Повноваження посадової особи визначенi 
Статутом товариства. Виплачених винагород, в 

тому числi у натуральнiй формi за звiтний 
перiод не було. Дата обрання на посаду - 

19.03.2019 р. Змiни у складi посадових осiб у 
звiтному перiодi відбулися у зв'язку з 

закінченням терміну перебування на посаді 
посадових осіб. 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Так. За 2019 рiк Наглядова рада провела 6 засiдань, розглянувши питання, що вiдносяться до її компетенцiї. Були 
схваленi такi питання iз порядком денним: Про призначення річних загальних зборів (РЗЗ) (Протокол засiдання НР 
б/н від 30.01.2019 р), Про затверження порядку денного РЗЗ (Протоколи засiдань НР № 138 від 07.03.2019 р.), Про 
необхідність реалізації обладнання, яке не використовується у виробничому процесі Товариства(протокол 
засiдання НР № 138/1 від 24.05.2019 р), Про участь Товариства в тендерах  відповідно до закону "Про публічні 
закупівлі" (протокол засiдання НР № 138/2 від 23.08.2019 р), Про розірвання договору з дипозитарієм (протокол 
засiдання НР № 139 від 21.10.2019 р), Про затвердження плану роботу на 2020 рік ,та укладання договору оренди 
(протокол засiдання НР № 140 від 27.12.2019 р). 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
  
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X   

З питань призначень                      X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                        
Комiтети в складi наглядової ради 
не створювались. 

  

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
Комiтети в складi наглядової ради вiдсутнi. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Комiтети в складi наглядової ради вiдсутнi. 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

  

 
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)                                                                          

Членом наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути 
одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. Головою Нглядової ради не 
може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою 
Правлiння 

 
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)                                                                          У звiтному перiодi відбулися змiни у складi наглядової ради. 

 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     - 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад 
виконавчого органу 

Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння - Токмиленко 
Олександр Сергійович ; Член 
Правлiння - Добровольський 
Ярослав Богданович; Член 

Правлiння - Колiсник Вячеслав 
Iванович 

Голова Правлiння є керiвником Товариства, керує поточними справами 
Товариства; без довiреностi вчиняє фiнансовi та (або) юридичнi дiї вiд iменi 
Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства вiдповiдно до 

положень чинного законодавства та цього Статуту; представляє Товариство у 
вiдносинах з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, 

юридичними та  фiзичними особами; укладає вiд iменi Товариства правочини, якi 
не належать до категорiї значних правочинiв;  затверджує органiзацiйну структуру; 

встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; приймає рiшення 
про одержання кредитiв; видає накази та розпорядження, якi є обов 

є керівником Товариства, керує його поточними справами; 
без довіреності вчиняє фінансові та (або) юридичні дії від імені Товариства, 

розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до положень чинного 
законодавства України та цього Статуту; 

представляє Товариство у відносинах з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами як на території 

України, так і за її межами; 
укладає від імені Товариства правочини, які не належать до категорії значних 

правочинів; 
затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, 

штатний розпис та поточні проектно-кошторисні документи Товариства, посадові 
оклади працівників; 

встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; 
приймає рішення про одержання кредитів (за винятком тих, що належать до 

значних правочинів); 
видає накази та розпорядження, які є обов`язковими до виконання всіма 

працівниками Товариства; 
затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності 
Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших його органів; 

відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків; 
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови 

оплати їх праці, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та 
заохочення; 

встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників; 
організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; 

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та 
відпочинку; 

укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим 
представником трудового колективу; 

організовує роботу Правління; 
розподіляє обов'язки між членами Правління; 

скликає засідання Правління та головує на них; 
забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Правління, а також ведення 

та зберігання книги їх реєстрації; 
 
 

 
Чи проведені засідання виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на них рішень; 
інформація про результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як діяльність виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства. 

  

Оцінка роботи виконавчого органу   

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
  
 
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?  1  
 
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 Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

Так Ні 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 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Так 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 )   Ні  
 
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)  Ні 
 
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 порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                          

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Ні Ні Ні Ні Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Ні Ні Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Ні Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                          

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)           

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" 

42645427 
82.3776 

2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Домiн" 32663591 5.6195 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

47922 5508 
Роздiл VI п.10 Закону України "Про депозитарну 

систему України" 
11.10.2012 

Опис  

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв. Голова та члни  Наглядової  
ради  обираються  Загальними  зборами  строком  на  три  роки.  До  складу Наглядової  ради  обираються  
Акцiонери  або  особи,  якi  представляють  їх  iнтереси.  Одна  й  та сама  особа  може  обиратися  до  складу  
Наглядової  ради  неодноразово.  Нагялядова  рада обирається  у кiлькiстi 3 (трьох) осiб. Якщо кiлькiсть членiв 
наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв скликає 
позачерговi Загальнi збори  для  обрання  всього  її  складу.  Без  рiшення  Загальних  зборiв  повноваження  голови  
або члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це 
Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв за станом здоров'я; 3) в разi 
набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть 
виконання ним своїх обов'язкiв; 4) в разi смертi, визнання його  недiєздатним,  обмежено  дiєздатним,  безвiсно  
вiдсутнiм,  померлим;  5)  у  разi  отримання Товариством  письмового  повiдомлення  про  замiну  члена  Члена  
Наглядової  ради,  який  є представником  Акцiонера.  Голова  Наглядової  ради  обирається  Загальними  зборами.  
Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядовоїради, який протягом попереднього року був 
головою Правлiння.Голова та члени Правлiння обираються Загальними зборами строком на п'ять рокiв. Одна й та 
сама особа може обиратися до складу Правлiння неодноразо. Загальнi збори можуть прийняти рiшення  про  
продострокове  припинення  повноважень  Голови  та  (або)  членiв  Правлiння.  Без рiшення Загальних зборiв 
повноваження голови або члена Правлiння припиняються: 1) за його бажанням  за  умови  письмового  
повiдомлення  про  це  Товариства  за  два  тижнi;  2)  в  разi неможливостi виконання  ним  своїх  обов'язкiв за  
станом  здоров'я;  3)  в  разi  набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 
покарання, що виключає можливiсть виконання  ним  своїх  обов'язкiв;  4)  в  разi  смертi,  визнання  його  
недiєздатним,  обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.Голова та два члени Ревiзiйної комiсiї 
обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi  мають  повну  цивiльну  дiєздатнiсть,  строком  на  три  
роки.  Одна  й  та  сама  особа  може обиратися  до  складу  Ревiзiйної  комiсiї  неодноразо.  У  разi  дострокового  
припинення повноважень Голови або члена Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори можуть обрати нового  Голову або 
члена Ревiзiйної комiсiї на решту строку повноважень.Згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок"приватнi акцiонернi товариства не розкривають  iнформацiю  про  будь-якi  винагороди  або  компенсацiї,  
якi  мають  бути  виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Голова  керує роботою  Наглядової  ради;  скликає  засiдання  ради  та  головує  на  них;  органiзовує  ведення 
Протоколiв  ради i  контроль  виконання  рiшень  Ради;  вiдкриває  загальнi  збори,  органiзовує обрання  секретаря  
Загальних  зборiв;  здiйснює  iншi  повноваження,  передбаченi  Статутом  та Положенням про Наглядову 
раду.Член Наглядової ради бере участь у засiданнi Наглядової ради та має право одного голосу при вирiшеннi  
питань,  що  належать  до  повноважень  Наглядової  ради  щодо  захисту  iнтересiв  
акцiонерiв  та  контролю  за  дiяльнiстю  виконавчого  органу.  У  разi  неможливостi  виконання Головою 
Наглядової ради своїх повноважень (у тому числi у разi їх дострокового припинення)  його повноваження здiйснює 
один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Голова  Правлiння  є  керiвником  Товариства,  керує  поточними  
справами  Товариства;  без довiреностi  вчиняє  фiнансовi  та  (або)  юридичнi  дiї  вiд  iменi  Товариства,  
розпоряджається майном  та  коштами  Товариства  вiдповiдно  до  положень  чинного  законодавства  та  цього 
Статуту; представляє Товариство у вiдносинах з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, 
юридичними та  фiзичними особами; укладає вiд iменi Товариства правочини, якi  не  належать  до  категорiї  
значних  правочинiв;    затверджує  органiзацiйну  структуру; встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи 
на послуги; приймає рiшення про одержання кредитiв; видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими до 
виконання всыма працiвниками Товариства;  затверджує  iнструкцiї,  видає  довiреностi  та  iншi  акти  з  питань  
дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв; здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi Статутом.Член Правлiння бере участь у засiданнях Правлiння; має право вимагати проведення 
засiдання Правлiння  та  вносити  питання  до  порядку  денного  в  межах  компетенцiї,  що  належить Правлiнню  
(щодо  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  керiвництвом  поточною  дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради). На засiданнi Правлiння кожний його 
член має один голос.Голова  ревiзiйної  комiсiї:  керує  роботою  Комiсiї  щодо  перевiрки  та  контролю  
фiнансово-господарської  дiяльностi  Товариства;  скликає  засiдання  Комiсiї;  головує  на  них  та  забезпечує 
ведення  протоколiв  засiдань;  щорiчно  звiтує  перед  Загальними  зборами,  iнформує  Наглядову раду та 
Правлiння про результати позачергових перевiрок; забезпечує пiдготовку висновкiв за пiдсумками  перевiрок  та  
виконує  iншi  функцiї,  необхiднi  для  органiзацiї  роботи  ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень.Член  
Ревiзiйної  комiсiї  бере  участь  у  чергових  та  позачергових  (спецiальних)  перевiрках фiнансово-господарської   
дiяльностi   Товариства   виконує   iншi   повноваження,   визначенi Статутом.  Отримує  всi  необхiднi  для  
проведення  перевiрок  матерiали,  бухгалтерськi  та  iншi документи,  а  також  може  вимагати  особистi  
пояснення  працiвникiв  Товариства.  Має  право брати  участь  у Загальних зборах, засiданнях  Правлiння i 
Наглядової ради з правом дорадчого голосу. У разi виявлення фактiв, що свiдчать про про iстотне порушення 
iнтересiв Товариства або  про  виявленi  факти  зловживань  з  боку  посадових  осiб  остннього  Ревiзiйна  комiсiя 
зобов'язана вимагати скликаня позачергових Загальних зборiв. 
  
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
ЗВІТ  З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ   
 
 
Управлінському персоналу ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
Ми виконали завдання з надання впевненості щодо перевірки окремої інформації про корпоративне управління, 
яка міститься у Звіті керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (надалі - Товариство) за 2019 рік та включається до Річного звіту емітента цінних 
паперів за 2019 рік. 
1. Інформація, яку, відповідно до вимог статті 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий  ринок", повинен перевірити 
аудитор, а не висловити свою думку щодо неї, включає:  
" інформацію про практику корпоративного управління; 
" інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 
рішень; 
" персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх 
комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 
2. Інформація, щодо якої аудитор, відповідно до  статті 401 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен 
висловити свою думку, та яка є предметом нашого завдання включає: 
" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 
" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента; 
" порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 
" повноваження посадових осіб емітента. 
Нашими цілями є:  
" перевірити інформацію, яка зазначена в п.1 нашого Звіту; 
" отримати обмежену впевненість стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основі виконаних 
процедур, суттєві питання, які б змусили нас вважати, що інформація, яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є 
предметом нашого завдання, не відповідає вимогам  законодавчих та нормативних актів, які виставляються до 
подання та розкриття такої інформації; 
" надати висновок стосовно оцінки предмета завдання в письмовому Звіті, що містить висновок з наданням 
обмеженої впевненості та описує підстави для такого висновку.   
Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки 
" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами); 
" Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджене рішенням НКЦПФР 
03.12.2013р. №2826 (зі змінами та доповненнями). 
Відповідальність управлінського персоналу  
Управлінський персонал ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" несе відповідальність за 
підготовку та подання річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік відповідно до вимог  Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок".  
Відповідальність практикуючого фахівця 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо предмету завдання на основі результатів, отриманих у процесі 
виконання завдання. 
Ми виконали наше завдання з надання впевненості  відповідно з вимогами положень Міжнародного стандарту 
завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації".  
Наша фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну 
систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, 
професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. 
Ми дотримувались вимог незалежності та інших вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, 
затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних 
принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 
професійної поведінки. 
Законодавчі та нормативні акти, які регулюють подання та розкриття  інформації, яка є предметом нашого 
завдання, окрім двох критеріїв, яким вона повинна відповідати, а саме: перелік інформації та обов'язок її 
включення до відповідного Звіту, не  містять чіткого переліку критеріїв оцінки такої інформації. Тому, ми 
виконали процедури, які відрізняються за характером і часом та є меншими за обсягом, порівняно з процедурами, 
необхідними  при виконанні  завдання з надання обґрунтованої впевненості.  Рівень впевненості, отриманий у 
завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі 
виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.  
Інформація яка зазначена в п.1 нашого Звіту 



Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за таку інформацію. Ми отримали та ознайомилися з 
інформацією зазначеною в п.1 нашого Звіту, яка міститься у Звіті про корпоративне управління та не виявили 
будь-яких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту. Наша думка не поширюється на цю інформацію 
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо неї. 
Інформація яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання 
Оскільки, законодавчі та нормативні акти, окрім критеріїв: перелік інформації та обов'язок її включення до 
відповідного Звіту, не виставляють критеріїв до її оцінки, ми, з урахуванням нашого професійного судження, 
розширили перелік критеріїв оцінки такої інформації, які відповідають обставинам та мають такі характеристики: 
доречність, нейтральність, зрозумілість. Наші процедури, були виконані з метою отримання аудиторських доказів 
стосовно включення інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, до Звіту керівництва, зокрема, до Звіту про 
корпоративне управління та її відповідності встановленим нами критеріїв. Ми вважаємо, що отримані нами докази 
дають підстави для висловлення нашої думки.  
Думка 
На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, 
що управлінський персонал ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД"", при підготовці та 
розкритті інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, та була предметом нашого завдання, не дотримався в усіх 
суттєвих аспектах вимог Закону України "Про цінні паперів та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі 
змінами) та Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджене рішенням НКЦПФР 
03.12.2013р. №2826 (зі змінами та доповненнями). 
 
 
Партнер із завдання       Хрипуненко О.С. 
 
 
м. Івано-Франківськ, 30 березня 2021 р. 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРВІ-АУДИТ". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34623723. 
Юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, офіс 1, тел. (0342) 75-05-01.  
ТОВ "ОРВІ-АУДИТ" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до розділу 3 "Суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". Посилання на 
реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-
finansovoi-zvitnosti/  
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ 
32980900 

76019 Iвано-Франкiвська область  
м.Івано-Франківськ вул. Академіка 

Сахарова, 23 
39477 82.377613622136 39477 0 

ТОВ "Домiн" 32663591 
04074 м. Київ Оболонський м.Київ 

вул. Резервна, буд.8 
2693 5.62 2693 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 42170 87.997162055006 42170 0 

 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками 
фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за 

такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 
пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 
резидента або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 07.08.2019 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" 
42645427 0.000 82.378 

Зміст інформації в описовій формі 
Приватне акцiонерне товариство "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" 07.08.2019 року (Вх.№ 480) отримало повiдомлення вiд ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" про набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй Приватного акцiонерного товариства "IВАНО-
ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" придбало у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КIНТО КАПIТАЛ", та набуло у власнiсть 02.08.2019 року - 39477 простих iменних голосуючих акцiй. Приватного акцiонерного 
товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (код ЄДРПОУ 05782912), що становить 82,3776% вiд їх загальної кiлькостi. 

 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

проста 47922 100 

Акцiонери Товариства мають право 
на: - участь в управлiннi 

Товариством; - отримання 
дивiдендiв; - отримання в разi 

лiквiдацiї Товариства частини майна 
бо вартостi частини майна 

товариства; - отримання iнформацiї 
про господарську дiяльнiсть 

Товариства; - уповноваження третiх 
осiб на представництво перед 

Товариством ;- подання пропозицiй, 
заяв та скарг органам i посадовим 

особам Товариства; - розпорядження 
належними йому Акцiйми 

вiдповiдно до чинного законодавства 
України та цього Статуту;  - 

переважного придбання простих 
iменних акцiй Товариства 

додаткової емiсiї пропорцiйно 
частцi, належних йому простих 
акцiй; ;- iншi права, передбаченi 

законодавством та Статутом 
Товариства. Кожною простою 

акцiєю Товариства її власнику - 
Акцiонеру надається однакова 

сукупнiсть прав. 

Цiннi папери обертаються на фондовiй 
бiржi АТ "Фондова бiржа ПФТС". В 

лiстингу не перебувають. Фактiв 
включення/виключення цiнних паперiв 

до/з бiржового реєстру протягом 
звiтного року вiдсутнi. 

Примітки  

 



XI. 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 

06.12.2010 1147/1/10 ДКЦПФР UA4000136642 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

100.00 47922 4792200.00 
100.000000000

000 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Цiннi папери обертаються на фондовiй бiржi АТ "Фондова бiржа ПФТС". В 
лiстингу не перебувають. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв до/з бiржового реєстру протягом звiтного року вiдсутнi. 

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 
емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 

Боднар Михайло Iванович 53 0.1106 53 0 

Гундич Iгор Теодозiйович 53 0.1106 53 0 

Усього 106 0.2212 106 0 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06.12.2010 1147/1/10 UA4000136642 47922 4792200.00 42414 0 0 

Опис 

Обмеження прав голосу вiдсутнє.  Вiдповiдно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" (Роздiл УI п.10)у разi, якщо власник цiнних паперiв не 
уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних 
йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в 
органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. 

 



   XIII. 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 4470.000 5319.000 0.000 0.000 4470.000 5319.000 

- будівлі та споруди 4470.000 5319.000 0.000 0.000 4470.000 5319.000 

- 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 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 5880.000 6407.000 0.000 0.000 5880.000 6407.000 

- 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 5880.000 6407.000 0.000 0.000 5880.000 6407.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 10350.000 11726.000 0.000 0.000 10350.000 11726.000 

 
Пояснення :  Пояснення : В Товариствi встаовлено такi строки та умови користування 
основними засобами: Будiвлi i споруди - 20-50 рокiв;  машини i обладнання - 5-7 
рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; Iнструменти, прилади та  iнвентар -12 рокiв; 
ншi основнi засоби - 12 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв становить - 18 
546 тис.грн., сума нарахованого зносу - 13 227 тис.грн., залишкова вартiсть - 5 
319 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 25,18%, ступiнь їх використання - 
74,82% Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. Суттєвих змiн у 
вартостi основних засобiв не було. 
  
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 10521 10001 

Статутний капітал (тис.грн.) 4792 4792 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 4792 4792 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(10521.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(4792.000 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 та забезпечення 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 4765.00 Х Х 
АТ АКБ ЛЬВIВ" (довгостроковий) 12.07.2018 4765.00 21.000 11.07.2023 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

0 д/н 0.00 0.000 д/н 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 
Х 0.00 Х Х 

0 д/н 0.00 0.000 д/н 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 
Х 0.00 Х Х 

0 д/н 0.00 0.000 д/н 
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 

0 д/н 0.00 0.000 д/н 
За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 
Х 0.00 Х Х 

0 д/н 0.00 0.000 д/н 
Податкові зобов'язання Х 247.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 7861.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 12873.00 Х Х 

Опис Станом на 31.12.2018 р. прострочених зобов 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон 044 591-04-00 
Факс 044 482-52-14 
Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної 

дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв 
Опис Послуги Центрального депозитарiю щодо обслуговування випускiв 

цiнних паперiв . 
 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВ "Онікс-ІВА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24680821 

Місцезнаходження 76019 УКРАЇНА  м. Івано-Франківськ вул. Василіянок, буд.22 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ № 263370 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.09.2013 

Міжміський код та телефон (034) 2751165 
Факс (034) 2751165 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
Опис Послуги депозитарної установи щодо вiдкриття та обслуговування 

рахунку в цiнних паперах. 
 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

13659226 

Місцезнаходження 76018 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвський м. Iвано-
Франкiвськ вул. Б.Лепкого, 34/1 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

100376 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (0342) 75-05-01 
Факс (0342) 75-05-01 
Вид діяльності дiяльнiсть з надання аудиторських послуг 
Опис Аудиторськi послуги 

 
 



Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21672206 

Місцезнаходження 01004 Україна Печерський м. Київ вул. Шовковична, 42-44 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рiшення №138 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

05.03.2019 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 
Факс (044) 277-50-01 
Вид діяльності провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з 

органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 
Опис допуск ЦП до торгiв на фондовiй бiржi 

 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до 

НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод 
"Промприлад" 

за ЄДРПОУ 05782912 

Територія  IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2610100000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

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

за КВЕД 26.51 

Середня кількість працівників  134   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 78000 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвський м.Iвано-
Франкiвськ вулиця Академiка Сахарова, буд, т.0342 750592 
 
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 2019 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 
                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 7 1238 
-- 

первісна вартість 1001 186 1436 -- 
накопичена амортизація 1002 179 198 -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 41 -- -- 
Основні засоби 1010 4470 5319 -- 
первісна вартість 1011 17751 18546 -- 
знос 1012 13281 13227 -- 
Інвестиційна нерухомість 1015 5880 6407 -- 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 7376 8288 -- 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 1496 1881 -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 720 720 -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 11118 13684 -- 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 7881 7366 
-- 

Виробничі запаси 1101 1936 2089 -- 
Незавершене виробництво 1102 987 908 -- 
Готова продукція 1103 4942 4352 -- 
Товари 1104 16 17 -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 1115 1362 
-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 1845 255 
-- 

з бюджетом 1135 308 316 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 15 25 
-- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 -- -- 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 182 16 -- 
Рахунки в банках 1167 182 16 -- 



Витрати майбутніх періодів 1170 9 182 -- 
Інші оборотні активи 1190 -- 363 -- 
Усього за розділом II 1195 11358 9885 -- 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 22476 23569 -- 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 

ходу на МСФЗ 
                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 4792 4792 
-- 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 3276 3276 -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1933 2453 -- 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 10001 10521 -- 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 175 175 -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 175 175 -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- 343 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 5452 4765 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 1254 2133 -- 
розрахунками з бюджетом 1620 175 247 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 99 117 -- 
розрахунками з оплати праці 1630 518 842 -- 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 3589 3656 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 176 176 
-- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 1037 594 -- 
Усього за розділом IІІ 1695 12300 12873 -- 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 22476 23569 -- 

 
 
д/в 
 
 

Голова правлiння ________________ Токмиленко Олександр Сергійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Зубакова Тетяна Василiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвський завод "Промприлад" 

за ЄДРПОУ 05782912 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 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 18094 13378 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (16391) (12606) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 1703 772 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 8448 10063 
Адміністративні витрати  2130 (5332) (3634) 
Витрати на збут 2150 (980) (356) 
Інші операційні витрати  2180 (2473) (6209) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 1366 636 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (846) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 520 636 

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

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 520 636 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

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 520 636 

 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 8721 8753 
Витрати на оплату праці 2505 9354 7581 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2089 1770 
Амортизація 2515 877 620 
Інші операційні витрати 2520 3663 3142 

Разом 2550 24704 21866 

 
 

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 10.85096620 13.27157000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 10.85096620 13.27157000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/в 
 
 

Голова правлiння ________________ Токмиленко Олександр Сергійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Зубакова Тетяна Василiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод 
"Промприлад" 

за ЄДРПОУ 05782912 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 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 22886 22340 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3656 3589 
Надходження від повернення авансів 3020 65 567 
Надходження від операційної оренди 3040 8338 4467 
Інші надходження 3095 596 4223 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (13704) (15459) 

Праці 3105 (9354) (7330) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2096) (1756) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (6563) (6876) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (94) (51) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (2724) (4371) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1940) (1001) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (793) (7591) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (81) 
Інші витрачання 3190 (2852) (1003) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 179 -4910 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
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 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 952 5500 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 1296 48 
Сплату дивідендів 3355 (--) (610) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -344 4842 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -165 -68 
Залишок коштів на початок року 3405 182 295 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 -45 
Залишок коштів на кінець року 3415 16 182 



 
д/в 
 
 

Голова правлiння ________________ Токмиленко Олександр Сергiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Зубакова Тетяна Василiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Iвано-
Франкiвський завод "Промприлад" 

за ЄДРПОУ 05782912 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 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 4792 -- -- 3276 1933 -- -- 10001 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

4095 4792 -- -- 3276 1933 -- -- 10001 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 520 -- -- 520 

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 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 520 -- -- 520 
Залишок на кінець року 4300 4792 -- -- 3276 2453 -- -- 10521 

 
д/в 
 
 

Голова правлiння ________________ Токмиленко Олександр Сергiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Зубакова Тетяна Василiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



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

 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД"  
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
разом зi звiтом незалежного аудитора 
  
ЗМIСТ 
 
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ 
ЗВIТНОСТI 3 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 4 
БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН) 9 
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) 11 
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (за прямим методом) 13 
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 16 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 17 
Примiтка 1. Загальна iнформацiя 17 
Примiтка 2. Операцiйне середовище 17 
Примiтка 3. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi 18 
Примiтка 4. Використання суджень та припущень для оцiнки 19 
Примiтка 5. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 21 
Примiтка 6. Новi та переглянутi стандарти, що не набрали чинностi 33 
Примiтка 7. Нематерiальнi активи 36 
Примiтка 8. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 37 
Примiтка 9. Основнi засоби 37 
Примiтка 10. Iнвестицiйна нерухомiсть 37 
Примiтка 11. Фiнансовi iнвестицiї 38 
Примiтка 12. Запаси 38 
Примiтка 13. Дебiторська заборгованiсть 38 
Примiтка 14. Грошовi кошти та їх еквiваленти 39 
Примiтка 15. Зареєстрований капiтал 39 
Примiтка 16. Зобов'язання 40 
Примiтка 17. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 41 
Примiтка 18. Собiвартiсть реалiзованих товарiв та торгiвельного обладнання 41 
Примiтка 19. Iншi операцiйнi доходи 41 
Примiтка 20. Адмiнiстративнi витрати 42 
Примiтка 21. Витрати на збут 42 
Примiтка 22. Iншi операцiйнi витрати 42 
Примiтка 23. Фiнансовi витрати 42 
Примiтка 24. Податок на прибуток 43 
Примiтка 25. Умовнi та контрактнi зобов'язання 43 
Примiтка 26. Операцiї з пов'язаними сторонами 43 
Примiтка 27. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом 44 
Примiтка 28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 47 
Примiтка 29. Затвердження фiнансової звiтностi i подiї пiсля звiтної дати 48 
  
' 
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ 
ЗВIТНОСТI 
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв 
незалежних аудиторiв, що мiститься в представленому на сторiнках 4 - 8 Звiту 
незалежних аудиторiв, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i 
зазначених незалежних аудиторiв, вiдносно фiнансової звiтностi Приватного 
акцiонерного товариства "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" (далi - Компанiя). 
Керiвництво Компанiї вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 
вiдображає, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 
2020 року, результати її дiяльностi, а також рух грошових коштiв i змiни в 
капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть 
за: 
" Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне 
застосування; 
" Застосування об'рунтованих оцiнок i допущень; 



" Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках 
до фiнансової звiтностi; 
" Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Компанiя 
продовжуватиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, 
коли таке допущення неправомiрне. 
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за: 
" Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної 
системи внутрiшнього контролю у Компанiї; 
" Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент 
пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї 
та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 
" Вживання заходiв у межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження 
активiв Компанiї; 
" Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань. 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за фiнансовий рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 
року, яка наведена на сторiнках з 9 по 48, була затверджена та пiдписана 30 
березня 2021 року вiд iменi Керiвництва Компанiї: 
 
 
 
Голова Правлiння  
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 
 
? 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
? 
? 
? 
? 
? 
 
 КОДИ 
 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 | 01 | 01 
Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" 
 Код за ЄДРПОУ 05782912 
Територiя IВАНО-ФРАНКIВСЬКА за КОАТУУ 2610100000 
Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230 
Вид економiчної дiяльностi: Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, 
дослiдження та   за КВЕД 26.51 
                дослiдження та навiгацiї                                  
Середня кiлькiсть працiвникiв  131   
Адреса, телефон вул. Академiка Сахарова, буд. 23, м. Iвано-Франкiвськ, Iвано-
Франкiвська обл. 76000   
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знаку (окрiм роздiлу IV Звiту про 
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники 
якого наводяться в гривнях з копiйками)  
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку   
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi  V 
БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН) 
на 31 грудня 2019 року Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 
Актив Код 
рядка Примiтка На 31 грудня 2018 року На 31 грудня 2019 року 
I. Необоротнi активи     
Нематерiальнi активи 1000 7 7 1 239 
первiсна вартiсть 1001  186 1 436 
накопичена амортизацiя  1002  (179) (197) 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 8 41 3 
Основнi засоби 1010 9 4 519 4 198 
первiсна вартiсть 1011   17 751 17 375 
знос  1012  (13 232) (13 177) 
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 10 5 880 7 575 
первiсна вартiсть 1016  7 376 9 456 
знос  1017  (1 496) (1 881) 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:     
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030  -
 - 
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 11 720 720 



Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040  - - 
Вiдстроченi податковi активи 1045  - - 
Iншi необоротнi активи 1090  - - 
Усього за роздiлом I 1095  11 167 13 735 
II. Оборотнi активи     
Запаси 1100 12 7 885 7 366 
Виробничi запаси 1101  1 937 2 089 
Незавершене виробництво 1102  990 908 
Готова продукцiя 1103  4 942 4 352 
Товари 1104  16 17 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 13 1 115
 1 362 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:     
за виданими авансами 1130  1 540 370 
з бюджетом 1135 13 - - 
у тому числi з податку на прибуток 1136  - - 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 13
 15 25 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 13 25 4 
Грошi та їх еквiваленти 1165 14 182 16 
Витрати майбутнiх перiодiв 1170  - - 
Iншi оборотнi активи 1190  - - 
Усього за роздiлом II 1195  10 762 9 142 
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200  
 - 
Баланс 1300  21 929 22 877 
 
Пасив Код 
рядка Примiтка На 31 грудня 2018 року На 31 грудня 2019 року 
I. Власний капiтал     
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 15 4 792 4 792 
Капiтал у дооцiнках 1405  - - 
Додатковий капiтал 1410  - - 
Резервний капiтал 1415  3 276 3 276 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420  1 868 2 281 
Неоплачений капiтал 1425  - - 
Вилучений капiтал 1430  - - 
Усього за роздiлом I 1495  9 936 10 349 
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення     
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500  - - 
Довгостроковi кредити банкiв  1510  4 839 4 026 
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 16 - - 
Довгостроковi забезпечення 1520  175 175 
Цiльове фiнансування 1525  - - 
Усього за роздiлом II 1595  5 014 4 201 
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення     
Короткостроковi кредити банкiв 1600  - 343 
Поточна кредиторська заборгованiсть за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610 16 613 739 
товари, роботи, послуги 1615 16 1 254 2 133 
розрахунками з бюджетом 1620 16 292 341 
у тому числi з податку на прибуток 1621  - 57 
розрахунками зi страхування 1625  99 117 
розрахунками з оплати працi 1630  518 840 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635  2 990 3 029 
За розрахунки з учасниками 1640  176 176 
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 16 -
 - 
Поточнi забезпечення 1660  - - 
Доходи майбутнiх перiодiв 1665  - - 
Iншi поточнi зобов'язання 1690 16 1 037 609 
Усього за роздiлом III 1695  6 979 8 327 
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 1700    
Баланс 1900  21 929 22 877 
 
 
 
Голова Правлiння 
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 



? 
  КОДИ 
 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 | 01 | 01 
Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"
 Код за ЄДРПОУ 05782912 
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) 
за 2019 рiк Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код рядка Примiтка За 2019 рiк За 2018 рiк 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 17 18 
094 13 378 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 18 (16 
391) (12 606) 
Валовий:     
прибуток 2090  1 703 772 
збиток 2095  - - 
Iншi операцiйнi доходи  2120 19 8 448 9 729 
Адмiнiстративнi витрати 2130 20 (5 332) (3 634) 
Витрати на збут 2150 21 (780) (356) 
Iншi операцiйнi витрати 2180 22 (2 408) (5 161) 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:     
прибуток 2190  1 631 1 350 
збиток 2195  - - 
Доход вiд участi в капiталi 2200  - - 
Iншi фiнансовi доходи 2220  - - 
Iншi доходи 2240  - - 
Фiнансовi витрати 2250 23 (1 123) (610) 
Втрати вiд участi в капiталi 2255  - - 
Iншi витрати 2270  (2) (4) 
Фiнансовий результат до оподаткування:     
прибуток 2290  506 736 
збиток 2295  - - 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300  (93) (165) 
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування  2305  -
 - 
Чистий фiнансовий результат:       
прибуток 2350 23 413 571 
збиток 2355 23 - - 
II. СУКУПНИЙ ДОХIД 
Найменування показника Код рядка Примiтка За 2019 рiк За 2018 рiк 
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400  - - 
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405  - - 
Накопиченi курсовi рiзницi 2410  - - 
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 
 - - 
Iнший сукупний дохiд 2445  - - 
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450  - - 
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455  - - 
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460  - - 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465  413 571 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника Код рядка Примiтка За 2019 рiк За 2018 рiк 
Матерiальнi затрати 2500  8 721 8 753 
Витрати на оплату працi 2505  9 354 7 581 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510  2 089 1 770 
Амортизацiя 2515  877 670 
Iншi операцiйнi витрати 2520  3 663 3 142  
Разом 2550  24 704 21 916 
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ 
Найменування показника Код рядка Примiтка За 2019 рiк За 2018 рiк 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600  47 922 47 922 
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605  47 922 47 
922 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610  8,62 11,91 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю  2615  8,62
 11,91 
Дивiденди на одну просту акцiю 2650  - - 
 
 
 



Голова Правлiння 
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 
? 
 
  КОДИ 
 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 | 01 | 01 
Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"
 Код за ЄДРПОУ 05782912 
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (за прямим методом) 
за 2019 рiк 
 
 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 
Стаття Код 
рядка За 2019 рiк За 2018 рiк 
    
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi    
Надходження вiд:    
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 17 531  20 131 
Повернення податкiв i зборiв 3005 - - 
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 - - 
Цiльового фiнансування 3010 144 93 
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 3 656 3 589 
Надходження вiд повернення авансiв 3020 26 - 
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 -
 - 
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 - - 
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 8 333 4 467 
Надходження вiд страхових премiй 3050 - - 
Iншi надходження 3095 246 1 186 
Витрачання на оплату:    
Товарiв (робiт, послуг) 3100 (11 952) (13 048) 
Працi 3105 (7 247) (5 912) 
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (2 083) (1 756) 
Зобов'язань iз податкiв i зборiв 3115 (5 404) (3 322) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (94) (51) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117 (2 724)
 (1 394) 
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (2 586) (84) 
Витрачання на оплату авансiв 3135 (793) (7 591) 
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (65) (81) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 - - 
Iншi витрачання 3190 (1 432) (3 133) 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 961 (5 377) 
 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi    
Надходження вiд реалiзацiї:    
фiнансових iнвестицiй 3200 - - 
необоротних активiв 3205 - - 
Надходження вiд отриманих:    
вiдсоткiв 3215 14 113 
дивiдендiв 3220 - - 
Надходження вiд деривативiв 3225 - - 
Надходження вiд погашення позик 3230 - - 
Iншi надходження 3250 - - 
Витрачання на придбання:    
фiнансових iнвестицiй 3255 - - 
необоротних активiв 3260 - - 
Виплати за деривативами 3270 - - 
Витрачання на надання позик 3275 (10) - 
Iншi платежi 3290 - - 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 4 113 
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi    
Надходження вiд:    
Власного капiталу 3300 - - 
Отримання позик 3305 1 548 7 410 
Iншi надходження 3340 - - 
Витрачання на:    
Викуп власних акцiй 3345 - - 



Погашення позик 3350 (1 569) (2063) 
Сплату дивiдендiв 3355 - - 
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (1 109) (196) 
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди 3365 - - 
Iншi платежi 3390 - - 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (1 130) 5 151 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (166) (113) 
Залишок коштiв на початок року 3405 182 295 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв  3410 - - 
Залишок коштiв на кiнець року 3415 16 182 
 
 
 
Голова Правлiння 
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 
? 
  КОДИ 
 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 | 01 | 01 
Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"
 Код за ЄДРПОУ 05782912 
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
за 2019 рiк Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 
Стаття Код 
рядка Зареєст- 
рований 
(пайовий) 
капiтал Капiтал у  
дооцiнках Додатко- 
вий 
капiтал Резерв- 
ний  
капiтал Нерозпо-дiлений прибуток (непокри- 
тий збиток) Неопла- 
чений 
капiтал Вилуче- 
ний 
капiтал Всього 
Залишок на початок року 4000 4 792 - - 3 276 1 868 - - 9 936 
Коригування:          
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - - 
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 
Iншi змiни 4090 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на початок року 4095 4 792 - - 3 276 1 868 -
 - 9 936 
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 413
 - - 413 
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - -  - - -
 -  
Розподiл прибутку:          
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - -
 - - - - 
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - -
 - 
Внески учасникiв:          
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - - 
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - -
 - 
Вилучення капiталу:          
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - - 
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - -
 - - 
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - -
 - - 
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - - 
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - - 
Разом змiн в капiталi 4295 - -  - 413 - - 413 
Залишок на кiнець року 4300 4 792 - - 3 276 2 281 - - 10 349 



 
 
 
Голова Правлiння 
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 
? 
  КОДИ 
 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 | 01 | 01 
Пiдприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"
 Код за ЄДРПОУ 05782912 
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
за 2018 рiк Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 
Стаття Код 
рядка Зареєст- 
рований 
(пайовий) 
капiтал Капiтал у  
дооцiнках Додатко- 
вий 
капiтал Резерв- 
ний  
капiтал Нерозпо-дiлений прибуток (непокри- 
тий збиток) Неопла- 
чений 
капiтал Вилуче- 
ний 
капiтал Всього 
Залишок на початок року 4000 4 792 - - 3 276 1 297 - - 9 365 
Коригування:          
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - - 
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 
Iншi змiни 4090 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на початок року 4095 4 792 - - 3 276 1 297 -
 - 9 365 
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 571
 - - 571 
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - - - - - -
 - - 
Розподiл прибутку:          
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - -
 - - - - 
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - -
 - 
Внески учасникiв:          
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - - 
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - -
 - 
Вилучення капiталу:          
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - - 
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - -
 - - 
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - -
 - - 
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - - 
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - - 
Разом змiн в капiталi 4295 - - - - 571 - - 571 
Залишок на кiнець року 4300 4792 - - 3 276 1 868 - - 9 936 
 
 
 
Голова Правлiння 
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 
? 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Примiтка 1. Загальна iнформацiя 



Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" 
(далi - Компанiя). Код ЄДРПОУ: 05782912. Мiсцезнаходження: 76000, м. Iвано-
Франкiвськ, вул. Академiка Сахарова, будинок 23 
ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" засноване вiдповiдно до рiшення 
Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України 
вiд 23.12.1993р. №777 та Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" 
вiд 15.06.1993р. №210/93 шляхом перетворення державного пiдприємства Iвано-
Франкiвський завод "Промприлад" у ВАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад". 
Вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 21.04.2011 р. (протокол №4) ВАТ Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" змiнило 
назву на ПАТ Iвано-Франкiвський завод "Промприлад".  
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2018 року (протокол №27) тип 
публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" змiнений 
на приватне акцiонерне товариство. 
Основними видами дiяльностi багатопрофiльної приладобудiвної Компанiї, яка 
виготовляє обладнання для комерцiйного облiку газу, контрольно-вимiрювальне 
устаткування, засоби автоматизацiї, прилади для дослiдження нафтових i газових 
свердловин а також здає в оренду власнi примiщення. 
Продукцiя Компанiї сертифiкована i внесена до Держреєстру України та країн-
iмпортерiв. Виробництво сертифiковане вiдповiдно до вимог стандарту якостi ISO 
9001:2009. 
Компанiя володiє потужною випробувальною базою, що дозволяє пiдтримувати якiсть 
продукцiї на високому рiвнi. Зокрема, це: 
" метрологiчна повiрка (перевiрка метрологiї лiчильника); 
" лабораторiя для перевiрки матерiалiв, сировини та готової продукцiї; 
" обладнання для перевiрки герметичностi виробiв пiд тиском. 
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2019 рiк - 131 особа (за 2018 рiк - 136 осiб). 
Iнформацiя про структуру володiння станом на 31.12.2019 р. i 31.12.2018 р. 
наведена у примiтцi 15. 
Примiтка 2. Операцiйне середовище 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.  
У 2019 роцi економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого 
перiоду полiтичної та економiчної напруженостi. Темп iнфляцiї в Українi у рiчному 
обчисленнi уповiльнився до 4,1% у 2019 роцi (порiвняно з 9,8% у 2018 роцi та 13,7% 
у 2017 роцi), а ВВП показав подальше зростання, за оцiнками, на 3,5% (пiсля 
зростання на 3,3% у 2018 роцi). 
Починаючи з квiтня 2019 року, Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл 
пом'якшення кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки 
вперше за останнi два роки з 18% у квiтнi 2019 року до 11% у сiчнi 2020 року, що 
об'рунтовано стiйкою тенденцiєю до уповiльнення iнфляцiї. 
У 2020 роцi українська економiка мала тенденцiю до спаду та зокрема зменшення 
реального ВВП, а також продемонструвала послаблення нацiональної валюти щодо 
долару США та євро у порiвняннi iз середнiми показниками за попереднiй рiк. 
Україна продовжує обмежувати свої полiтичнi та економiчнi зв'язки iз Росiєю, 
беручи до уваги анексiю Криму, автономної республiки у складi України, а також 
збройний конфлiкт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Кредитне 
рейтингове агентство Fitch у вереснi 2020 року пiдтвердило довгостроковий рейтинг 
дефолту України в iноземнiй валютi (IDR) на рiвнi "B" зi стабiльним прогнозом. 
Нацiональним банком України в червнi 2020 року встановлено облiкову ставку на 
рiвнi 6% рiчних (з березня 2021 року - 6,5%). Збереження м'якої монетарної 
полiтики має на метi пiдтримку економiчного вiдновлення в умовах помiрної iнфляцiї 
та високого рiвня невизначеностi подальшого перебiгу пандемiї (COVID-19) в Українi 
та в свiтi. Основним припущенням, для застосування м'якої монетарної полiтики з 
боку НБУ, залишається продовження спiвпрацi з Мiжнародним валютним фондом.  
На початку 2020 року у свiтi став швидко поширюватися новий коронавiрус (COVID-
19), що призвело до того, що Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я у березнi 2020 
року оголосила про початок пандемiї. Свiтове поширення COVID-19 створило значну 
мiнливiсть, невизначенiсть та економiчне падiння протягом 2020 року. Вiрус охопив 
понад 200 країн та продовжує швидко впливати на економiчну ситуацiю та галузь 
охорони здоров'я. Пандемiя призвела до широкомасштабного негативного впливу на 
свiтову економiку та iснує значна невизначенiсть щодо того, наскiльки COVID-19 
продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалiсть урядових та iнших 
заходiв, направлених на уповiльнення поширення вiрусу, таких як карантин, домашнiй 
режим, призупинення бiзнесу та призупинення роботи уряду. Уряд та мiсцева влада 
також розробили полiтику щодо покрокового виходу з карантину. Однак деякi 
юрисдикцiї пiд час виходу з карантину були змушенi повернутись до обмежень через 
збiльшення кiлькостi нових захворювань на COVID-19.  
Компанiя вжила ряд запобiжних заходiв, спрямованих на те, щоб мiнiмiзувати ризики 
для своїх працiвникiв, включаючи дотримання дистанцiї мiж робочими мiсцями у 
пiвтора метра, надання персональних засобiв захисту своїм працiвникам, обов'язкове 
вимiрювання температури. Однак, керiвництво не може гарантувати, що цi дiї, будуть 



ефективними для запобiгання майбутнiх перебоїв у роботi Компанiї. Керiвництво 
Компанiї вважає, що ситуацiя може призвести до нездатностi або несприятливих умов 
залучення фiнансування. Компанiя оцiнила вплив COVID-19 на знецiнення активiв, 
дiяльнiсть, що приносить доходи вiд реалiзацiї, здатнiсть Компанiї генерувати 
достатнiй грошовий потiк для своєчасного погашення зобов'язань, та можливiсть 
продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому. На дату випуску цiєї 
фiнансової звiтностi, вплив COVID-19 на дiяльнiсть Компанiї не був суттєвим. 
Управлiнський персонал продовжує регулярно вiдслiдковувати вплив COVID-19, а саме 
його потенцiйний вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi, грошовi потоки, 
знецiнення активiв та платоспроможнiсть контрагентiв.  
Кiнцевий вплив COVID-19 буде залежати вiд майбутнiх подiй, включаючи, серед 
iншого, вiд кiнцевого географiчного поширення та тяжкостi вiрусу, наслiдкiв 
урядових та iнших заходiв, спрямованих на запобiгання поширення вiрусу, розробки 
ефективних методiв лiкування, тривалостi спалаху, дiй, якi вживають урядовi 
органи, замовники, постачальники та iншi третi сторони, наявностi робочої сили, 
термiнiв та ступеню вiдновлення нормальних економiчних та операцiйних умов. 
Керiвництво продовжує докладати зусиль для виявлення, управлiння та пом'якшення 
наслiдкiв пандемiї COVID-19 на результати дiяльностi Компанiї, однак, iснують 
фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалiсть та 
тяжкiсть цього спалаху, будь-яких подiбних спалахiв, а також вжитих подальших 
урядових та регуляторних дiй. 
Керiвництво вважає, що Компанiя зможе продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, щодо вiдшкодування 
та класифiкацiї сум активiв або сум та класифiкацiї зобов'язань, якi могли б 
знадобитися, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. 
Примiтка 3. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi 
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, складена 
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), випущених 
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, як цього вимагає Закон 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 
1999 року №996-XIV зi змiнами та доповненнями. 
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затверджених 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 7 лютого 2013 року (зi змiнами), у 
межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових 
оцiнок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в дiючiй 
редакцiї затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з 
МСФЗ) станом на 31.12.2019 року. 
Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї є 
українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти 
Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. 
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих 
тисяч, крiм випадкiв де вказано iнше. 
Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi справедливої вартостi 
компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари та послуги. Справедлива вартiсть 
визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 
передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, 
незалежно вiд того, чи пiдлягає ця цiна безпосередньому спостереженню або оцiнцi 
iз використанням iншої методики оцiнки.  
Примiтка 4. Використання суджень та припущень для оцiнки  
Вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Компанiя облiковує i презентує 
операцiї та iншi подiї у вiдповiдностi до їх сутностi i економiчних обставин, а не 
тiльки у вiдповiдностi з юридичною формою. Тому пiдготовка фiнансової звiтностi у 
вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд керiвництва Компанiї застосування оцiночних 
суджень та припущень, якi впливають на величину активiв, зобов'язань та 
потенцiйних зобов'язань, якi вiдображенi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi, 
та представлених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний 
перiод. Цi оцiнки та припущення базуються на попередньому досвiдi керiвництва та 
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються 
об'рунтованими за iснуючих обставин. Оцiнки i припущення постiйно переглядаються 
на дату складання фiнансової звiтностi в зв'язку з ринковими змiнами чи змiни 
обставин, непiдконтрольних Компанiї. Таким чином, фактичнi результати можуть 
вiдрiзнятися вiд оцiночних. 
Судження 
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Компанiї застосовуються 
певнi професiйнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на 
суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають 



правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Компанiї, зменшення 
корисностi активiв тощо. 
Характеристика здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з дотриманням принципу безперервностi 
дiяльностi. За судженням керiвництва Компанiї не iснує суттєвої невизначеностi, що 
стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд 
значний сумнiв здатнiсть Компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть, можливiсть 
вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i 
сплачувати свої борги в мiру настання термiнiв їхнього погашення. Тому ця 
фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi 
вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї 
зобов'язань, якi могли б знадобитися, якби Компанiя була б не здатна продовжувати 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
Зменшення корисностi активiв 
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть ознак можливого зменшення 
корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих 
випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення 
корисностi. Така оцiнка передбачає застосування значних суджень.  
Договiрнi умови за операцiйною орендою - Компанiя як орендодавець 
Компанiя уклала договори оренди комерцiйної нерухомостi, що облiковується як 
iнвестицiйна нерухомiсть. На основi аналiзу iстотних умов цих договорiв Компанiя 
встановила, що за нею як власником зберiгаються всi значнi ризики i вигоди, 
пов'язанi з правом власностi на вказану нерухомiсть, цi договори було визнано 
договорами операцiйної оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду 
Компанiя визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи 
амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються витратами 
звiтного перiоду.  
Оцiнки та припущення 
Нижче представленi основнi припущення та оцiнки стосовно майбутнього та iншi 
основнi джерела невизначеностi на дату складання фiнансової звiтностi, що можуть 
призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi вiдповiдних 
активiв та зобов'язань в майбутньому: 
" термiни експлуатацiї активiв; 
" оцiнка фiнансових iнструментiв; 
" оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв; 
" вiдстроченi податки. 
Оцiнки щодо термiнiв корисного використання активiв, якi пiдлягають амортизацiї 
Суттєвi оцiнки управлiнського персоналу Компанiї, якi базуються на бiзнес-планах 
та операцiйних оцiнках, необхiднi для визначення майбутнiх термiнiв корисного 
використання основних засобiв, якi пiдлягають амортизацiї. Фактичнi термiни 
корисного використання можуть вiдрiзнятись вiд оцiнок управлiнського персоналу. 
Орiєнтованi термiни корисного використання основних засобiв заснованi на технiчних 
умовах та/або намiрiв використання. Компанiя переглядає очiкуванi термiни 
корисного використання активiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. 
Перегляд базується на поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, впродовж 
якого вони продовжуватимуть приносити економiчнi вигоди для Компанiї. Будь-якi 
змiни очiкуваних термiнiв корисного використання або залишкової вартостi 
вiдображаються на перспективнiй основi вiд дати змiни. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на 
основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi даних оцiночної 
методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв з використанням 
методу ефективної ставки вiдсотка. 
Пiдприємство визначає ефективну ставку вiдсотка на дати визнання фiнансових 
активiв та зобов'язань на основi iнформацiї з активних ринкiв, що вiдповiдають 
характеру виникнення такого активу чи зобов'язання. Проте в тих випадках, коли це 
визначити складно, для встановлення справедливої вартостi потрiбна експертне 
судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi i кредитний 
ризик. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу 
вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 
Управлiнський персонал регулярно перевiряє стан своєї дебiторської заборгованостi, 
передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет 
зменшення корисностi заборгованостi. Управлiнський персонал використовує своє 
компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у 
випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Резерв знецiнення 
дебiторської заборгованостi створюється, якщо iснують iстотнi об'рунтованi сумнiви 
в її погашеннi, використовуючи найкращу доступну iнформацiю щодо 
кредитоспроможностi її дебiторiв на дату складання фiнансової звiтностi. Проте 



фактична можливiсть повернення дебiторської заборгованостi може вiдрiзнятись вiд 
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом. 
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань  
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими 
рiзницями у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток до 
якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки 
керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi 
можуть бути визнанi виходячи з iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного 
прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового планування в 
майбутньому. 
Ризики, пов'язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших 
нормативних актiв 
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та 
iншi аспекти дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних 
актiв часто є нечiтко сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї 
мiсцевих, регiональних чи центральних органiв влади й iнших державних органiв. 
Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. Управлiнський персонал вважає, що його 
розумiння положень законодавства, яке регулює дiяльнiсть Компанiї, є правильним i 
дiяльнiсть Компанiї здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства, що 
регулює його дiяльнiсть. Управлiнський персонал вважає, що Компанiя нарахувало i 
сплатило всi належнi податки, обов'язковi платежi i збори. 
Водночас, iснує ризик того, що операцiї 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 
суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi 
iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату. 
Примiтка 5. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 
Методи оцiнки активiв та зобов'язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 
В основу облiкової полiтики Компанiї, на пiдставi якої складалась фiнансова 
звiтнiсть, покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов'язань: 
" активи i зобов'язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення 
(за первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю). 
" при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою 
фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в 
обмiн на зобов'язання. 
" при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю 
сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час 
складання звiтностi, а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для 
проведення розрахунку у поточний час; 
" приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом 
їх переоцiнки. 
Нематерiальнi активи 
Придбанi нематерiальнi активи визнаються за вартiстю їх придбання. Пiсля 
первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною iсторичною 
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 
знецiнення. 
Нематерiальнi активи мають кiнцевий термiн використання та включають комп'ютерне 
програмне забезпечення та веб-сайт Компанiї. 
Нематерiальнi активи з визначеним термiном корисного використання пiдлягають 
амортизацiї за прямолiнiйним методом впродовж термiну корисного використання. 
Термiни корисного використання нематерiальних активiв залежать вiд норм чинного 
законодавства України та становить вiд 5 до 10 рокiв. 
Термiн корисного використання (нарахування амортизацiї) нематерiальних активiв 
переглядається в кiнцi кожного звiтного року. При цьому всi змiни в оцiнках 
вiдображаються в звiтностi перспективно як змiна облiкових оцiнок без перегляду 
порiвняльних показникiв.  
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про фiнансовi 
результати (звiтi про сукупний дохiд).  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй в основнi засоби i нематерiальнi 
активи вiдображаються як окремий компонент основних засобiв, нематерiальних 
активiв i не пiдлягають амортизацiї. Пiсля завершення створення основного засобу, 
нематерiального активу об'єкт переводиться у вiдповiдну групу основних засобiв i 
нематерiальних активiв. 
Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на 
операцiю, пов'язанi з надходженням цього об'єкта. 
На дату балансу iнвестицiйна нерухомiсть визнається за iсторичною собiвартiстю за 
вирахуванням нарахованого зносу i накопичених збиткiв вiд знецiнення.  



Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть 
iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. Термiни корисного використання 
iнвестицiйної нерухомостi 100 рокiв. 
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при її вибуттi або у випадку, якщо 
вона виведена з експлуатацiї i вiд її вибуття в майбутньому не очiкується 
економiчних вигiд у майбутньому. 
Основнi засоби 
Основнi засоби визнаються в фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання або 
створення, включаючи невiдшкодованi податки, а також будь-якi додатковi витрати, 
якi пов'язанi з приведенням основного засобу в робочий стан та його доставкою.  
Для оцiнки основних засобiв пiсля первiсного визнання Компанiя використовує модель 
собiвартостi. Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються за iсторичною 
собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд 
знецiнення. 
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, 
поступово зменшуючи їхню залишкову вартiсть до лiквiдацiйної вартостi впродовж 
термiну їх корисного використання. Амортизацiя активу починається з мiсяця, 
наступного за мiсяцем, коли актив готовий до використання, та припиняється з 
наступного мiсяця, пiсля того, коли актив класифiкований як актив, утримуваний для 
продажу, або припинено визнання об'єкту активом та списано його з балансу. 
Амортизацiя не припиняється, якщо актив не використовується або вiн не знаходиться 
в активному використаннi, доки актив не буде проамортизований повнiстю. 
Лiквiдацiйна вартiсть усiх об'єктiв основних засобiв для цiлей розрахунку 
амортизацiї дорiвнює нулю. 
Звичайнi термiни корисного використання основних засобiв Компанiї представленi 
таким чином:  
Групи основних засобiв Дiапазон термiнiв корисного використання у роках 
Будiвлi та споруди до 100 
Машини та обладнання до 20 
Транспортнi засоби до 8 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) до 5 
Iншi необоротнi матерiальнi активи до 5 
Списання з балансу об'єктiв основних засобiв вiдбувається пiсля вибуття об'єкту 
або коли Компанiя бiльше не очiкує одержати додатковi економiчнi вигоди вiд 
використання або вибуття такого об'єкту. Прибуток або збиток вiд припинення 
визнання об'єкта основних засобiв визначається як рiзниця мiж чистим надходженням 
вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта та вiдображається у Звiтi про фiнансовi 
результати (Звiтi про сукупний дохiд).  
Зменшення корисностi нефiнансових активiв 
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення 
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення 
щорiчного тестування Компанiї визначає суму вiдшкодування активу.  
Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу 
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за мiнусом витрат на продаж i вартостi його 
використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, 
якщо цей актив генерує надходження коштiв i таке надходження коштiв, в основному, 
не залежить вiд iнших активiв або груп активiв. 
Коли балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує 
суму його вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася i його 
вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi справедливої вартостi за 
вирахуванням витрат на вибуття очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої 
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподатковування, що 
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому 
активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю 
використовується вiдповiдна модель оцiнки.  
Компанiя здiйснює свої розрахунки зменшення корисностi виходячи з детальних 
бюджетiв та прогнозних розрахункiв, якi готуються окремо для кожної одиницi, що 
генерує грошовi кошти в межах Компанiї, на яку припадають iндивiдуальнi активи. 
Бюджети та прогнознi розрахунки зазвичай здiйснюються на перiод 5 рокiв. На перiод 
бiльшої тривалостi розраховуються ставки довгострокового зростання, що 
застосовуються до прогнозованих грошових потокiв пiсля п'ятого року. 
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутках чи збитках того звiтного 
перiоду, в якому було виявлене таке зменшення корисностi. 
На кожну наступну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток 
вiд зменшення корисностi, визнаний щодо активу ранiше, вже не iснує або зменшився. 
При наявностi таких ознак Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу. Збиток вiд 
зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в 
тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми 
вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення 
корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його 
вiдшкодування. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє 



збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на фiнансовий 
результат.  
Запаси 
Первiсна вартiсть запасiв складається з таких фактичних витрат: суми, що 
сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих 
податкiв; суми ввiзного мита; суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням 
запасiв, якi не вiдшкодовуються Компанiї; транспортно-заготiвельних витрат; iнших 
витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i приведенням їх до 
стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях. 
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох 
оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються 
за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або вони 
зiпсованi, застарiли, або iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну 
вигоду. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв 
вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва 
i збут. Сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх 
реалiзацiї, та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) 
запасiв списуються на витрати звiтного перiоду. 
Собiвартiсть вибуття запасiв визначається за формулою - "перше надходження - 
перший видаток" (ФIФО).  
Фiнансовi iнструменти 
Визнання фiнансових iнструментiв 
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про 
фiнансовий стан, коли воно стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового 
iнструменту. Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання, якi враховуються у звiтi 
про фiнансовий стан Компанiї, представленi грошовими коштами i їх еквiвалентами, 
дебiторською й кредиторською заборгованiстю, iншими зобов'язаннями вiдповiдно до 
чинного законодавства та МСФЗ.  
Фiнансовi iнструменти визнаються та облiковуються вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти". 
Фiнансовi активи Компанiя класифiкує на такi групи:  
" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 
сукупний дохiд; 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток. 
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою 
вартiстю. Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових 
активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових 
зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), 
вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або 
фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що вiдносяться до 
придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за 
справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на 
прибутки i збитки. 
Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються впродовж 12 
мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та 
вiдображаються у складi оборотних активiв. Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд 
використання яких очiкуються впродовж бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати придбання або з 
дати балансу, визнаються довгостроковими та вiдображаються у складi необоротних 
активiв. 
Фiнансовi зобов'язання 
Фiнансовi зобов'язання Компанiя класифiкує як такi, що в подальшому оцiнюються за 
амортизованою собiвартiстю, за винятком:  
" фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток. Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є 
зобов'язаннями, надалi оцiнюються за справедливою вартiстю.  
" фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання 
фiнансового активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування 
пiдходу подальшої участi.  
" договорiв фiнансової гарантiї.  
" зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової.  
" умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого 
застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою 
вартiстю з визнанням змiн у прибутку або збитку. 
Первiсно довгостроковi фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю, 
яка дорiвнює амортизованiй вартостi суми платежiв. У подальшому суми фiнансових 
зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю та будь-яка рiзниця мiж 
чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом перiоду дiї запозичень 
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань 



Компанiя припиняє визнання фiнансового активу або частини фiнансового активу 
тiльки в тому випадку, коли вiдбувається передача фiнансового активу, i така 
передача вiдповiдає критерiям припинення його визнання. 
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:  
" спливає термiн дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового 
активу; або 
" воно передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для 
припинення визнання. 
Компанiя виключає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi 
свого звiту про фiнансовий стан тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто 
тодi, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли 
сплив термiн його виконання. 
Знецiнення фiнансових активiв 
На основi прогнозiв Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з 
борговими iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за 
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у 
зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, 
для активiв за договорами з покупцями. Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i 
визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i активiв за договорами з 
покупцями на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає:  
" об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки 
дiапазону можливих результатiв; 
" вартiсть грошей у часi; 
" всю об'рунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови 
та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних 
витрат i зусиль. 
Компанiя застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення, основану на змiнах 
кредитної якостi пiсля початкового визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є 
знецiненим при первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до 
Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за 
сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що 
виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв 
чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до закiнчення 12 
мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя iдентифiкує значне 
пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в 
Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних 
кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, 
але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi 
кредитнi збитки за весь строк"). Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є 
знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки 
оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.  
Фiнансовi активи - списання. Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, 
коли Компанiя вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла 
висновку про необ'рунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. 
Списання - це подiя припинення визнання. Компанiя може списати фiнансовi активи, 
щодо яких ще вживаються заходи з примусового стягнення, коли Компанiя намагається 
стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає об'рунтованих 
очiкувань щодо їх стягнення. 
Фiнансовi активи - припинення визнання. Компанiя припиняє визнання фiнансових 
активiв, коли активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв 
iнакше втратили свою чиннiсть або Компанiя передало права на отримання грошових 
потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому також 
передало в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або 
Компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, 
але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй 
сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 
Фiнансовi активи - модифiкацiя умов. Компанiя iнодi переглядає або iншим чином 
модифiкує договiрнi умови фiнансових активiв. Компанiя оцiнює, чи є модифiкацiя 
передбачених договором грошових потокiв суттєвою, та визнає рiзницi. Якщо 
модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд 
первiсного активу спливають, Компанiя припиняє визнання первiсного фiнансового 
активу i визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов 
вважається дата первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у 
тому числi для визначення факту значного пiдвищення кредитного ризику. Компанiя 
також оцiнює вiдповiднiсть нового кредиту чи боргового iнструмента критерiю виплат 
виключно основної суми боргу та процентiв. Будь-яка рiзниця мiж балансовою 
вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю 
нового, суттєво модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, 
якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. 



У ситуацiї, коли перегляд умов був викликаний фiнансовими труднощами контрагента 
чи його неспроможнiстю виконати первинно узгодженi платежi, Компанiя порiвнює 
первiснi та скоригованi грошовi потоки з активами на предмет iстотної вiдмiнностi 
ризикiв та вигод вiд активу внаслiдок модифiкацiї умови договору. Якщо ризики i 
вигоди не змiнюються, iстотна вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного 
активу вiдсутня, i його модифiкацiя не призводить до припинення визнання. Компанiя 
здiйснює перерахунок валової балансової вартостi шляхом дисконтування 
модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною ефективною процентною 
ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням 
кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових 
активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. 
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi  
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська 
заборгованiсть спочатку враховується за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється 
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки 
мiнус оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. 
Компанiя застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки резерву пiд очiкуванi кредитнi 
збитки для торгової дебiторської заборгованостi i активiв за договором, якi 
виникають внаслiдок операцiй, що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15, за 
виключенням торгової дебiторської заборгованостi i активiв за договором за 
операцiями з пов'язаними сторонами. 
Вiдповiдно до спрощеного пiдходу для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Компанiя 
використовує коефiцiєнт погашення заборгованостi. Коефiцiєнт погашення 
заборгованостi встановлюється в залежностi вiд: 
" кiлькостi днiв прострочення торгової дебiторської заборгованостi (тобто 
скiльки днiв з моменту виникнення заборгованостi вона не оплачена); i 
" фiнансового стану дебiтора (тобто чи є дебiтор банкрутом, i чи вiдома 
керiвництву компанiї додаткова iнформацiя про те, що дебiторська заборгованiсть не 
буде погашена в майбутньому). 
Для дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 
використовується коефiцiєнт кредитного ризику. 
Всi фiнансовi активи Компанiї з метою нарахування резерву пiд очiкуванi кредитнi 
збитки роздiленi на групи. На звiтну дату в залежностi вiд змiн в платiжнiй 
дисциплiнi покупця оновлюються iсторичнi ймовiрностi дефолтiв за минулi перiоди, 
що спостерiгаються, аналiзуються змiни в прогнозних оцiнках i на цiй основi 
переглядаються коефiцiєнти кредитного ризику. 
При нарахуваннi оцiночного резерву керiвництвом використовується також додаткова 
iнформацiя, яка пiддається аналiзу. 
Компанiя проводить нарахування оцiночного резерву пiд збитки на кожну звiтну дату. 
Нарахованi суми оцiночного резерву вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан в 
складi активiв, а витрати по нарахуванню - в Звiтi про прибутки та збитки - в 
складi iнших операцiйних витрат. 
Коли дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi стає безнадiйною, вона 
списується за рахунок оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Повернення 
ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку. 
Аванси виданi 
Аванси виданi враховуються за первинною вартiстю мiнус оцiночний резерв пiд 
очiкуванi кредитнi збитки. Аванс вiдноситься в категорiю довгострокових активiв, 
якщо товари або послуги, за якi здiйснений аванс, будуть отриманi через один рiк 
або пiзнiше, або якщо аванс вiдноситься до активу, який при первинному визнаннi 
включається в категорiю необоротних активiв. 
Аванс списується на фiнансовий результат пiсля отримання послуг, до яких 
вiдноситься аванс, i капiталiзується у вартостi отриманих активiв. Якщо iснує 
свiдчення того, що товари або послуги, до яких вiдноситься аванс, не будуть 
отриманi, вiдповiдне знецiнення признається у складi прибутку або збитку. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
До грошових коштiв Компанiя вiдносить залишки грошових коштiв на рахунках в 
банках, готiвка в касi та депозити. 
Депозити, термiном погашення до трьох мiсяцiв, розцiнюються Компанiєю як 
еквiваленти грошових коштiв. 
Акцiонерний капiтал  
Простi акцiї, емiтованi Компанiєю, класифiкуються як капiтал. 
Зобов'язання та забезпечення 
Компанiя роздiляє короткостроковi (поточнi) (до 12 мiсяцiв) i довгостроковi (довше 
12 мiсяцiв) зобов'язання та забезпечення. 
Компанiя здiйснює переведення частини довгострокових зобов'язань до складу 
короткострокових, коли за умовами договору до повернення цiєї частини суми боргу 
залишається менше 365 днiв вiд звiтної дати. 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз 
нижченаведених ознак: 



" Компанiя сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 
погашенню впродовж дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати; 
" Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 
впродовж щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Забезпечення визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має 
юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем 
ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою 
надiйнiстю. Суми створених забезпечень визнаються витратами перiоду. 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi нараховується, коли контрагент 
виконав свої зобов'язання за договором, i спочатку враховується за справедливою 
вартiстю, а надалi за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. 
Оренда 
Визначення оренди 
При заключеннi договору, Компанiя визначає чи договiр або окрема його частина є 
договорами оренди. Договiр або окрема його частина є договором оренди, якщо вiн 
передає право контролювати використання визначеного активу протягом певного 
перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 
Компанiя повторно оцiнює чи є договiр або окрема його частина договорами оренди 
лише у разi перегляду умов договору. 
Якщо договiр або окрема його частина є договорами оренди, Компанiя облiковує кожну 
орендну складову як договiр оренди, окремо вiд неорендних складових договору. 
Компанiя як орендар 
Первiсна оцiнка 
На дату початку оренди, Компанiя визнає актив з права користування та зобов'язання 
за договором оренди. Актив з права користування оцiнюється за собiвартiстю. 
На дату початку оренди, Компанiя оцiнює зобов'язання за договором оренди в сумi 
теперiшньої вартостi орендних платежiв, ще не сплачених на таку дату. Компанiя 
дисконтує оренднi платежi, застосовуючи вiдсоткову ставку, яка передбачена 
договором оренди. Якщо таку ставку не можна легко визначити, Компанiя застосовує 
додаткову ставку запозичення орендаря. 
До складу орендних платежiв, що враховуються при оцiнцi орендних зобов'язань за 
право користування базовим активом протягом строку оренди включаються: 
" фiксованi платежi (включаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням 
будь-яких стимулiв до заключення договору оренди, що пiдлягають отриманню; 
" змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно 
оцiненi з використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди; 
" суми, якi будуть сплаченi Компанiєю за гарантiями лiквiдацiйної вартостi; 
" цiна реалiзацiї опцiону на придбання активу, якщо Компанiя об'рунтовано 
впевнене у тому, що воно скористається такою можливiстю; 
" штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди вiдображають 
реалiзацiю Компанiєю опцiону на дострокове припинення договору оренди. 
Виключення для невизнання на балансi активу з права користування 
Компанiя використовує виключення та не визнає на балансi активи з права 
користування щодо: 
" короткострокових договорiв оренди; 
" договорiв оренди, за якими базовий актив має низьку вартiсть. 
Компанiя застосовує виключення до договорiв оренди всiх груп активiв. 
При застосуваннi даного виключення короткостроковими вважаються договори оренди зi 
строком оренди до 365 днiв включно. Договори оренди, що передбачають опцiон на 
придбання базового активу не розглядаються як короткотермiновi. 
Компанiя застосовує порiг 5 000 євро (гривневий еквiвалент на дату застосування 
виключення), при визначеннi базового активу з низькою вартiстю. 
За договорами оренди, до яких Компанiя застосовує виключення, витрати визнаються в 
перiодi, до якого вони належать. 
Подальша оцiнка 
Пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнює всi активи з права користування за 
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї, накопиченого зменшення 
корисностi з коригуванням на суму переоцiнки орендних зобов'язань вiдображеної 
проти собiвартостi активу з права користування. 
Амортизацiя активу з права користування здiйснюється вiд дати початку оренди до 
кiнця строку корисного використання базового активу, якщо оренда передає Компанiї 
право власностi на базовий (орендований) актив наприкiнцi строку оренди або якщо 
собiвартiсть активу з права користування вiдображає факт, що Компанiя 
скористається можливiстю його придбати. В iнших випадках Компанiя амортизує актив 
з права користування з дати початку оренди до бiльш ранньої з двох таких дат: 
кiнець строку корисного використання активу з права користування та кiнець строку 
оренди. 



Iншi вимоги до нарахування амортизацiї, визнання зменшення корисностi за активом з 
права користування аналогiчнi вимогам, що застосовуються до власних основних 
засобiв, iнвестицiйної нерухомостi. 
Переоцiнка зобов'язань за договором оренди 
Компанiя переоцiнює орендне зобов'язання у випадку суттєвого вiдхилення його 
балансової вартостi вiд оцiненої - бiльше, нiж на 10%. 
Компанiя змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi 
платежi з використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-
яка з умов: 
" змiна строку оренди (у зв'язку з переглядом ймовiрностi виконання опцiону на 
продовження або дострокового припинення оренди); 
" змiна оцiнки можливостi придбання базового активу; 
" змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки. 
Компанiя змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi 
платежi з використанням незмiнної ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка 
з умов: 
" змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної 
вартостi; 
" змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що 
використовуються для визначення таких платежiв. 
Компанiя вiдображає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу з 
права користування (крiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права 
користування до нуля). У випадку, коли балансова вартiсть активу з права 
користування зменшилася до нуля та вiдбувається подальше зменшення орендного 
зобов'язання, Компанiя визнає решту суми у складi прибуткiв або збиткiв. 
Модифiкацiї договору оренди 
Компанiя розглядає модифiкацiю договору оренди як окремий договiр оренди, якщо 
виконуються умови: 
" модифiкацiя збiльшує сферу дiї договору оренди, додаючи право на 
користування одним або бiльшою кiлькiстю базових активiв; 
" компенсацiя за договором збiльшується на суму, що вiдповiдає цiнi окремого 
договору за збiльшений обсяг з вiдповiдними коригуваннями, що вiдображають 
обставини конкретного договору. 
Для модифiкацiї договору оренди, яка не розглядається як окремий договiр оренди, 
на дату набрання чинностi модифiкацiєю, Компанiя: 
" розподiляє компенсацiю, зазначену в модифiкованому договорi оренди; 
" визначає строки модифiкованої оренди; 
" переоцiнює орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних 
платежiв iз використанням переглянутої ставки дисконтування. 
Переглянута ставка дисконтування визначається як вiдсоткова ставка, яка 
передбачена договором оренди для залишкового строку оренди або як додаткова ставка 
запозичення орендаря на дату набрання чинностi модифiкацiї оренди, якщо ставку 
вiдсотка, неявно передбачену в орендi, не можна легко визначити. 
Для модифiкацiї договору оренди, яка не розглядається як окремий договiр оренди, 
на дату набрання чинностi модифiкацiєю, Компанiя: 
" зменшує балансову вартiсть активу з права користування на суму часткового 
або повного припинення оренди для модифiкацiї, що зменшує обсяг договору оренди; 
будь-який прибуток або збиток, пов'язаний iз частковим або повним припиненням 
оренди вiдображається за статтею "Iншi операцiйнi витрати" Звiту про прибутки та 
збитки; 
" вiдображає коригування активу з права користування з урахуванням усiх iнших 
модифiкацiй договору оренди. 
Компанiя як орендодавець 
Компанiя як орендодавець кожен з договорiв оренди класифiкує як фiнансову або 
операцiйну оренду. 
Дана класифiкацiя здiйснюється за станом на бiльш ранню з дат, - дату заключення 
договору оренди або дату прийняття сторонами на себе зобов'язань щодо погоджених 
основних умов договору оренди, та переглядається лише у разi модифiкацiї договору 
оренди. 
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передає в основному всi ризики та 
вигоди, пов'язанi з правом власностi на базовий актив. В iншому випадку оренда 
класифiкується як операцiйна. 
Класифiкацiя оренди як фiнансової або операцiйної залежить вiд сутi операцiї, а не 
вiд форми договору. 
Фiнансова оренда 
Орендодавець визнає активи, утримуванi за угодами про фiнансову оренду, у своєму 
Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) i подає їх як дебiторську заборгованiсть за 
сумою, що дорiвнює чистим iнвестицiям в оренду. 
Визнання фiнансового доходу базується на моделi, що вiдображає сталу перiодичну 
норму прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в фiнансову оренду. 
Операцiйна оренда 



Орендодавець подає у своєму Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) активи, якi є 
об'єктом угоди про операцiйну оренду, згiдно з характером активу. Дохiд вiд оренди 
за угодами про операцiйну оренду визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй 
основi впродовж термiну оренди, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє 
вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд 
зданого в оренду активу, зменшується. 
Умовнi зобов'язання та активи 
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у 
примiтках до фiнансової звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку 
ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, не є значною. Умовнi активи не визнаються 
у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в Примiтках, якщо iснує значна 
ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд.  
Визнання доходiв 
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт i послуг (дохiд за 
договорами з покупцями) визнається тодi, коли (або в мiру того, як) Компанiя 
виконує свої обов'язки до виконання за договором шляхом передачi товарiв або 
послуг (тобто, активiв), якi пiдлягають поставцi покупцевi. В момент укладення 
договору Компанiя визначає, чи виконує воно обов'язок до виконання протягом 
перiоду або в певний момент часу. Якщо обов'язок до виконання не виконується 
протягом перiоду, Компанiя виконує обов'язок до виконання в певний момент часу. 
Товари або послуги вважаються переданими, коли (або в мiру того, як) покупець 
отримує контроль над ними. 
Для кожного обов'язку до виконання, виконуваного протягом перiоду, Компанiя визнає 
виручку протягом перiоду, оцiнюючи ступiнь повноти виконання обов'язкiв до 
виконання. Для оцiнки ступеня виконання обов'язкiв до виконання Компанiя 
застосовує методи результатiв i методи ресурсiв в залежностi вiд технологiчних 
особливостей виробничого процесу i / або технологiчних характеристик товарiв або 
послуг, а також економiчної доцiльностi. 
Виручка оцiнюється як частина цiни угоди (яка виключає оцiнки змiнного 
вiдшкодування, якi є обмеженими), що розподiляється на обов'язок до виконання, 
коли (або в мiру того, як) цей обов'язок до виконання виконується, без податку на 
додану вартiсть (ПДВ). 
Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмiн на товари чи послуги, 
якi Компанiя передає клiєнту, коли це право обумовлено чимось iншим, нiж час. 
Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги 
клiєнтовi, за якi Компанiя отримало вiд клiєнта компенсацiю (або настав строк 
сплати такої суми). 
Договори Компанiї з покупцями є договорами з фiксованою винагородою та зазвичай 
включають авансовi i вiдкладенi платежi для одного договору. Як правило, продажi 
здiйснюються з кредитним термiном до 365 днiв i як наслiдок торгова дебiторська 
заборгованiсть класифiкується як оборотнi активи. 
Визнання витрат 
Витрати враховуються згiдно методу нарахування. Витрати визнаються в разi 
зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань, якi можуть бути надiйно оцiненi. Витрати, якi неможливо 
прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того 
звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних 
перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу їх вартостi мiж 
вiдповiдними звiтними перiодами 
Податок на прибуток  
У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток були нарахованi вiдповiдно до вимог 
податкового законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинностi 
станом на звiтнi дати. Витрати з податку на прибуток в звiтi про фiнансовi 
результати (Звiтi про сукупний дохiд) складаються з поточного податку та змiн у 
сумi вiдстрочених податкiв. 
Поточний податок на прибуток 
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок 
(i податкового законодавства), якi набули чинностi або фактично дiяли на звiтну 
дату. Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до українського 
податкового законодавства. Згiдно з Податковим кодексом на 2020 рiк була 
встановлена ставка податку на прибуток 18% (2019 - 18%). 
Вiдстрочений податок на прибуток 
Вiдстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань i визнається 
вiдносно податкових тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та 
зобов'язань в фiнансовiй звiтностi i вiдповiдних податкових баз, якi 
використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання переважно визнають для всiх оподатковуваних 
тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи визнають, якщо iснує 
ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, стосовно якого можуть бути 
використанi тимчасовi рiзницi. 



Вiдстрочений податок розраховується iз використанням ставок оподаткування, якi 
були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного 
перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть 
сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. 
Вiдстроченi податки вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки 
вони не стосуються статей, якi кредитованi або вiднесенi безпосередньо на iнший 
сукупний дохiд. У цьому випадку вiдстрочений податок також вiдображається в iншому 
сукупному доходi. 
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi 
позицiї Компанiї станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що 
вiдображаються щодо податку на прибуток, визначаються керiвництвом як позицiї iз 
невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у випадку виникнення 
претензiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення 
Компанiєю податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинностi на 
кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв 
з подiбних питань. Зобов'язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що 
пов'язанi з оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих 
керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань станом на кiнець 
звiтного перiоду. Коригування на невизначенi позицiї з податку на прибуток, крiм 
пенi та штрафiв, облiковуються у складi витрат з податку на прибуток. Коригування 
на невизначенi позицiї з податку на прибуток у частинi пенi та штрафiв 
облiковуються у складi фiнансових витрат та iнших прибуткiв/(збиткiв), чиста сума, 
вiдповiдно. 
Податок на додану вартiсть 
ПДВ з операцiй, якi здiйснює Компанiя, стягується за ставкою 20%. Податкове 
зобов'язання з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i 
виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або на дату надходження коштiв вiд 
клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це 
сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний 
перiод. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент надходження оплати 
постачальнику та отримання податкової накладної.  
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану 
вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:  
" ПДВ, що виникає при придбаннi активiв або послуг, не вiдшкодовується 
фiскальним органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання 
активу або в складi витрат, залежно вiд обставин;  
" дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми 
ПДВ. 
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується фiскальним органом або 
виплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi за 
розрахунками з бюджетом, вiдображеної в звiтi про фiнансовий стан. 
У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений 
резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, 
включаючи ПДВ. 
Iншi податки, крiм податку на прибуток та податку на додану вартiсть, 
вiдображаються як компонент операцiйних витрат. 
Виплати працiвникам 
Вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам" виплати працiвникам - це всi форми 
компенсацiї, що їх надає Компанiя в обмiн на послуги, наданi працiвниками, або при 
звiльненнi. 
Короткостроковi виплати працiвникам - це виплати працiвникам (окрiм виплат при 
звiльненнi працiвникiв), що, як очiкується, будуть сплаченi у повному обсязi 
впродовж дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому 
працiвники надають вiдповiднi послуги. 
Короткостроковi виплати працiвникам включають:  
" заробiтну плату, внески на соцiальне забезпечення; 
" оплаченi щорiчнi вiдпуски та тимчасова непрацездатнiсть; 
" премiювання.   
Компанiя зобов'язана компенсувати до Державного пенсiйного фонду України кошти за 
пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм працiвникам Компанiї, якi працювали у 
шкiдливих для здоров'я умовах працi та отримали право на отримання пенсiй до 
настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством. 
На пенсiйнi зобов'язання з встановленими виплатами Компанiя не створює 
забезпечення та визнає витрати щодо виплат в у складi прибуткiв та збиткiв у 
перiод їх розрахунку державним пенсiйним фондом. 
Примiтка 6. Новi та переглянутi стандарти, що не набрали чинностi 
Нижче наводяться новi стандарти, змiни та роз'яснення, якi були виданi, але ще не 
набули чинностi на дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має 
намiр застосовувати цi стандарти, змiни та роз'яснення, якщо це доречно, з дня 
набрання їх чинностi. 
МСФЗ 17 "Страховi контракти" 



У травнi 2017 року Рада з МСФЗ видала МСФЗ 17 "Страховi контракти" - новий 
комплексний стандарт фiнансової звiтностi для страхових контрактiв, який розглядає 
питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ 17 набуде 
чинностi, вiн замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти", який був виданий у 2005 роцi. 
МСФЗ 17 застосовується до всiх видiв страхових контрактiв (тобто страхування життя 
та страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, прямого страхування та 
перестрахування) незалежно вiд типу органiзацiї, яка їх випускає, а також певних 
гарантiй та фiнансових iнструментiв з дискрецiйної участi. Iснує кiлька виняткiв 
iз сфери застосування. Основною метою МСФЗ 17 є забезпечення бiльш ефективної та 
послiдовної моделi облiку страхових контрактiв для страховикiв. На вiдмiну вiд 
вимог МСФЗ 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових 
полiтиках, МСФЗ 17 надає комплексну модель облiку страхових контрактiв, що охоплює 
всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ 17 використовується загальна модель, 
доповнена наступним: 
" Визначенi модифiкацiї для страхових контрактiв прямої участi (спосiб змiнної 
винагороди). 
" Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для 
короткострокових контрактiв. 
МСФЗ 17 набирає чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2023 року 
або пiсля цiєї дати, при цьому необхiдно надати порiвняльну iнформацiю. Раннє 
застосування дозволяється за умови, що суб'єкт господарювання також застосовує 
МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або до неї. Цей стандарт не 
застосовний до Компанiї. 
Змiни до МСБО 1 "Класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або довгострокових" 
У сiчнi 2020 року Рада з МСФЗ оприлюднила змiни до пунктiв 69-76 МСБО 1, якi 
пояснюють вимоги щодо класифiкацiї зобов'язань як короткострокових або 
довгострокових. Змiни пояснюють наступне: 
" що мається на увазi пiд правом вiдтермiнувати врегулювання зобов'язань; 
" право вiдтермiнувати врегулювання зобов'язань має iснувати на кiнець 
звiтного перiоду; 
" на класифiкацiю зобов'язань не впливає ймовiрнiсть того, що органiзацiя 
виконає своє право на вiдтермiнування врегулювання зобов'язання; 
" умови зобов'язання не будуть впливати на його класифiкацiю лише в тому 
випадку, якщо похiдний iнструмент, вбудований у конвертоване зобов'язання, сам по 
собi є iнструментом власного капiталу. 
Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2023 року або пiсля цiєї дати, i застосовуються ретроспективно. Наразi Компанiя 
розглядає можливий вплив цих змiн на поточну класифiкацiю зобов'язань та 
необхiднiсть перегляду умов iснуючих договорiв. 
Змiни до МСФЗ 3 "Посилання на концептуальнi основи" 
У травнi 2020 року Рада з МСФЗ ухвалила змiни до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - 
"Посилання на концептуальнi основи". Метою цих змiн є замiна посилань на 
"Концептуальну основу фiнансової звiтностi", видану в 1989 роцi, посиланнями на 
"Концептуальну основу фiнансової звiтностi", випущену в березнi 2018 року, без 
внесення iстотних змiн до вимог стандарту. 
Рада також додала виняток з принципу визнання в МСФЗ 3, щоб уникнути настання 
потенцiйних прибуткiв або збиткiв "2-го дня" для зобов'язань та умовних 
зобов'язань, якi стосувались би сфери застосування МСБО 37 або Тлумачення КТМФЗ 21 
"Обов'язковi платежi", якщо б вони виникли в рамках окремих операцiй. 
Водночас Рада вирiшила уточнити iснуючi вимоги МСФЗ 3 до умовних активiв, на якi 
замiна посилань на "Концептуальну основу фiнансової звiтностi" не вплине.  
Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2022 року або пiсля цiєї дати, i застосовуються перспективно. 
Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби: надходження до використання за призначенням" 
У травнi 2020 року Рада з МСФЗ видала документ "Основнi засоби: надходження до 
використання за призначенням", який забороняє суб'єктам господарювання вiднiмати 
вiд первiсної вартостi об'єкта основних засобiв будь-якi надходження вiд продажу 
товарiв, вироблених в процесi доставки об'єкта до мiсця розташування та доведення 
його до стану, необхiдного для його експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв 
керiвництва. 
Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 
2022 року або пiсля цiєї дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно до тих 
об'єктiв, якi стали доступними для використання на дату початку (або пiсля) 
найбiльш раннього з представлених у фiнансовiй звiтностi перiоду, в якому 
органiзацiя вперше застосовує цi змiни. 
Очiкується, що цi змiни не матимуть значного впливу на Компанiю. 
Змiни до МСБО 37 "Обтяжливi контракти - витрати на виконання контрактiв" 
У травнi 2020 року Рада з МСФЗ внесла змiни до МСБО 37, в яких пояснюється, якi 
витрати суб'єкт господарювання повинен враховувати при оцiнцi того, чи є договiр 
обтяжливим або збитковим. 



Змiни передбачають застосування пiдходу, заснованого на "витратах, безпосередньо 
пов'язаних з договором". Витрати, безпосередньо пов'язанi з договором на 
реалiзацiю товарiв чи послуг, включають як додатковi витрати на виконання цього 
договору, так i розподiленi витрати, безпосередньо пов'язанi з виконанням 
договору. Загальнi та адмiнiстративнi витрати не пов'язанi безпосередньо з 
договором i тому виключаються, крiм випадкiв, якщо вони явно вiдшкодовуються 
контрагентом за договором. 
Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 
2022 року або пiсля цiєї дати. Компанiя буде застосовувати цi змiни до договорiв, 
за якими вона ще не виконала всi свої зобов'язання станом на дату початку рiчного 
звiтного перiоду, в якому вона вперше застосовує цi змiни. 
Змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - 
дочiрнє пiдприємство, яке вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi 
У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 
ухвалила змiни до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi". Вiдповiдно до даних змiн, дочiрнє пiдприємство, яке вирiшує 
застосовувати пункти D16(a) МСФЗ 1, має право оцiнювати накопиченi курсовi рiзницi 
з використанням сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi материнського 
пiдприємства, виходячи з дати переходу материнського пiдприємства на МСФЗ. Цi 
змiни також застосовнi до асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi 
вирiшують застосовувати пункти D16(a) МСФЗ 1 
Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 
2022 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
Змiни до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiї при проведеннi "тесту 10%" у 
випадку припинення визнання фiнансових зобов'язань 
У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 
ухвалила змiни до МСФЗ 9. В змiнах пояснюються суми комiсiй, яку суб'єкт 
господарювання враховує при оцiнцi того, чи суттєво вiдрiзняються умови нового або 
змiненого фiнансового зобов'язання вiд умов первiсного фiнансового зобов'язання. 
Цi суми включають тiльки тi комiсiї, якi були виплаченi або отриманi мiж 
конкретним кредитором i позичальником, включаючи комiсiю, сплачену або отриману 
кредитором або позичальником вiд iменi iншої сторони. Суб'єкт господарювання 
повинен застосувати цi змiни до фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi або 
замiненi на дату початку (або пiсля неї) рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт 
господарювання вперше застосовує цi змiни. 
Цi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 
2022 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Компанiя 
застосовуватиме цi змiни до фiнансових зобов'язань, якi були модифiкованi або 
замiненi на дату початку (або пiсля неї) рiчного звiтного перiоду, в якому вона 
вперше застосує цi змiни. 
Очiкується, що цi змiни не матимуть значного впливу на Компанiю. 
Змiни до МСБО 41 "Сiльське господарство" - оподаткування при оцiнцi справедливої 
вартостi 
У рамках процесу щорiчних удосконалень МСФЗ, перiод 2018-2020 рокiв, Рада з МСФЗ 
ухвалила змiни до МСБО 41 "Сiльське господарство". Цi змiни виключають вимогу в 
пунктi 22 МСБО 41 про те, що суб'єкти господарювання не включають до розрахунку 
грошовi потоки, пов'язанi з оподаткуванням, при оцiнцi справедливої вартостi 
активiв, якi вiдносяться до сфери застосування МСБО 41. 
Суб'єкт господарювання повинен застосовувати цi змiни перспективно до оцiнки 
справедливої вартостi на початку (або пiсля неї) першого рiчного звiтного перiоду, 
що починається 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове 
застосування. 
Очiкується, що цi змiни не матимуть значного впливу на Компанiю. 
Поправки до МСФЗ 16 "Поступки за орендою, пов'язанi з пандемiєю COVID-19" 
28 травня 2020 р. Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ 16 "Оренда" - "Поступки з 
оренди, пов'язанi з пандемiєю COVID-19".  
Дана поправка передбачає звiльнення для орендарiв вiд застосування вимог МСФЗ 16 в 
частинi облiку модифiкацiй договорiв оренди у випадку надання поступок по орендi, 
якi виникають внаслiдок прямої дiї пандемiї COVID-19. 
Орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи є поступки за орендою, наданi 
орендодавцем у зв'язку з пандемiєю COVID-19, модифiкацiєю договору оренди. 
Орендар, який приймає таке рiшення, має врахувати будь-яку змiну орендних 
платежiв, зумовлену поступкою з оренди, пов'язаною з пандемiєю COVID-19, 
аналогiчно тому, як ця змiна вiдбилася б в облiку вiдповiдно до МСФЗ 16, якби вона 
не була модифiкацiєю договору оренди. 
Дана поправка застосовується щодо рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 1 червня 
2020 р. або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування.  
Очiкується, що цi змiни не матимуть значного впливу на Компанiю. 
Примiтка 7. Нематерiальнi активи 
  Усього 



Балансова вартiсть на 31.12.2017 р. 11 
Первiсна вартiсть  200 
Накопичена амортизацiя (189) 
Вибуття: первiсна вартiсть (14) 
Вибуття: накопичена амортизацiя 14 
Нараховано амортизацiї (4) 
Балансова вартiсть на 31.12.2018 р. 7 
Первiсна вартiсть  186 
Накопичена амортизацiя (179) 
Надходження 1 250 
Нараховано амортизацiї (19) 
Балансова вартiсть на 31.12.2019 р. 1 239 
Первiсна вартiсть  1 436 
Накопичена амортизацiя (197) 
Примiтка 8. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
 Станом на 1 сiчня Надходження Передано до використання Станом на 31 
грудня 
2019 рiк 3   225 
Придбання (виготовлення) нематерiальних активiв - 1 250 1 250 - 
Придбання (виготовлення) основних засобiв 41 2 165 2 203 3 
2018 рiк 41   3 
Придбання (виготовлення) основних засобiв 83 5 893 5 935 41 
Примiтка 9. Основнi засоби 
  Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
 Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього 
Балансова вартiсть 
на 31.12.2019 р. 3 186 436 5 48 523 4 198 
Первiсна вартiсть 8 545 7 059 131 439 1 201 17 375 
Знос (5 359) (6 623) (126) (391) (678) (13 177) 
Балансова вартiсть 
на 31.12.2018 р. 3 378 526 7 55 553 4 519 
Первiсна вартiсть 8 471 7 420 161 456 1 243 17 751 
Знос (5 093) (6 894) (154) (401) (690) (13 232) 
Первiсна вартiсть повнiстю проамортизованих основних засобiв станом на 31.12.2019 
р. складає 6 904 тис. грн (станом на 31.12.2018 р. - 7 371 тис. грн). 
Примiтка 10. Iнвестицiйна нерухомiсть  
У 2018 роцi Компанiя перекласифiкувала  власну будiвлю зi складу основних засобiв 
до складу iнвестицiйної нерухомостi, оскiльки значна її частина (65%) почала 
утримувалася з метою отримання орендної плати. Починаючи з 2019 року об'єкт 
iнвестицiйної нерухомостi  утримуються виключно з метою отримання орендних 
платежiв. 
  Усього 
Балансова вартiсть на 31.12.2017 р. - 
Первiсна вартiсть  - 
Накопичена амортизацiя - 
Перекласифiкацiя: первiсна вартiсть 1 783 
Перекласифiкацiя: накопичена амортизацiя (1 168) 
Надходження 5 593 
Нараховано амортизацiї (328) 
Балансова вартiсть на 31.12.2018 р. 5 880 
Первiсна вартiсть  7 376 
Накопичена амортизацiя (1 496) 
Надходження  2 080 
Нараховано амортизацiї (385) 
Балансова вартiсть на 31.12.2019 р. 7 575 
Первiсна вартiсть  9 456 
Накопичена амортизацiя (1 881) 
За судженням управлiнського персоналу справедлива вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi несуттєво вiдрiзняється вiд її балансової вартостi. 
Примiтка 11. Фiнансовi iнвестицiї 
 31.12.2019 31.12.2018 
Фiнансовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки 
(збитки):   
Акцiї емiтента України (частка володiння - 2,48%) 720 720 
Всього 720 720 
Примiтка 12. Запаси 
 31.12.2019 31.12.2018 
Сировина i матерiали 768 766 
Покупнi напiвфабрикати i комплектуючi 1 005 996 
Iншi матерiали 11 15 
Малоцiннi i швидкозношуванi предмети 305 160 



Незавершене виробництво 908 990 
Готова продукцiя 4 352 4 942 
Товари 17 16 
Всього 7 366 7 885 
Примiтка 13. Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 
 31.12.2019 31.12.2018 
За готову продукцiю 975 550 
За послуги оренди 387 563 
Iнша - 2 
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (-) (-) 
Всього 1 362 1 115 
Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, 
послуги наведено нижче: 
 31.12.2019 31.12.2018 
Не прострочена заборгованiсть 755 708 
Прострочена заборгованiсть: 607 407 
- прострочена вiд 61 до 90 днiв 25 308 
- прострочена вiд 91 до 120 днiв 504 32 
- прострочена вiд 120 днiв 78 67 
Всього заборгованостi 1 362 1 115 
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (-) (-) 
Всього 1 362 1 115 
Кредитний перiод клiєнтiв, якi мають дебiторську заборгованiсть за товари, послуги 
перед Компанiєю становить вiд 1 до 30 днiв станом на 31.12.2019 р.(31.12.2018 р. - 
вiд 1 до 30 днiв) залежно вiд типу клiєнта. Компанiя дотримується полiтики 
кредитного контролю. Загальнi правила передбачають: монiторинг дебiторської 
заборгованостi за основною дiяльнiстю окремо по кожному клiєнту не рiдше одного 
разу на квартал, постiйний монiторинг справ клiєнтiв, якi впливають на їхню 
платiжну дисциплiну (включаючи вiдносини з iншими постачальниками) iз залученням 
вiддiлiв продажу у вiдповiдних регiонах. 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 
 31.12.2019 31.12.2018 
Аванси за роботи i послуги 141 34 
Аванси за ТМЦ 213 1 133 
Iншi аванси 16 373 
Всього 370 1 540 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
 31.12.2019 31.12.2018 
Розрахунки з державними цiльовими фондами 4 25 
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - 
Всього 4 25 
Аналiз кредитної якостi iншої поточної дебiторської заборгованостi наведено нижче: 
 31.12.2019 31.12.2018 
Не прострочена заборгованiсть 4 25 
Прострочена заборгованiсть - - 
Всього заборгованостi 4 25 
Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - 
Всього 4 25 
Примiтка 14. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 31.12.2019 31.12.2018 
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 16 182 
Всього 16 182 
Усi грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi в гривнях. Усi залишки на 
банкiвських рахунках не простроченi i не знецiненi. 
Далi наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках за кредитною якiстю згiдно з 
кредитними рейтингами рейтингових агентств: 
 31.12.2019 31.12.2018 
- Рейтинг "IBI-Rating":  uaA+ - 147 
- Рейтинг Fitch:  AA (ukr)/Stable 
- 19 
- Рейтинг не присвоєно 16 16 
Примiтка 15. Зареєстрований капiтал  
Статутний капiтал Компанiї складається iз 47 922 (сорок сiм мiльйонiв дев'ятсот 
двадцять двi) простих iменних акцiй, що становить 4 792 200 (чотири мiльйони 
сiмсот дев'яносто двi тисячi двiстi) гривень. Номiнальна вартiсть акцiй складає 
100 гривень за одну акцiю. Протягом звiтного перiоду не змiнювались розмiр 
статутного капiталу та номiнальна вартiсть акцiй.  
 2019, % 2018, % 
ТОВ "ПРОМПРИЛАД.ХОЛДИНГ" 82,38 - 
ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО КАПIТАЛ" - 34,76 



ПАТ "ЗНКIФ "СИНЕРГIЯ-4" - 18,61 
ТОВ "КIНТО, ЛТД" - 6,12 
ТОВ "СОВА КАПIТАЛ" - 5,83 
ТОВ "ДОМIН" 5,62 5,62 
Левкович Андрiй Васильович - 5,29 
Iншi акцiонери (фiзичнi особи) 12,00 23,77 
Всього 100 100 
Нарахування i виплати дивiдендiв Компанiєю у 2019 i 2018 роках не проводилось. 
Кiнцевий бенефiцiар у Компанiї вiдсутнiй. 
Примiтка 16. Зобов'язання 
Довгостроковi кредити банкiв 
 % Валюта Дата погашення 31.12.2019 31.12.2018 
Забезпечений кредит вiд АТ АКБ "Львiв" 21% грн Липень 2023р. 4 026 4 839 
Всього    4 026 4 839 
У 2018 роцi Компанiя отримала забезпечений кредит для проведення ремонту примiщень 
вiд АТ АКБ "Львiв" з лiмiтом кредитування у сумi 5 500 тис. грн. 
Iнвестицiйна нерухомiсть Компанiї передана в якостi забезпечення за даним 
кредитом.  
За рiк, що закiнчився 31 грудня балансова вартiсть активу в заставi представлена 
наступним чином: 
 31.12.2019 31.12.2018 
Корпус №5 7 575 5 880 
Всього 7 575 5 880 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 
 % Валюта Дата погашення 31.12.2019 31.12.2018 
Поточна заборгованiсть за забезпеченим кредитом вiд АТ АКБ "Львiв" 21% грн
 Липень 2023 р. 739 613 
Всього    739 613 
Короткостроковi кредити банкiв 
 % Валюта Дата погашення 31.12.2019 31.12.2018 
Овердрафт вiд АТ АКБ "Львiв" 16% грн - 343 - 
Всього    343 - 
У 2018 роцi Компанiя уклала договiр про надання овердрафту вiд АТ АКБ "Львiв" з 
лiмiтом заборгованостi у сумi 500 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
 31.12.2019 31.12.2018 
Заборгованiсть за товаро-матерiальнi цiнностi 1 758 1 135 
Заборгованiсть за роботи та послуги 375 119 
Всього 2 133 1 254 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
 31.12.2019 31.12.2018 
Податок на прибуток 57 86 
Податок на додану вартiсть 134 80 
Податок на доходи фiзичних осiб 31 31 
Плата за землю 75 79 
Iншi  44 16 
Всього 341 292 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
 31.12.2019 31.12.2018 
Одержанi аванси за операцiйною дiяльнiстю 3 029 2 990 
Всього 3 029 2 990 
Iншi поточнi зобов'язання 
 31.12.2019 31.12.2018 
Розрахунки з пiдзвiтними особами 78 339 
Зобов'язання за позиками (1, 2, 3) 443 420 
Зобов'язання за несплаченими вiдсотками 14 - 
Iншi зобов'язання 74 278 
Всього 609 1 037 
(1) Протягом 2018 року Компанiя отримала безпроцентну поворотну фiнансову допомогу 
вiд пов'язаної сторони у сумi 1 100 тис. грн з термiном повернення 1 календарний 
рiк.  
(2) У квiтнi 2018 роцi Компанiя отримала безпроцентну поворотну фiнансову допомогу 
у сумi 300 тис. грн з термiном повернення до квiтня 2019 року.  
(3) У серпнi 2019 роцi Компанiя отримала безпроцентну поворотну фiнансову допомогу 
вiд пов'язаної сторони у сумi 100 тис. грн з термiном повернення до серпня 2020 
року.  
(4) Протягом 2019 року Компанiя отримала безпроцентну поворотну фiнансову допомогу 
вiд пов'язаної сторони у сумi 625 тис. грн з термiном повернення на вимогу. 
Примiтка 17. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 2019 2018 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї виготовлених лiчильникiв 13 092 7 261 



Чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг щодо ремонту та обслуговування 
лiчильникiв 5 002 6 117 
Всього 18 094 13 378 
Примiтка 18. Собiвартiсть реалiзованих товарiв та торгiвельного обладнання 
 2019 2018 
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї (12 390) (6 609) 
Собiвартiсть реалiзованих робiт та послуг (4 001) (5 997) 
Всього (16 391) (12 606) 
Примiтка 19. Iншi операцiйнi доходи 
 2019 2018 
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 1 176 
Дохiд вiд оренди будiвлi цеху для офiсних примiщень 4 417 1 509 
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 159 2 837 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 309 706 
Дохiд за вiдшкодування комунальних послуг згiдно договорiв оренди 2 405 2 684 
Дохiд вiд вiдшкодування податкiв - 206 
Iншi доходи 158 611 
Всього 8 448 9 729 
Примiтка 20. Адмiнiстративнi витрати 
 2019 2018 
Витрати на оплату працi (1 429) (1 058) 
Вiдрахування на соцiальнi заходи (308) (240) 
Послуги стороннiх органiзацiй (357) (504) 
Податки (965) (954) 
Амортизацiя (53) (48) 
Матерiальнi витрати (85) (70) 
Комунальнi послуги (2 041) (708) 
Iншi витрати (94) (52) 
Всього (5 332) (3634) 
Примiтка 21. Витрати на збут 
 2019 2018 
Послуги стороннiх органiзацiй (118) (25) 
Витрати на оплату працi (207) (185) 
Вiдрахування на соцiальнi заходи (33) (29) 
Амортизацiя (2) (2) 
Матерiальнi витрати (110) (75) 
Комунальнi  послуги (310) (40) 
Всього (780) (356) 
Примiтка 22. Iншi операцiйнi витрати 
 2019 2018 
Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї (1 134) (529) 
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - (1 180) 
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв (121) (174) 
Сумнiвнi i безнадiйнi борги (55) (266) 
Визнанi штрафи, пенi, неустойки (4) (179) 
Комунальнi послуги - (2 000) 
Податки  (198) (49) 
Пiльговi пенсiї (450) (424) 
Витрати на оплату працi (356) (96) 
Вiдрахування на соцiальнi заходи (29) (16) 
Матерiали (20) (209) 
Iншi витрати (41) (39) 
Всього (2 408) (5 161) 
Примiтка 23. Фiнансовi витрати   
 2019 2018 
Нарахованi проценти за забезпеченим кредитом (1 097) (555) 
Нарахованi проценти за використання овердрафту (26) (55) 
Всього (1 123) (610) 
Примiтка 24. Податок на прибуток 
Нижче представленi основнi компоненти податкових доходiв (витрат) з податку на 
прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв: 
 2019 2018 
Поточний податок на прибуток (93) (165) 
Вiдстрочений податок на прибуток - - 
Всього (93) (165) 
Нижче наведено узгодження мiж фактичними доходами (витратами) з податку на 
прибуток та добутком бухгалтерського прибутку (збитку) до оподаткування i 
нормативної ставки податку на прибуток за роки що закiнчилися 31 грудня 2020 та 
2019 роки: 
 2019 2018 
Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 506 736 



Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (91) (132) 
Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат що не включаються до складу 
доходiв (витрат) при визначеннi оподаткованого прибутку (2) (33) 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300)  (93) (165) 
Примiтка 25. Умовнi та контрактнi зобов'язання 
Податковi ризики 
Компанiя проводить свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. Українське законодавство 
та нормативнi акти, що регулюють сферу оподатковування та iншi аспекти дiяльностi. 
Положення законiв i нормативних документiв за звичай є не чiткими, i трактуються 
по-рiзному мiсцевими, регiональними та державними органами, а також iншими 
урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi українського податкового 
законодавства є непоодинокими. Можливе непослiдовне застосування та трактування 
українського податкового законодавства створює ризик суттєвих претензiй та 
пред'явлення додаткових податкових зобов'язань та штрафiв з боку податкових 
органiв. Такi претензiї, у випадку їхнього задоволення, можуть мати значний вплив. 
Керiвництво Компанiї має достатнi пiдстави вiдстояти власнi позицiї по дотриманню 
всiх норм, i малоймовiрно, що будь-якi суттєвi виплати виникнуть через 
iнтерпретацiю та застосування податкового законодавства. Разом з тим, не 
виключено, що деякi з податкових трактувань, якi застосовуються керiвництвом при 
пiдготовцi податкових декларацiй, можуть бути оскарженi податковими органами в 
ходi податкових перевiрок. 
У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi забезпечення за потенцiйними 
штрафами, пов'язаними з оподаткуванням. 
Примiтка 26. Операцiї з пов'язаними сторонами 
Пов'язаними сторонами Компанiї вважаються сторони, якщо одна сторона має 
можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття 
фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 
"Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". Зазвичай неможливо об'єктивно оцiнити 
чи була б проведена операцiя iз пов'язаною стороною якби дана сторона не була 
пов'язаною i чи була б операцiя проведена в тих же термiнах на тих же умовах i в 
тих же сумах якби сторони не були пов'язаними.  
Рiшення про те, якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх 
юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз зв'язаними сторонами. 
Пов'язаними сторонами Компанiї є провiдний управлiнський персонал та iншi 
пов'язанi особи, якi знаходяться пiд спiльним контролем з Компанiєю. 
Залишки за операцiями з iншими пов'язаними сторонами  
 31.12.2019 31.12.2018 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21 86 
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 10 - 
Всього активiв 31 86 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  1 768 - 
Iншi поточнi зобов'язання 519 451 
Всього зобов'язань 2 287 451 
Доходи та витрати за операцiями з iншими пов'язаними сторонами 
 2019 2018 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 4  
Iншi операцiйнi доходи 1 280 1 596 
Адмiнiстративнi витрати  (19) (623) 
Витрати на збут (332) (-) 
Винагорода провiдного управлiнського персоналу 
Провiдний управлiнський персонал представлений в особi голови правлiння та 
заступника голови правлiння з виробництва, якi мають повноваження та є 
вiдповiдальними за планування, керiвництво i контроль за дiяльнiстю Компанiї. 
Винагорода провiдному управлiнському персоналу представлена короткостроковими 
виплатами заробiтної плати та виплатами при звiльненнi у грошовiй формi та за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2019 року склала 113 тис. грн (за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2018 року - 65 тис. грн), i включена в адмiнiстративнi витрати.  
Примiтка 27. Управлiння фiнансовими ризиками та капiталом 
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанiї: ризик лiквiдностi, 
кредитний ризик та ринковий ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв 
представленi нижче.  
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв представленi таким чином: 
 31.12.2019 31.12.2018 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1 362 1 115 
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 25 15 
Грошi та їх еквiваленти 16 182 
Всього фiнансових активiв 1 403 1 312 
Довгостроковi кредити банкiв 4 026 4 839 
Короткостроковi кредити банкiв 343 - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 739 613 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 133 1 254 



Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 176 176 
Iншi поточнi зобов'язання 609 1 037 
Всього фiнансових зобов'язань 8 026 7 919 
Кредитний ризик 
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик, у 
бiльшостi включають дебiторську заборгованiсть, грошi та їх еквiваленти. 
Кредитний ризик Компанiї вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному 
випадку, i керiвництво Компанiї вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений 
у резервах пiд очiкуванi кредитнi збитки. 
Компанiя створює резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що представляє собою 
оцiнку керiвництвом понесених збиткiв вiд дебiторської заборгованостi по основнiй 
дiяльностi. 
Перед прийняттям нового клiєнта Компанiя використовує внутрiшню кредитну систему 
для оцiнки якостi потенцiйного клiєнта. 
Кредитний ризик Компанiї притаманний також таким фiнансовим iнструментам, як 
поточнi рахунки в банках i може виникати у випадку не спроможностi банкiвської 
установи розраховуватися за своїми зобов'язаннями перед Компанiєю. Сума 
максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансової вартостi 
вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка 
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та 
будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi 
зобов'язання. Компанiя використовує наступнi методи управлiння кредитними 
ризиками: 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою 
групою); 
" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв 
за Нацiональною рейтинговою шкалою. 
Ризик лiквiдностi 
Задачею Компанiї є пiдтримка безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом 
використання умов кредитування, якi надаються постачальниками, а також залучення 
позик. 
Компанiя аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує 
свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за 
вiдповiдними фiнансовими iнструментами. 
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми 
грошових коштiв, наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань 
при настаннi строку їх погашення. Керiвництво постiйно вiдстежує рiвень 
лiквiдностi. 
Компанiя використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв 
для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх 
платiжних зобов'язань. 
Бiльшiсть витрат Компанiї носять змiнний характер i залежать вiд обсягу 
реалiзацiї. В результатi цього i виникає бiльшiсть витрат, якi безпосередньо 
генерують доходи для погашення зобов'язань пiд час звичайної господарської 
дiяльностi. 
Нижче в таблицях подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення: 
 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 мiсяцiв Всього 
Станом на 31 грудня 2019 3 024 976 4 026 8 026 
Довгостроковi кредити банкiв - - 4 026 4 026 
Короткостроковi кредити банкiв 343 - - 343 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 250 489
 - 739 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 133 - -
 2 133 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 176 - - 176 
Iншi поточнi зобов'язання 122 487 - 609 
Станом на 31 грудня 2018 2 088 992 4 839 7 919 
Довгостроковi кредити банкiв - - 4 839 4 839 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 108 505
 - 613  
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 254 - -
 1 254 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 176 - - 176 
Iншi поточнi зобов'язання 550 487 - 1 037 
Ринковий ризик 
Ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового 
iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три 
типи ризику: валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.  
Валютний ризик 



Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 
потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
Станом на 31.12.2019 р., 31.12.2018 р. валютний ризик Компанiї вiдсутнiй, оскiльки 
немає залишку коштiв в iноземнiй валютi та залишки дебiторської i кредиторської 
заборгованостi в iноземнiй валютi.  
Компанiя не має вкладень в iноземнi компанiї. 
Вiдсотковий ризик 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 
потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових 
вiдсоткових ставок. Керiвництво Компанiї усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть 
змiнюватись i це може впливати як на доходи Компанiї, так i на справедливу 
вартiсть чистих активiв. 
Керiвництво Компанiї усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це може 
впливати як на доходи Компанiї, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
Компанiя заключила кредитний договiр, за користування якого нараховуються та 
сплачуються вiдсотки. Процентнi ставки є фiксованими, а тому цей ризик не є 
значним для Компанiї. 
Iнший цiновий ризик 
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 
потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн 
(окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), 
незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого 
фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi 
подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. 
У Компанiї вiдсутнi фiнансовi iнструменти для яких властивий iнший цiновий ризик. 
Полiтика управлiння капiталом 
Компанiя розглядає акцiонерний капiтал i позики як основне джерело фiнансування. 
Для цiлей управлiння ризиком недостатностi капiталу,  визначає капiтал як такий, 
що дорiвнює визнаному в балансi (звiтi про фiнансовий стан). 
Основним завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi 
Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання 
прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечувати 
фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї 
розвитку Компанiї. 
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може корегувати свою 
полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 
тенденцiях ринку або стратегiї розвитку, тобто з урахуванням змiн економiчних 
умов. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рр., цiлi, полiтика та 
процедури Компанiї не зазнали змiн. 
Примiтка 28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти та 
дебiторську i кредиторську заборгованостi. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання 
та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 
Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових 
iнструментiв Компанiї, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями. 
 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 
 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 
Фiнансовi активи 1 403 1 312 1 403 1 312 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1 362 1 115 1 362
 1 115 
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх  розрахункiв 25 15 25 15 
Грошi та їх еквiваленти 16 182 16 182 
Фiнансовi зобов'язання 8 026 7 919 8 026 7 919 
Довгостроковi кредити банкiв 4 026 4 839 4 026 4 839 
Короткостроковi кредити банкiв 343 - 343 - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 739 613
 739 613 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 133 1 254 2 133
 1 254 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 176 176 176 176 
Iншi поточнi зобов'язання 609 1 037 609 1 037 
Використовувались припущення, що справедлива вартiсть грошових коштiв, 
торговельної та iншої дебiторської i кредиторської заборгованостi приблизно 
дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi, в основному, через те, що цi iнструменти 
будуть погашенi у найближчому майбутньому. 
Компанiя оцiнює фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю на кожну дату 
складання балансу (звiту про фiнансовий стан). Всi активи i зобов'язання, якi 
оцiнюються за справедливою вартiстю, класифiкуються в рамках описаної нижче 
iєрархiї справедливої вартостi: 
" iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi котирувань 
цiн на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань - рiвень 1; 



" iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вiдмiнних 
вiд котирувань цiн, включених до рiвню 1, вихiдних даних, якi спостерiгаються для 
активу або зобов'язання безпосередньо (цiни) або побiчно (похiднi вiд цiн) - 
рiвень 2; 
" iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вихiдних 
даних для активу або зобов'язання, якi не 'рунтуються на спостережуваних ринкових 
даних (вихiднi данi, якi не спостерiгаються на ринку) - рiвень 3. 
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових активiв та зобов'язань Компанiї були 
визначенi згiдно з результатами оцiнки, яка вiдповiдає Рiвню 2 iєрархiї джерел 
визначення справедливої вартостi. 
Примiтка 29. Затвердження фiнансової звiтностi i подiї пiсля звiтної дати 
Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, була затверджена 
до випуску Головою Правлiння Компанiї 30 березня 2021 року, а тому подiї, що 
вiдбулись пiсля звiтної дати розкритi у фiнансовiй звiтностi Компанiї за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2020 року, яка також була затверджена до випуску Головою 
Правлiння Компанiї 30 березня 2021 року. 
 
 
 
Голова Правлiння 
Токмиленко О. С.  Головний бухгалтер 
Зубакова Т. В. 
 
 
 
 
 
 
 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС 
ІНК". 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

2 

3 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 

13659226 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б. 
Лепкого, буд. 34, офіс 1 

5 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

100376 

6 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

3-кя 
03.01.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

8 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 

02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

На нашу думку, за винятком 
можливого впливу питань, описаних 
в параграфі 1 та 2 розділу "Основа 
для думки із застереженням" нашого 
звіту та впливу питань, описаних в 
параграфах 3 - 7 розділу "Основа для 
думки із застереженням" нашого 
звіту, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан Компанії на 31 грудня 2019 
року, та її фінансові результати і 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Акціонерам та Правлінню ПрАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" 
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Івано-
Франківський завод "Промприлад" (надалі - Компанія), що складається з балансу 
(звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про 



рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, 
і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в параграфі 1 та 2 
розділу "Основа для думки із застереженням" нашого звіту та впливу питань, 
описаних в параграфах 3 - 7 розділу "Основа для думки із застереженням" нашого 
звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам 
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16.07.1999 року №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 
Основа для думки із застереженням 
1. Як зазначено у Примітці 5 до наведеної фінансової звітності станом на 31 
грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, співробітники Компанії, які працювали у 
шкідливих для здоров'я умовах праці мали право на отримання пенсій до настання 
звичайного пенсійного віку, як визначено пенсійним законодавством. Керівництво 
Компанії не здійснило оцінку загальної суми зобов'язання за визначеними 
виплатами та відповідних витрат за рік, що закінчився на зазначену дату, що є 
порушенням вимог МСБО 19 "Виплати працівникам". Нам не вдалося оцінити вплив 
зазначеного відхилення на фінансову звітність.  
2. Система обліку основних засобів не дозволяє здійснювати дієвий контроль за 
правильністю і точністю відображення руху основних засобів у фінансовій 
звітності. Відповідно цей фактор створює суттєвий властивий ризик для повноти 
визнання та відображення руху основних засобів у фінансовій звітності. Внаслідок 
ненадійного обліку і контролю на рахунках бухгалтерського обліку, ми не мали 
можливості оцінити вплив цього питання на фінансову звітність.  
3. Компанія є орендарем земельних ділянок, проте не застосувала до них вимоги 
МСФЗ 16 "Оренда". Нами проведено розрахунок визнання, на дату введення в дію 
МСФЗ 16 "Оренда" за діючими договорами активів з права користування та 
зобов'язань з оренди. Застосування Компанією вимог МСФЗ 16 станом на 31 грудня 
2019 року призвело б до збільшення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) статті 
"Основні засоби" (рядок 1010) на 2 707 тис. грн, статті "Інші довгострокові 
зобов'язання" (рядок 1515) на 1 673 тис. грн, статті "Поточна кредиторська 
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"(рядок 1610) на 724 тис. грн та 
зменшення статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом" (рядок 1620) на 74 тис. грн, а також збільшення статті "Фінансові 
витрати" (рядок 2250) на 612 тис. грн та зменшення статті "Адміністративні 
витрати" (рядок 2130) на 393 тис. грн в Звіті про фінансові результати (Звіті 
про сукупний дохід) за 2019 рік.  
4. У складі інших довгострокових фінансових інвестицій Компанії (рядок 1035) 
Балансу (Звіту про фінансовий стан)) станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 
2018 року відображено інвестицію у акції емітента ПрАТ "ІФАЗ" у сумі 720 тис. 
грн (частка володіння 2,487%) за собівартістю, яку Компанія не переглядала з 
моменту придбання. Вартість вказаних акцій, за якою вони відображені у 
фінансовій звітності Компанії, не відповідає справедливій вартості таких 
фінансових активів згідно МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", оскільки ПрАТ "ІФАЗ" 
відобразило від'ємне значення власного капіталу у своїй фінансовій звітності 
станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року у сумі 345 921 тис. грн та 
337 532 тис. грн відповідно. Тому ми вважаємо, що балансова вартість інвестиції 
має бути уцінена до нульової вартості. Таким чином, проведення уцінки таких 
фінансових інвестицій призвело б до збільшення розміру збитків в Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) (рядок 2355) на суму 720 тис. 
грн, а також відповідно до зменшення нерозподіленого прибутку (рядок 1420) та 
зменшення власного капіталу (рядок 1495) на цю ж суму у Балансі (Звіті про 
фінансовий стан).  
5. У складі статті "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги" (рядок 1125) Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 
2019 року та 31 грудня 2018 року відображено заборгованість покупців, у сумі 198 
тис. грн (дата виникнення 2018 рік) по яких є рішення суду в 2018 році щодо 
стягнення заборгованості у зв'язку з невиконання їх контрактних зобов'язань. 
Компанія не визнала резерв під очікувані кредитні збитки цієї торгівельної 
дебіторської заборгованості згідно вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Таким 
чином, нарахування резерву під кредитні збитки призвело б до зменшення статті 
"Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" (рядок 1125) 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) та відповідно до зменшення нерозподіленого 
прибутку (рядок 1420) та зменшення власного капіталу (рядок 1495) на цю ж суму у 
Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 
2018 року та до збільшення статті "Інші операційні витрати"(рядок 2180) на 198 
тис. грн. в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2018 
рік.  



6. Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанія не 
нараховувала забезпечення на виплату невикористаних відпусток згідно МСБО 37 
"Забезпечення, умовні зобов'язання та активи". На підставі проведеного 
розрахунку сум вказаних забезпечень на основі вхідних даних ми вважаємо, що 
станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року забезпечення на 
невикористані відпустки мали б становити 1 664 тис. грн. та 1 329 тис. грн. 
відповідно. У зв'язку із особливостями облікової системи, нам не вдалося оцінити 
вплив зазначеного відхилення на фінансові результати діяльності Компанії.  
7. У складі довгострокових забезпечень Компанії (рядок 1520) Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року 
відображено резерв під знецінення запасів, розмір якого не переглядався з 2013 
року, який слід було відображати шляхом зменшення статті "Запаси" (рядок 1100) 
Балансу (Звіту про фінансовий стан). Таке відображення у фінансовій звітності не 
відповідає вимогам МСБО 2 "Запаси". Списання вказаного резерву призвело б до 
збільшення нерозподіленого прибутку (рядок 1420) та власного капіталу (рядок 
1495) на цю ж суму у Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 
року та 31.12.2018 року.  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші 
обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням. 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 
період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми 
визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 
надати в нашому звіті. 
Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примітку 29 до фінансової звітності, у якій зазначено, що 
фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена 
до випуску Головою Правління Компанії 30 березня 2021 року, а тому події, що 
відбулись після звітної дати розкриті у фінансовій звітності Компанії за рік, що 
закінчився 31 грудня 2020 року, яка також була затверджена до випуску Головою 
Правління Компанії 30 березня 2021 року. Нашу думку не було модифіковано щодо 
цього питання. 
Інші питання 
Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року не 
підлягала аудиту.  
Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з Річної інформації емітента цінних паперів, але не містить 
фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 
зобов'язані повідомити про цей факт. Ми дійшли висновку, що на іншу інформацію 
можуть мати вплив суми та інші елементи з тих самих причин, які описані вище в 
розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту. 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 



для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 
планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Компанії. 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 
o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 
на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію 
припинити свою діяльність на безперервній основі. 
o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами 
під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 
на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 
заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
Щодо вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність" 
Наводимо додаткову інформацію, яка передбачена пунктом 4 статті 14 Закону 
України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 
2017р. №2258-VIII (далі - Закону). 
Наглядова рада Компанії обрала нас для проведення обов'язкового аудиту 
фінансової звітності за 2020 рік протоколом №146 від 01.02.2021 року. 



Загальна тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової 
звітності Компанії ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" з урахуванням повторних призначень 
становить 1 рік. 
Під час проведення даного завдання з обов'язкового аудиту нами не було виявлено 
інших суттєвих питань стосовно аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначено у 
розділі "Основа для думки із застереженням" цього звіту незалежного аудитора, 
інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити у відповідності до вимог 
підпункту 3 пункту 4 статті 14 Закону. Ці питання були розглянуті в контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому, при цьому ми не вносили подальших 
застережень до нашої думки щодо цих питань. 
В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту фінансової 
звітності нами не виявлено порушень пов'язаних із шахрайством. 
Цей звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звітом для Наглядової ради 
Компанії, яка виконує функцію аудиторського комітету. 
ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" не надавали Компанії інших послуг, заборонених відповідно 
до вимог статті 6 Закону протягом 2019-2020 років та у період з 1 січня 2021 
року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора. 
ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню 
до Компанії згідно з Кодексом РМСЕБ та виконали інші обов'язки з етики 
відповідно до Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено 
жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність 
та на які ми б хотіли звернути увагу. 
В 2019 році ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" не надавало Компанії або контрольованим нею 
суб'єктам господарювання інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту. 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень наведено в розділі 
"Звіт щодо фінансової звітності" цього звіту незалежного аудитора. 
 
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 
є Наталія Ципочка. 
 
 
Ключовий партнер з аудиту        Н.О. Ципочка 
 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 
100376 
 
м. Івано-Франківськ, 30 березня 2021 р. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-СЕРВІС ІНК". Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ:13659226. Юридична адреса: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, 
буд. 34, офіс 1, тел. (0342) 75-05-01.  
ТОВ "АУДИТ-СЕРВІC ІНК" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 
діяльності до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності". Посилання на реєстр: 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-
provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/ та розділу 4 "Суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес". Посилання на реєстр: 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-
provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-
suspilnyj-interes/ 
 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Згiдно офiцiйної позицiї осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї емiтента та пiдписують рiчну iнформацiю 
емiтента, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена  вiдповiдно до  стандартiв  
бухгалтерського  облiку,  що  вимагаються  згiдно  iз  Законом  України  "Про бухгалтерський  облiк  та  фiнансову  
звiтнiсть  в  Українi",  мiстить  достовiрне  та  об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий 
стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних  осiб,  якi  перебувають  пiд  його  контролем,  у  рамках  
консолiдованої  фiнансової звiтностi,  а  також  звiт  керiвництва  включає  достовiрне  та  об'єктивне  подання  
iнформацiї  про розвиток  i  здiйснення  господарської  дiяльностi  та  стан  емiтента  i  юридичних  осiб,  якi 
перебувають пiд  його  контролем,  у рамках консолiдованої звiтностi  разом  з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.03.2019 20.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

19.03.2019 20.03.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                  

07.08.2019 08.08.2019 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 

її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного товариства            

07.08.2019 08.08.2019 
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій                                            

 
 


