
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії. 

Голова 

правлiння 
      

Новогородський 

Мирослав 

Миколайович 

(посада)   (підпис)   
(прізвище та 

ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2014 

(дата) 

  
  



Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05782912 

4. Місцезнаходження 

Івано-Франківська , Iвано-Франкiвський, 78000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Академiка Сахарова, буд. 23 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0342 750592 0342 784201 

6. Електронна поштова адреса 

e-mail: prylad@prylad.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 28.04.2014 

  (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 
Бюлетень "Цiннi папери 

України" 78 
  

28.04.2014 

  
(номер та найменування 

офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці http://www.prylad.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 

  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

АА 182692 

3. Дата проведення державної реєстрації 

04.11.1996 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська 

5. Статутний капітал (грн) 

4792200.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0.00 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0.00 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

237 

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

26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї 

33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування 

43.21 Електромонтажнi роботи 

10. Органи управління підприємства 

Наглядова рада, правлiння 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

ПАТ "ВiЕсБанк", м.Львiв 

2) МФО банку 

325213 

3) поточний рахунок 

26008000008904 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

ПАТ "ВiЕсБанк", м.Львiв 

5) МФО банку 

325213 

6) поточний рахунок 

26008000008904 

 

  



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

Вид 

діяльності 
Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі 

Державний орган, що 

видав 
Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Роздрiбна 

торгiвля 
727965 01.04.2011 

Iвано-Франкiвський 

мiськвиконком 
31.03.2016 

Опис З перспективою продовження термiну дiї 

  

Будiвництво АВ 031471 28.02.2012 

Iнспекцiя державного 

архiтектурно-
будiвельного контролю у 

Львiвськiй областi 

01.03.2017 

Опис З перспективою продовження термiну дiї 

  

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

ПАТ "ЗНКIФ "Кiнто 

Капiтал" 
32980900 

04053Україна м.Київ 

Львiвська площа, буд. 8-б 
23.8659 

ПАТ “ЗНДКIФ "Синергiя-4" 35031362 
04053Україна м.Київ 

Львiвська площа, буд. 8-б 
29.548 

ПрАТ „Оксана Плюс” 21561056 
04053Україна м.Київ 

Львiвська площа, буд. 8-Б 
10.0142 

ТОВ "МФМ "Плюс" 21626465 
04053Україна м.Київ 

Львiвська площа, буд.8-Б 
7.7271 

ТОВ "Аспект ЦП" 34354117 
04074Україна м.Київ 

вул.Резервна, буд. 8 
4.8892 

Iншi юридичнi особи - -- - - 8.1069 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 

видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Акцiонери - фiзичнi особи - 15.8487 

Усього 100.00 

  



V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада  

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Новогородський Мирослав Миколайович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", головний бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Саваневський Володимир Григорович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", голова правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 5 рокiв 

9) Опис 



Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Добровольський Ярослав Богданович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", перший заступник голови правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Колiсник Вячеслав Iванович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

2 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Кiнто", директор департаменту корпоративних фiнансiв 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



24.04.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ємчура Володимир Ярославович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

2 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", головний iнженер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 5 рокiв 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

голова наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мельничук Вiталiй Григорович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ПрАТ "Кiнто", вiце-президент 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лукасевич Василь Богданович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Кiнто", керуючий активами iнвестицiйних та пенсiйних фондiв 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Левкович Андрiй Васильович 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 



11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

- 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кривошеєва Оксана Леонiдiвна 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Кiнто", бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.12.2012 3 роки 

9) Опис 

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених нагород, в тому числi у 

натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лелик Свiтлана Олександрiвна 

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

юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 



вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", заступник головного бухгалтера. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.04.2013 - 

9) Опис 

Призначена на посаду головного бухгалтера 25.04.2014 р., наказ № 30к. Виплачених нагород, в тому 

числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційн

ий код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесенн

я до 

реєстру 

Кількіс

ть акцій 

(штук) 

Від 

загально

ї 

кількост

і акцій 

(у 

відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

прості на 

пред'явни

ка 

привілейова

ні іменні 

привілейова

ні на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

голова 

правлiнн

я 

Новогородськ

ий Мирослав 

Миколайович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

член 

правлiнн

я 

Саваневський 

Володимир 

Григорович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

член 

правлiнн

я 

Колiсник 

Вячеслав 

Iванович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

член 

правлiнн

я 

Добровольськ

ий Ярослав 

Богданович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

член 

правлiнн

я 

Ємчура 

Володимир 

Ярославович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

голова 

наглядов

ої ради 

Мельничук 

Вiталiй 

Григорович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

член 

наглядов

ої ради 

Лукасевич 

Василь 

Богданович 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

член 

наглядов

ої ради 

Левкович 

Андрiй 

Васильович 
- - -   2533 5.2857 2533 0 0 0 

голова 

ревiзiйно

ї комiсiї 

Кривошеєва 

Оксана 

Леонiдiвна 
- - -   0 0.0 0 0 0 0 

головний 

бухгалте

р 

Лелик 

Свiтлана 

Олександрiвн

а 

- - -   0 0 0 0 0 0 

Усього 2533 5.2857 2533 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

  



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

Найменува

ння 

юридичної 

особи 

Ідентифікацій

ний код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходже

ння 

Дата 

внесен

ня до 
реєстр

у 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

прості на 

пред'явни

ка 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

ПАТ 

"ЗНКIФ 

"Кiнто 

Капiтал" 

32980900 

04053 Україна 

Київська - 
м.Київ 

Львiвська 

площа, буд. 8-б 

  11437 23.8659 
1143

7 
0 0 0 

ПАТ 

“ЗНДКIФ 

"Синергiя-4" 
35031362 

04053 Україна 

Київська - 
м.Київ 

Львiвська 

площа, буд. 8-б 

  14160 29.548 
1416

0 
0 0 0 

ПрАТ 

„Оксана 

Плюс” 
21561056 

04053 Україна 

Київська - 
м.Київ 

Львiвська 

площа, буд. 8-б 

  4799 10.0142 4799 0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесен

ня до 

реєстр

у 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальн

ої 

кількос

ті акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

прості на 

пред'явни

ка 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

- - - -   0 0.0 0 0 0 0 

Усього 30396 63.4281 3039
6 

0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по 

батькові. 
** Не обов'язково для заповнення. 

  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів* 

 
чергові позачергові 

X   

Дата проведення 24.04.2014 

Кворум зборів** 77.34 

Опис 

1 Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2 Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
3 Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013р. 
4 Звiти керiвникiв дочiрнiх пiдприємств за 2013 рiк. 
5 Звiт Наглядової Ради за 2013 рiк. 
6 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 
7 Затвердження фiнансової звiтностi Товариства. 
8 Про розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2013 рiк. 
9 Затвердження планiв Товариства на 2014 рiк. 
10 Про затвердження рiшень Наглядової ради. 

    

  
Вид загальних зборів* 

 
чергові позачергові 

  X 

Дата 

проведення 
21.06.2013 

Кворум 

зборів** 
0 

Опис 

1 Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2 Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
3 Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства 
4 Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
5 Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. 
6 Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради. 
Збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму. 

    

  
Вид загальних зборів* 

 
чергові позачергові 

X   

Дата 

проведення 
24.04.2013 

Кворум 

зборів** 
83.45 

Опис 

1 Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
2 Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
3 Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 
4 Звiти керiвникiв дочiрнiх пiдприємств за 2012 рiк. 
5 Звiт Наглядової Ради за 2012 рiк. 
6 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 
7 Затвердження фiнансової звiтностi Товариств. 
8 Про розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2012 рiк. 
9 Затвердження планiв Товариства на 2013 рiк. 
10 Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
11 Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
12 Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. 
13 Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради. 
14 Про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння Товариства. 
15 Про обрання членiв Правлiння Товариства. 



16 Про обрання Голови правлiння Товариства. 
17 Про затвердження значних правочинiв. 

    

  
Вид загальних зборів* 

 
чергові позачергові 

  X 

Дата 

проведення 
25.12.2012 

Кворум 

зборів** 
71.93 

Опис 

1 Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
2 Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 
3 Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. 
4 Про обрання членiв Наглядової ради. 
5 Про обрання Голови Наглядової ради. 
6 Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової 

ради. 
7 Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. 
8 Про обрання Голови та членiв Правлiння Товариства. 
9 Про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 
10 Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
11 Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї. 
12 Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 

комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсi. 

    

  
Вид загальних зборів* 

 
чергові позачергові 

X   

Дата проведення 11.04.2012 

Кворум зборів** 81.27 

Опис 

1 Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк. 
2 Звiти керiвникiв дочiрнiх пiдприємств за 2011 рiк. 
3 Звiт Наглядової Ради за 2011 рiк. 
4 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 
5 Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства, розподiл прибутку та збитку Товариства за 

2011 р. 
6 Затвердження планiв товариства на 2012 р. 
7 Вибори Голови Правлiння. 
8 Вiдкликання та обрання членiв Правлiння. 
9 Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. 
10 Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 
11 Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння, Ревiзiйну комiсiю. 
12 Внесення змiн до Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 
13 Внесення змiн до положень про фiлiї Товариства. 
14 Лiквiдацiя фiлiї „Промприлад-Турбо”. 

    

  
  



9. Інформація про дивіденди 

  

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими акціями 
за привілейованими 

акціями 
за простими акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 
0.0 0.0 0 0 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання дивідендів 

        

Дата виплати 

дивідендів 
        

Опис На зборах акцiонерiв 24.04.2014 року прийнято рiшення дивiденди за 2013 рiк не виплачувати. 

  



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Код за ЄДРПОУ 21676262 

Місцезнаходження 01030 Україна Київська - Київ Б.Хмельницького 26-Б 

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 4983815 

Факс 044 4983816 

Вид діяльності Надання послуг з iнформацiйно-технiчної пiдтримки 

Опис - 
  

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська - Київ Б.Грiнченка 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АВ 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044 3777016 

Факс 044 3777016 

Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 
депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

  
Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ТОВ "Кiнто, Лтд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 19263860 

Місцезнаходження 04053 Україна Київська - Київ Львiвська площа 8-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
АЕ 286613 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 2467629 

Факс 044 2467629 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис - 

  
  



XI. Опис бізнесу 

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 № 11191050025000011. 

  

До складу Товариства входять дочiрнi пiдприємства "Промекс", ОСК "Електрон". 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 202 осiб 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 35 осiб 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 147 осiб 
Фонд оплати працi усiх працiвникiв складав 4998,7 тис.грн. 

  

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями емiтент не проводить. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало. 

  

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову 

звiтнiсть в Українi ” вiд 16.07.1999 р. за № 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 №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. № 73. 
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. 

  

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; блоки живлення БП, блоки добування кореня БИК, промисловi 

регулюючi i логiчнi мiкропроцесорнi контролери РЕМIКОНТ, свердловиннi манометри МСУ i 

свердловиннi термометри ТСУ для вимiрювання тиску, температури при проведеннi гiдродинамiчних 

дослiджень пластiв та вибору оптимальних режимiв експлуатацiї свердловин при видобуваннi газу та 

iншу продукцiю. 
В 2013 роцi 
- розроблено фiльтри ФГК, у яких, порiвняно з ФГ зменшена металоємкiсть, вдосконалено метод 

крiплення фiльтрувального елемента; 
- розроблено технiчнi умови та налагоджено випуск пунктiв облiку витрат газу шафового типу; 
- налагоджено випуск газорегуляторних установок шафового типу; 
- розроблено та освоєно випуск еталонних лiчильникiв турбiнного типу вибухозахищеного 

виконання; 
- розроблено та впроваджено у виробництво iндикаторiв перепаду тиску та клапанiв зворотних; 
- проведено модернiзацiю та освоєно випуск еталонних лiчильникiв газу роторного та турбiнного 

типiв. 
Для розширення ринкiв збуту крiм прямих поставок та послуг посередникiв, подукцiЯ пiдприємства 

рекламувалася в пресi, iнтернетi, на виставках. Завод спiвпрацює з 24 представництвами, в тому 

числi у Вiрменiї, Росiї, Молдовi, Бiлорусi, Узбекистанi, Казахстанi. В Українi є представництва у 

Львовi, Луцьку, Днiпропетровську, Донецьку, Харковi, Iвано-Франкiвську, Євпаторiї, 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; 
- створюється дилерська мережа; 
-постiйно вивчаються потреби iснуючих i потенцiйних споживачiв, дiї конкурентiв. 

  

В 2013 р. вiдчужено (продано) корпус № 6, котельню, склад ПДО, склад-ангар, павiльйон-магазин. 

Прокупець - ТОВ "Укрiнтелектсофт". Протягом останнiх 5 рокiв значних iнвестицiй не було. 

  

З головою та членами Наглядової ради Товариства укладено цивiльно-правовi договори на умовах 

безоплатної роботи. 

  

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. 

  



Основнi фактори, якi заважають стабiльному фiнансуванню: нестача обiгових коштiв, необхiднiсть 

замiни активної частини основних фондiв i застосування нових технологiй, значний податковий тиск. 

  

Штрафних санкцiй i порушень законодавства у звiтному перiодi не було. 

  

Протягом 2013 року емiтент користувався короткостроковими кредитами ПАТ "ВiЕсБанк". 

Фiнансовий стан задовiльний. 

  

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

  

Завдання на 2014 рiк: 
1 Забезпечити рiст реалiзацiї продукцiї, порiвняно з 2013 роком. 
2 За рахунок модернiзацiї обладнання та вдосконалення технологiчних процесiв добитися зниження 

собiвартостi продукцiї. 
3 Освоїти випуск лiчильникiв газу ЛГК-ТЕ, модернiзованих фiльтрiв газу ФГТ, провести 

модернiзацiю коректорiв ОКВГ. 
4 Проводити роботи по випуску нестандартного обладнання та збiльшити поставки споживачам. 
5 Посилити контроль за якiстю виготовлення продукцiї. 
6 Вдосконалювати програмне забезпечення враховуючи зауваження пiдроздiлiв заводу, залучити 

спецiалiстiв-виробникiв до робiт по компютеризацiї управлiння виробництвом. 
7 Продовжувати проводити роботи по здачi в оренду незадiяних у виробництвi площ. 
8 Утримувати в належному станi основнi фонди пiдприємства. 
За рахунок намiчених заходiв добитися суттєвого покращення основних показникiв роботи заводу. 

  

В 2013 р. впроваджено 3 види iнновацiйної продукцiї, обсяг реалiзацiї якої склав 264,7 тис.грн. 

Витрати на iнновацiї склали 265,7 тис.грн. Джерелом фiнансування були власнi кошти. Нових 

технологiй емiтент не придбав. 

  

Станом на 31.12.2013р. розглядається 14 адмiнiстративних справ за позовами управлiння Пенсiйного 

фонду України в м. Iвано-Франкiвську до ПАТ “Iвано-Франкiвський завод “Промприлад” про 
стягнення фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових та наукових пенсiй на загальну суму 2 

557 390,09 грн. 

  

  

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 
4676 3440 0 0 4676 3440 

будівлі та 

споруди 
3336 2525 0 0 3336 2525 

машини та 

обладнання 
573 368 0 0 573 368 

транспортні 

засоби 
13 9 0 0 13 9 

інші 754 538 0 0 754 538 

2. 
Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 4676 3440 0 0 4676 3440 

Опис Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(с)БО 7 

“Основнi засоби ”. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом щомiсячно згiдно 

П(с)БО 7 «Основнi засоби». Амортизацiя нараховується у вiдповiдностi до груп основних засобiв i 

термiну корисного використання за кожним об’єктом основних засобiв до досягнення балансової 

вартостi об’єкта нульового значення. 
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного використання 

основних засобiв. 
В 2013 роцi проведено донарахування зносу МНМА, якi були виготовленнi власними силами в минулих 

перiодах та по яких не нараховано знос в перiод їх введення в експлуатацiю. 
На дату складання звiтностi за 2013 рiк прийнято рiшення переоцiнку основних засобiв не проводити за 

недоцiльнiстю, та облiковувати за залишковою вартiстю. 

  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис. грн) 
10644 9624 

Статутний капітал (тис. грн.) 4792 4792 

Скоригований статутний капітал (тис. 

грн) 
4792 4792 

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з 

методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 

485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих 

активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 320 та 630; статутний капiтал - рядок 300: 

скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 5852 

тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований 

статутний капiтал на 5852 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 

Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата погашення 

Кредити банку X 756 X X 

у тому числі:   

Короткостроковi 

кредити банку 
25.05.2008 756.00 20.00 21.05.2015 

Зобов'язання за 

цінними паперами 
X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 162 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 4199 X X 



Усього зобов'язань X 5117 X X 

Опис: Станом на 31.12.2013 р. прострочених зобов'язань немає. 

  



XIV. 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 Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2013 25.04.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 
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Текст аудиторського висновку (звіту)   

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
незалежної аудиторської фiрми 
"АУДИТ - СЕРВIС IНК" 
щодо фiнансової звiтностi 
публiчного акцiонерного товариства 
«Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» 
станом на 31.12.2013р. 
Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню 
ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» 
НКЦПФР 
м. Iвано-Франкiвськ 

1.1 Основнi вiдомостi про емiтента 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» 

(код ЄДРПОУ 05782912; мiсцезнаходження: юридична адреса: 76018; м. Iвано-Франкiвськ, вул. Академiка Сахарова, буд. 

23 ), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звiт про фiнансовi 



результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, 

а також з короткий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток (надалi разом – «фiнансова 

звiтнiсть»). 
1.2 Опис аудиторської перевiрки 
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» (зi змiнами 

та доповненнями) вiд 22.04.1993 №3125-ХII, Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) 

вiд 17.09.2008 №514-VI, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв 

контролю якостi , аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), прийнятих в якостi 

нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 18 квiтня 2003 року №122, в тому числi у 

вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя 

думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора». 
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових 

звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених 

управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 
Згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй 

мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 

та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826 були виконанi аудиторськi процедури задля отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття: 
- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 ЦКУ вiд 

16.01.2003р.; 
- виконання значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi) вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»; 
- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСК 240 

«вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»); 
- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 

«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть»); 
- стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 

товариства». 

Загальний висновок 
Ми рахуємо, що в процесi аудиту нами було зiбрано достатньо доказiв, щоб зробити наступний висновок: 
Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших 

обов’язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi вiдповiдно до нормативних актiв України з питань 

бухгалтерського облiку та податкового законодавства. 
Бухгалтерська, податкова та статистична звiтнiсть складалась та подавалась Товариством у повному обсязi. 
Показники статей рiчного Балансу Товариства на 31.12.2013р. в основному вiдповiдають даним синтетичного облiку та 

iснуючим нормативам бухгалтерського облiку, реально та точно вiдображають його фiнансовий стан. 
Показники фiнансового стану Товариства вiдображенi в синтетичному облiку адекватно. Виконанi аудиторськi 

процедури дають пiдставу пiдтвердити достовiрнiсть та повноту показникiв Звiту про фiнансовi результати за 2013р. 
Таким чином, фiнансова звiтнiсть ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад», за винятком впливу питання, 

викладеного у параграфi 4 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» вiдображає правдиву i неупереджену по 

усiх суттєвих аспектах картину фiнансового положення Товариства станом на 31.12.2013 р., а також результатiв його 

дiяльностi i руху грошових потокiв за 2013 рiк у вiдповiдностi до законодавчих i нормативних актiв в Українi з 

пiдприємництва, бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi. 

Iнформацiя про аудитора 
Орлова В.К – Директор по аудиту (сертифiкат А 000023 продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012 р. №261/2 чинний до 

23 грудня 2017 року). 
Вiнтоняк Є.Д. – аудитор (сертифiкат А 002553 продовжений рiшенням АПУ вiд 21.05.2009 р. №202/2 чинний до 29 

червня 2014 року). 
Контактний телефон/факс (0342) 75-05-01 
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 10 лютого 2014 р. №26. 
Аудит проведено в перiод з 26 лютого по 06 березня 2014 р. 

  



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0 

2 2012 2 1 

3 2011 1 0 

  
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

  Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше (запишіть): - Ні 

  
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

  Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X   

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

останнього разу? 

  Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування) X   

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): - Ні 

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

  Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій   X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): - Ні 

  

Чи проводились у звітному році загальні збори 

акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні) 

Ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 

засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років? 

5 

  
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

  Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть) - 

Інші (запишіть) - 

  

Чи створено в акціонерному товаристві 

спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 

Ні 

  
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

  Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій 
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X   

Інше (запишіть) - 

  
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): -   X 

  
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) - 

  

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 5 

  
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 Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так 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 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так 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) Так 

  

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею 

осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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 акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть): На загальних зборах акцiонерiв 11 

квiтня 2012 року прийнято рiшення 

(Протокол № 20 вiд 11.04.2012 р.) 

прийнято рiшення припинити дiю 

„Положення про Загальнi збори”, 

„Положення про Наглядову раду”, 

„Положення про Правлiння”, 

„Положення про Ревiзiйну 

комiсiю”. Користуватись Законом 

«Про акцiонернi товариства» i 

Статутом Товариства. 

  
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-
сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, Так Так Так Ні Так 



результати діяльності 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 
Так Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 
Так Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 
Ні Ні Ні Так Ні 

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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік X   

Частіше ніж раз на рік   X 

  
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

  Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Інше (запишіть) - 

  

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

  
З якої причини було змінено аудитора? 

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть) Товариство не змiнювало 

зовнiшнього аудитора протягом 

останнiх трьох рокiв. 

  
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 

в минулому році? 



  Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X   

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант   X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть) - 

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

  Так Ні 

З власної ініціативи X   

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради X   

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть) - 

  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

 

  



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

  Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): -     

  
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились X 

  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

  

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

  

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: - 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

- 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад" 
за ЄДРПОУ 05782912 

Територія   за КОАТУУ 2610100000 

Організаційно-   за КОПФГ 230 



правова форма 

господарювання 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 26.51 

Середня кількість 

працівників 
237   

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака   

Адреса 
м.Iвано-Франкiвськ, вул.Академiка Сахарова 

23 
  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності   V 

  
  



Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 559 559 559 

первісна вартість 1001 559 559 559 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 60 286 55 

Основні засоби: 1010 4676 3440 0 

первісна вартість 1011 21466 19642 22448 

знос 1012 16790 16202 17299 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 634 4126 594 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 5929 8411 6357 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 7585 5661 7644 

Виробничі запаси 1101 2473 1858 2198 

Незавершене виробництво 1102 3077 1206 3014 

Готова продукція 1103 1967 2547 2359 

Товари 1104 68 50 73 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1185 912 1882 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     



за виданими авансами 1130 128 148 261 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29 119 35 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 500 

Гроші та їх еквіваленти 1165 105 684 141 

Готівка 1166 1 0 1 

Рахунки в банках 1167 104 684 140 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3 1 3 

Усього за розділом II 1195 9035 7525 10466 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 14964 15936 16823 

  

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4792 4792 4792 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 4802 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 3276 3276 3276 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1556 2576 -1364 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 9624 10644 11435 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 



Довгострокові забезпечення 1520 201 175 234 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 201 175 234 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 741 756 1047 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 761 710 358 

за розрахунками з бюджетом 1620 536 162 132 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 91 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2363 2595 1744 

за розрахунками з оплати праці 1630 334 20 225 

за одержаними авансами 1635 209 666 1447 

за розрахунками з учасниками 1640 176 176 176 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 19 32 25 

Усього за розділом IІІ 1695 5139 5117 5154 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 
1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 14964 15936 16823 

   



 

Примітки 

Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 

сiчня i завершився 31 грудня 2013 р., пiдготовлена вiдповiдно 

до МСФЗ. 
Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за 

первiсною вартiстю, окрiм статтi дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи i послуги яка наведена за вирахуванням резерву 

сумнiвних боргiв. 

Керівник Новогородський Мирослав Миколайович 

Головний бухгалтер Лелик Свiтлана Олександрiвна 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад" 
за ЄДРПОУ 05782912 

  (найменування)     

  
  



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12075 11554 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 11052 ) ( 11219 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
1023 

 
335 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 9705 4707 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3050 ) ( 2364 ) 

Витрати на збут 2150 ( 395 ) ( 405 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5966 ) ( 3971 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
1317 

 
0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 1698 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 204 ) ( 155 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 24 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
1110 

 
0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 1874 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 90 8 



Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
1020 

 
0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 1882 ) 

  

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1020 -1882 

  

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 5512 5766 

Витрати на оплату праці 2505 4967 4481 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2260 2223 

Амортизація 2515 606 557 

Інші операційні витрати 2520 1427 1931 

Разом 2550 14772 14958 

  

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 47922 47922 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 47922 47922 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 21.31 -39.27 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 21.31 -39.27 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

   



 

Примітки 

Доходи i витрати визнаються Товариством за таких умов: 
а) визнання реальної заборгованостi за активами та 

зобов'язаннями Товариства; 
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням 

(отриманням) послуг, може бути точно визначений. 
Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом 

нарахування. 
Визнанi Товариством доходи i витрати вiдображаються в 

бухгалтерському облiку iз застосуванням принципу нарахування 

та вiдповiдностi згiдно з прийнятою Товариством облiковою 

полiтикою. 
Доходи i витрати Товариства вiдображаються в бухгалтерському 

облiку за рахунками класiв 7 та 9. 

Керівник Новогородський мирослав Миколайович 

Головний бухгалтер Лелик Свiтлана Олександрiвна 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад" 
за ЄДРПОУ 05782912 

  (найменування)     

  
  



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
14380 

 
11716 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 666 585 

Надходження від повернення авансів 3020 20 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 123 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 1561 1745 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 91 81 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 7041 ) 

 
( 6181 ) 

Праці 3105 ( 4567 ) ( 3706 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2241 ) ( 1773 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3369 ) ( 1951 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 850 ) ( 907 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2514 ) ( 1035 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 148 ) ( 139 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 37 ) ( 18 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 327 ) ( 635 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -889 -275 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 20 

необоротних активів 3205 5314 156 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 3 

дивідендів 3220 0 0 



Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 500 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 3492 ) ( 60 ) 

необоротних активів 3260 ( 219 ) ( 4 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 22 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1581 615 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 71 

Отримання позик 3305 485 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 58 14 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 470 306 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 184 ) ( 155 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 2 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -113 -376 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 579 -36 

Залишок коштів на початок року 3405 105 141 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 684 105 

  

Примітки 

У Звiтi про рух грошових коштiв пiдприємства розгорнуто 

наведено суми надходжень та видаткiв, що виникли протягом 

звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi. 
Така класифiкацiя надає користувачам змогу оцiнювати вплив цих 

видiв дiяльностi на фiнансовий стан пiдприємства i суму грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв. 
До Звiту про рух грошових коштiв не включено внутрiшнi змiни у 

складi грошових коштiв та негрошовi операцiї. 
У вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

Товариство для складання Звiту про рух грошових коштiв 

використало прямий метод – за яким розкриваються основнi види 

валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат 



грошових коштiв iз розкриттям конкретних джерел та напрямiв 

використання. 

Керівник Новогородський Мирослав Миколайович 

Головний бухгалтер Лелик Свiтлана Олександрiвна 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад" 
за ЄДРПОУ 05782912 

  (найменування)     

  
  



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

Стаття Код рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 
3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 
3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
3561 0 0 0 0 



товари, роботи, послуги 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 
3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 
3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 
3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 



Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової оренди 
3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

  

Примітки 

У вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку Товариство для складання Звiту про рух грошових 

коштiв використало прямий метод. 

Керівник Новогородський Мирослав Миколайович 

Головний бухгалтер Лелик Свiтлана Олександрiвна 

      КОДИ 

    
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад" 
за ЄДРПОУ 05782912 

  (найменування)     

  
  



Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

Стаття 
Код 

рядк

а 

Зареєстрован

ий капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатков

ий 

капітал 

Резервни

й 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачен

ий капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всьог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 4792 0 4802 3276 -3246 0 0 9624 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 -4802 0 4802 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 
4095 4792 0 0 3276 1556 0 0 9624 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 1020 0 0 1020 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованог

о капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 
4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 
4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості 

з капіталу 
4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 
4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 
4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольова

ної частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 1020 0 0 1020 

Залишок на 

кінець року 
4300 4792 0 0 3276 2576 0 0 10644 

  

Примітки 

У статтi «Iнший додатковий капiтал» облiковуються суми 

попереднiх дооцiнок необоротних активiв, проведених до 

2000 р. У цiй статтi має бути вiдображено лише залишок 

дооцiнки необоротних активiв, здiйсненої вiдповiдно до 

вимог МСБО 16, 38 i 39 або проведеної згiдно експертної 

оцiнки. 
Таким чином, здiйснено рекласифiкацiю статтi «Додатковий 

капiтал» за методикою МСФЗ. Зi складу статтi «Iнший 

додатковий капiтал» вилучено i перенесено до статтi 



«Нерозподiлений прибуток, непокритi збитки» -4802 
тис.грн. 

Керівник Новогородський Мирослав Миколайович 

Головний бухгалтер Лелик Свiтлана Олександрiвна 
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Примітка 1. «Загальна інформація про ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» 

Примітка 1.1 «Загальна інформація про Товариство» 

Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі –Товариство) 

розташоване за адресою: Україна, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23. 
ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” – сучасне багатопрофільне приладобудівне 

підприємство, один із основних в Україні виробників приладів комерційного обліку газу, 

контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації та приладів для дослідження нафтових і 
газових свердловин. 

ВАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” засноване відповідно до рішення Міністерства 

машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 23.12.1993р. №777 та 

Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993р. №210/93 шляхом 

перетворення державного підприємства Івано-Франківський завод “Промприлад” у ВАТ “Івано-
Франківський завод “Промприлад”. 

Статут ВАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” зареєстрований Івано-Франківським 

міськвиконкомом 04.11.1996р. розпорядженням №34-п. 
Наступні зміни до статуту зареєстровані 04.03.1999 р.,12.12.2003р.,27.07.2004р. 
Нова редакція статуту ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад” затверджена рішенням 

загальних зборів акціонерів від 22.04.2004р. (протокол №10) і зареєстрована 27.07.2004р.  за 

№11191050001000011. 
Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» рішенням загальних зборів акціонерів від 

21.04.2011 р. (протокол №4) ВАТ Івано-Франківський завод «Промприлад» змінило назву на ПАТ 

Івано-Франківський завод «Промприлад». Нова редакція статуту (чинна) зареєстрована 29.12.2011р. 

виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за №11191050025000011. 
Згідно статуту органами управління Товариством є: 
Органи управління: 
                       Загальні збори акціонерів; 
                       Наглядова рада Товариства; 
                       Правління Товариства . 
Органи контролю: 
                       Ревізійна комісія. 
  
ПАТ "Івано-Франківський завод “Промприлад” має розгалужену мережу дилерів як в Україні, 

так і за її межами. А також  філію Фірмовий магазин-кафе „Прилад-Сервіс” Публічного акціонерного 

товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад”, облік якої ведеться бухгалтерією Товариства. 
Кількість працівників Товариства станом на 31.12.2013 року – 237 чол. 
Основними видами діяльності Товариства є: 
                       Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 
                       Устаткування та монтаж машин і устаткування; 
                       Електромонтажні роботи; 
                       Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання. 

Примітка 1.2 «Основи підготовки фінансової звітності» 

Примітка 1.2.1 «Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності» 

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) в діючій редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2013 року. 
Дана фінансова звітність складена за період, що почався 01 січня  і завершився 31 грудня 2013 

р., підготовлена відповідно до МСФЗ. 
Звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, окрім статті 

дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги яка наведена за вирахуванням резерву 

сумнівних боргів. 
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч. 
Звіти представленні по формі затвердженій національними П(с)БО у відповідності до ЗУ «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
Фінансова звітність буде затверджена Загальними зборами акціонерів  24 квітня 2014 року. 



Огляд стандартів, поправок та інтерпретацій МСФЗ, які випущені але ще не чинні, і тих які не 

були прийняті раніше Товариством представлено у Примітці 3. 

Примітка 1.2.2 «Основи облікової політики та складання звітності» 

  
Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законі України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковому кодексі України, 

національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку(П(с)БО), МСФЗ та інших. 
Облікова політика Товариства була затверджена  наказом Голови Правління від 30.12.2011р 

№16. 
Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті. 
Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від 

дати руху коштів за ними. 
   Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах 
бухгалтерського обліку: 
 - повне висвітлення 
 - превалювання сутності над формою 
 - автономність 
 - обачність 
 - безперервність 
 - нарахування та відповідність доходів і витрат 
 - послідовність 
 - історична (фактична) собівартість. 
Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов’язань: 
- активи і зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не 

переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу, на 

наступні звітні періоди. 
Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності 

до вимог МСФЗ. 
В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна фінансова звітність, 

покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань: 
 - активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною 

собівартістю або справедливою вартістю). 
 - при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання. 
 - при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, 

яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів  на час складання звітності, а 

зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 
 - приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки. 

  
Визнання та оцінка окремих видів активів в Товаристві. 

               
Основні засоби – матеріальні цінності, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін 

використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка складається 

з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат 

безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для 

використання за призначенням. Основні засоби обліковуються за собівартістю (первісною вартістю). 

Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта 

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого 

збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього 

об'єкта.  Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об’єкта 

основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій 

вартості. 
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, 

мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо 

пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за 

призначенням. 



Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких становить до 2500 

грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю , яка 

складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших 

витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний 

для використання за призначенням. 
Фінансові інструменти відображаються в обліку  за фактичною собівартістю детальніше див. 

Примітку 1.2.2.2. 
Цінні папери в портфелі Товариства на продаж - акції та інші цінні папери, які утримуються 

протягом невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу 

вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за розрахунковою 

справедливою вартістю. 
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 

Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за 

первісною вартістю. 
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку 

балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату 

балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, за методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості. 
Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю. 
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані 

предмети оприбутковуються за фактичними цінами придбання – первісною вартістю, включаючи 

витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім тих, що згодом 

відшкодовуються Товариству). 
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх 

собівартість, яка визначається за  П(с)БО 16 “Витрати”. Первісна вартість запасів у бухгалтерському 

обліку не змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9 “Запаси’’. Протягом 2013 року 

малоцінними та швидкозношуваними предметами визнавались матеріальні цінності з терміном 

використання до 1 року. 
Облік запасів, здійснюється Товариством у відповідності до П(с)БО 9 «Запаси», згідно якого: 
Запаси - активи, які: 
    - утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної 

господарської діяльності; 
    - перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 
    - утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання 

послуг, а також управління підприємством/установою. 
Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в  Банках. 
  
Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать. 
Доходи - це збільшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському обліку в момент 

їх виникнення незалежно від дати надходження. Облік доходів здійснюється на підставі укладених 

договорів та цін на продукцію встановлених Товариством. 
Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 

власниками). Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати 

сплати грошових коштів. Облік витрат, що понесені в зв’язку з виготовленням продукції, виконанням 

робіт, наданням послуг відображаються в момент визнання доходів від реалізації такої продукції, 

товарів, робіт, послуг. 
  
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення 

операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). 
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок 

платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні 

до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного 

курсу на дату одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній 

валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід 



від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням 

валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів. 

Примітка 1.2.2.1 «Консолідована фінансова звітність» 

Товариство не складає консолідовану фінансову звітність. 

Примітка 1.2.2.2 «Первісне визнання фінансових інструментів» 

Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, 

яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів власного капіталу, 

наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з 

придбанням або вибуттям фінансових інструментів. 
Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних оцінок 

окремих статей активів та зобов’язань: 
- Активи і зобов’язання обліковуються, в основному, за вартістю їх придбання чи виникнення 

(за первісною собівартістю або справедливою вартістю). 
- При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання. 
- При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, 

яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання – за тією 

сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 
- Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки. 
Протягом 2013 року фінансові інструменти відображалися за собівартістю. 

Примітка 1.2.2.3 «Торгові цінні папери» 

Протягом звітного та попереднього років Товариство  не обліковувало цінні папери в торговому 

Портфелі. 

Примітка 1.2.2.4 «Цінні папери у портфелі Товариства на продаж» 

В портфелі Товариства на продаж обліковуються за собівартістю акції. 
Аналітичний облік акцій за балансовими рахунками групи 14 ведеться в розрізі їх емітентів. 

Товариство не формує резерв під вищенаведені вкладення в акції. 

Примітка 1.2.2.5 «Цінні папери в портфелі Товариства до погашення» 

В портфелі Товариства цінних паперів до погашення не має. 

Примітка 1.2.2.6 «Похідні фінансові інструменти» 

Товариство не здійснювала операції з похідними фінансовими інструментами 

Примітка 1.2.2.7 «Інвестиційна нерухомість» 

Станом на 31.12.2013 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю. 

Примітка 1.2.2.8 «Основні засоби» 

Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до 
вимог П(с)БО 7 “Основні засоби ”. Основними засобами вважаються активи, які Товариство 

придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення 

адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і 

первісна вартість яких перевищує 2500 грн. 
Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об’єкт. 
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом щомісячно 

згідно П(с)БО 7 «Основні засоби». Амортизація нараховується у відповідності до груп основних 

засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення 

балансової вартості об’єкта нульового значення. 
При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється  до нуля. 
  

  



Діапазон строків корисного використання включає: 
Таблиця 1 

№ групи Найменування основних засобів 
Термін корисного 

використання, роки 

Група 1 Земельні ділянки ---- 
Група 3 Будівлі,споруди 10-20 

Група 4 Машини та обладнання (крім комп’ютерної техніки) 5 

Група 4 Комп’ютерна техніка 2 

Група 5 Транспортні засоби 5 

Група 6 Інструменти, прилади, інвентар 5 

Група 9 Інші основні засоби 12 

Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до 2500 грн. 

вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизація МНМА 

нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100%. 
Протягом звітного року Товариство не змінювало норми амортизації, терміни корисного 

використання основних засобів. 
В 2013році проведено донарахування зносу МНМА, які були виготовленні власними силами в 

минулих періодах  та по яких не нараховано знос в період їх введення в експлуатацію. 
На дату складання звітності за 2013 рік  прийнято рішення  переоцінку основних засобів не 

проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою вартістю. 

Примітка 1.2.2.9 «Незавершені капітальні інвестиції » 

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, 

модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, 

придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних 

активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються 

Товариством. 
П. 54 МСБО 1 визначено мінімальний перелік статей що вказуються у звіті про фінансовий стан. 

П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливість додатково розкривати статті коли таке розкриття є доречним 

для розуміння фінансового стану суб’єкта господарювання. 
В зв’язку з цим Товариство в структурі Балансу (Звіту про фінансовий стан) окремо наводить 

«Незавершені капітальні інвестиції».          

Примітка 1.2.2.10 «Нематеріальні активи» 

Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до національного П(с)БО 8 

“Нематеріальні активи”. 
 Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної 

вартості НА залежить від способу надходження та згідно пп.11-17 П(С)БО 8. Строк корисного 

використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно. 
Протягом  звітного року  до нематеріальних активів  Товариства належали різні програмні 

забезпечення. 

  
  



Примітка 1.2.2.11 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи 

вибуття» 

У 2013 році  Товариство здійснювало переведення основних засобів до активів групи вибуття. 

Активи, що призначені для продажу у 2013 році наведені у таблиці. 
Таблиця 2 

Найменування Перв.варт. Знос 
Залиш. 

варт. 

Ціна 

продажу, 

без ПДВ 

КОТЕЛЬНЯ ОДНОПОВЕРХОВА 88 220,88 66601,64 21619,24 

283 170,00 

НАСОС КС 20 50 8 583,35 7538,64 1044,71 

ПОВIТРОНАГРIВАЧI РИКС 4 500,00 3885,73 614,27 

ПОВIТРОНАГРIВАЧI РИКС 4 500,00 3885,73 614,27 

ПРИСТРIЙ ЕЛ.IМПУЛ. МОД ЧЇ-1М 6 175,00 4986 1189,00 

ОХОЛОДЖУВАЧ ТТА 40-1350 1 410,00 1138,59 271,41 

ТЕПЛООБМIННИК ТТАI-П-100-1500 4 340,00 3504,45 835,55 

КОТЕЛ ДКВР 11 225,30 11225,3 0,00 

КОТЕЛ О2Э 11 745,30 11745,3 0,00 

НБЛО ПИТАНИЯ ВОДИ ДЛЯ КОТЕЛЬНІ 1 390,86 1364,37 26,49 

ДИМОСОС ДВ-8 443,77 443,77 0,00 

ВИТЯЖНА ТРУБА 7 665,16 7665,16 0,00 

СОЛЕРОЗЧИННИК Д-720,Д27025 274,39 269,9 4,49 

НАСОС МС-60 555,56 536,04 19,52 

ДИАРАТОРНИЙ БАК 4 315,76 4033,97 281,79 

ДИАРАТОРНАЯ КОЛОНКА 1 637,33 1530,3 107,03 

ЩИТ КПП 32,2 31,32 0,88 

ЭЛ.ШКАФ СПМ-С-1 114,05 110,17 3,88 

СКЛАД ПДО 55 778,30 49566,21 6212,09 126 710,00 

ПАВЕЛЬОН МАГАЗИН 58 326,29 58 326,29 0 190 840,00 

СКЛАД АНГАР 33 823,59 33 823,59 0 
108 470,00 СКЛАД ВIДХОДIВ КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛIВ 1 069,41 1 069,41 0 

КОРПУС №6 1 309 698,18 677 174,56 632523,62 3 618 900,00 

ВЕРСТАТ ПЛОСКО-ШЛIФУВАЛЬНИЙ 55000,00 46848,85 8151,15 33000,00 
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНИЙ СТАНОК 1А-
616 2066,42 2066,42 0,00 4166,67 

ПРЕСС ГІДРАВЛ. П-474А 4031,21 4031,21 0,00 6666,67 
ТОКАРНО-ВИНТОРІЗНИЙ СТАНОК 

1И611П 3205,02 3205,02 0,00 2083,33 

ТОЧИЛЬНИЙ СТАНОК 332Б 226,96 226,96 0,00 416,67 

ПРЕС ГІДРАВЛ. П474А 4031,21 4031,21 0,00 2500,00 
УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ СТАНОК 

МОД.676 3556,95 3556,95 0,00 6666,67 

ПРЕСС КРИВОШИПНИЙ 1843,96 1750,22 93,74 4166,67 

НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНИЙ 2Н106П 319,56 319,56 0,00 666,67 

ТОКАРНО-ВИНТОРІЗНИЙ С-К 1А616 2625,37 2616,68 8,69 8333,33 
СТАНОК ФРЕЗЕРНИЙ КОНСОЛЬНО-
ВЕРТИКАЛЬНИЙ 6545,92 6413,17 132,75 16666,67 

ЄМКІСТЬ 1023,05 954,53 68,52 3333,33 

ПРЕС КД-2322 4250,27 4250,27 0,00 4166,67 

ПРЕС КРИВОШИПНИЙ 1841,71 1791,55 50,16 7083,33 

Всього 1 706 392,29 1 032 519,04 673 873,25 4 428 006,68 

Примітка 1.2.2.12 «Припинена діяльність» 

Протягом звітного року Товариство не здійснювало припинення діяльності. 

  



Примітка 1.2.2.13 «Податок на прибуток» 

Оподаткування податком на прибуток Товариства здійснюється на загальних підставах. 
Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток у 2013 році визначена розмірі – 

19 %.     
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток 

здійснюється Товариством відповідно до П(с)БО 17 ,,Податок на прибуток’’. 

Примітка 1.2.2.14 «Власні акції , викуплені у акціонерів» 

Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється відповідно до 

чинного законодавства та врегульовується Статутом. 
Товариство має право викуповувати у акціонерів оплачені ними власні акції за рахунок сум, що 

перевищують статутний капітал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такі акції повинні бути 

реалізовані у строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування 

і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних 

Товариством власних акцій. 
Викуп та реалізація акцій Товариством здійснювалися відповідно до чинного законодавства 

України. 
Протягом 2013 року викупу акцій не здійснювалося. 
Станом на 31 грудня 2013 року викуплених та нереалізованих акцій  не має. 

Примітка 1.2.2.15 «Зобов’язання і Резерви» 

Облік зобов’язань ведеться відповідно національного П(с)БО 11 «Зобов’язання». 
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність 

зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу 

раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 

звітного періоду. 
Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін 

погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода 

про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. 
Резерви це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу. 

Забезпечення у розмірі 20% на вартість залежаних запасів (матеріалів, незавершеного виробництва, 

готової продукції), які без руху один рік і більше складають 175 тис. грн. 

Примітка 1.2.2.16  «Капітал та виплата дивідендів» 

Статутний капітал являє собою номінальну вартість емітованих акцій. 
Емісійний дохід включає в себе будь-які премії, отримані від випуску акцій. Будь-які 

трансакційні витрати, пов'язані з емісією акцій, віднімаються з емісійного доходу за вирахуванням 

пільг з податку на прибуток. 
Інші складові капіталу включать в себе наступні компоненти: 
Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства і Статуту за 

рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. 
Інший додатковий капітал – суми, що виникли в наслідок дооцінки необоротних активів. 
Нерозподілений прибуток включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного та 

попередніх періоді. 
Розподілені дивіденди, що виплачуються власникам акціонерного капіталу включаються до 

складу інших зобов'язань, коли обсяг дивідендів затверджено на загальних зборах на звітну дату. 

Примітка 1.2.2.17 «Доходи та витрати» 

Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов: 
 а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства; 
 б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно 

визначений. 
 Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її 

учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства 

України. 
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства.  Критерії визнання 

доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції.  Кожний вид доходу і витрат 



відображається в бухгалтерському обліку окремо.  У результаті використання активів Товариства 

іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті.  Проценти визнаються у тому 

звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та 

строку користування відповідними активами або сум заборгованості Товариства. Умовою визнання 

процентів є імовірність отримання  Товариством економічної вигоди. 
Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування доходів 

(витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги, 

реалізації продукції.. 
 У результаті операційної діяльності в Товариства виникають 
Доходи: 
- доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. 
- доходи від реалізації іноземної валюти; 
- доходи від реалізації інших оборотних активів; 
- інші операційні доходи; 
Витрати 
- процентні витрати 
- загальні адміністративні витрати; 
- інші операційні витрати; 
- витрати на формування спеціальних резервів Товариства; 
- податок на прибуток. 
  Визнані Товариством доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із 

застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою Товариством  обліковою 

політикою. 
Доходи і витрати  Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 7 

та 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком за квартал та в 

кінці звітного періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44  " Нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки)”. 

Примітка 1.2.2.18 «Іноземна валюта» 

   Облік операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з П(с)БО 21 «Вплив зміни валютних 

курсів» 
На кожну дату балансу: 
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на 

дату балансу; 
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу 

пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення 

операції; 
в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за 

валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості. 
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату 

здійснення господарської операції та на дату балансу. 
Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних 

статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). 
Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним курсом на 

дату здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність господарської одиниці 

складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою. 

Примітка 1.2.2.19 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань» 

Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку (в випадках, 

передбачених чинним законодавством) активів та зобов’язань, або доходів та витрат як у 

бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:  кредиторської та дебіторської 

заборгованості різних юридичних та фізичних осіб. 
Товариством в 2013 році проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської 

заборгованості з такими господарськими одиницями: 
ДП „Промекс” ПАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад „  на суму 320081,41грн 
ДП „Нетгруп-телеком”                                                                              на суму 33631,77грн 
ПП „НВ-Копі”                                                                                 на суму 10117,88грн 
ДП „Нетгруп-сервіс”                                                                      на суму 18380,00грн 



П-ць Стасів Р.Я.                                                                                       на суму  6520,00грн 
Фаштрига Р.А.                                                                                на суму 166060,64грн 
ДП „Інструмент-ІФ” ТзОВ „Тиса-3”                                             на суму 12897,60грн 
ТзОВ „Тега”                                                                                    на суму 43064,78грн 
ТзОВ „Румата”                                                                                на суму 5315,22грн 
ТОВ „Глаша”                                                                                   на суму 1982,02грн 
ДП „КАРПАТИ”                                                                                         на суму 2105,86грн 
ТзОВ „Центрпостач”                                                                      на суму 1303,40грн 
П-ць Поліщук О.В.                                                                                     на суму 1420,00грн 
ПП „Західземпроект”                                                                      на суму 3200,00грн 
ТзОВ „Фірма „Галілея”                                                                              на суму 239,52грн 
ПАТ „Булат”                                                                                    на суму 1115,52грн 
ТзОВ „Новий перехід”                                                                               на суму 15360,00грн 
ТзОВ „Юнам-монтаж”                                                                              на суму 2608,48грн 
ТзОВ „Брістелла”                                                                                       на суму 14520,00грн. 

Примітка 1.2.2.20 «Орендовані активи» 

Операції з оренди активів віднесені Товариством до операційної оренди. Там, де Товариство є 

орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на рівномірній основі 

протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, 

відносяться на витрати по мірі їх виникнення. 
Там, де Товариство є орендодавцем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як 

доходи на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне 

обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Амортизація наданого в 

оренду основного засобу відноситься на витрати на загальних підставах. 

Примітка 1.2.2.21 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок» 

Протягом 2013 року Товариство внесло зміни до облікової політики. Зокрема, визначено 

створення резерву сумнівних боргів за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості. 
У статті «Інший додатковий капітал» обліковуються суми попередніх дооцінок необоротних 

активів, проведених до 2000 р. У цій статті  має бути відображено лише залишок дооцінки 

необоротних активів, здійсненої відповідно до вимог МСБО 16, 38 і 39 або проведеної згідно 

експертної оцінки. 
Таким чином,  здійснено рекласифікацію статті «Додатковий капітал» за методикою МСФЗ. Зі 

складу статті «Інший додатковий капітал» вилучено і перенесено до статті «Нерозподілений 

прибуток, непокриті збитки» -4802  тис.грн. 

Примітка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу» 

Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами (включаючи 

відпустку) оцінюються як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та 

оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в результаті 

невикористаних прав. 
Товариство сплачує фіксовані внески до  фондів соціального страхування та страхує окремих 

співробітників якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або 

визначеного зобов'язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих внесків, які визнаються як 

витрати в тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам. 

  



Примітка 1.2.2.23 «Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та 

оцінки невизначеності» 

При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та припущень 

щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат. 
Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими 

судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на 

фінансову звітність. 
Визнання відстрочених податкових активів. 
Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці ймовірності 

майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені податкові активи можуть 

бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу будь-яких правових або 

економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових аспектах. 

Примітка 2 «Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою 

діяльність» 

За даними Державної служби статистики України тривало зменшення інфляційного тиску, 

рівень інфляції за 2013 рік склав 100,5%. 

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують 

контекст, в якому слід читати стандарти. 

Датою переходу на МСФЗ ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» є 01 січня 2012 року. 
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, 

поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не набули чинності і не були прийняті 

Товариством достроково. 
Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики 

Товариства за перший період, що починається після дати набрання чинності поправки. Інформація 

щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій, які, як передбачається, мають відношення до 

фінансової звітності Товариства, представлена нижче. Деякі інші нові стандарти та інтерпретації 

були випущені, але це не буде мати істотного впливу на фінансову звітність Товариства. 

МСФЗ 9 Фінансові інструменти (МСФЗ 9) 
Рада МСБО має на меті замінити МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» в 

повному обсязі. МСФЗ 9 видається в кілька етапів. На сьогоднішній день розділи, присвячені 

визнанню, класифікації, вимірюванню та припиненню визнання фінансових активів та зобов'язань, 

були видані. Ці глави наберуть чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2015 року. Подальші 

розділи, присвячені методології знецінення та обліку хеджування перебувають у стадії розробки. 

Керівництво Товариства ще не може належно оцінити вплив нового стандарту на консолідовану 

фінансову звітність Товариства. Тим не менш, вони не очікують прийняття МСФЗ 9, доки всі її глави 

не будуть опубліковані, і вони зможуть всебічно оцінити вплив усіх змін. 

Стандарти по Консолідації 
Пакет стандартів по Консолідації набирає чинності для періодів з початку або після 1 січня 2013 

року. Інформація щодо нових стандартів представлена нижче. Керівництву Товариства ще належить 

оцінити вплив нових і переглянутих стандартів на консолідовану фінансову звітність Товариства. 
МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10) 
МСФЗ 10 замінює МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» (МСБО 27) та ПКТ 12 

«Консолідація – суб’єкти господарювання спеціального призначення». Було переглянуто визначення 

контролю разом з супроводжуючим керівництвом для визначення частки в дочірній компанії. Тим не 

менш вимоги та механізми консолідації та обліку будь-яких неконтрольованих відсотків і зміни в 

управлінні залишилися незмінними. 

МСФЗ 11 Спільна діяльність (МСФЗ 11) 
МСФЗ 11 замінює МСБО 31 «Участь у спільних підприємствах» (МСБО 31). Це вирівнює облік 

прав та обов'язків інвесторів в рамках спільної угоди. Крім того, пункт МСБО 31 про використання 

пропорційної консолідації для спільних підприємств було скасовано. МСФЗ 11 вимагає тепер 

використання методу участі, який в даний час використовується для інвестицій в асоційовані 

Примітка 4.«Нематеріальні активи» (р. 1000-1002 Баланс) 
  
Відповідно до вимог п. 107 М(с)БО 38 « Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної 

експлуатації не підлягають амортизації ». 
В складі нематеріальних активів (НА) обліковуються такі групи об’єктів: 



-         права на комерційні позначення; 
-         авторське право та суміжні з  ним права; 
-         інші нематеріальні активи; 
1)      для всіх нематеріальних активів визначено строк корисного використання – не більше 10 

років безперервної експлуатації. 
2)      Балансову вартість НА на  кінець року наведено в таблиці 3. 
В поточному періоді Товариство не здійснювало внутрішніх розробок власних нематеріальних 

активів, не проводило їх переоцінок, перерахунку корисності об’єктів. 
  

Таблиця 3 

Групи 

нематеріальних 

активів 

Залишок на початок 

року 
Надій-

шло за рік 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Залишок на кінець року 

первісна 

(переоці-
нена) 

вартість 

Накопи-
чена 

аморти-
зація 

Первісна 

(пере-
оцінена) 

вартість 

Нако-
пичена 

аморти-
зація 

первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2013 рік 

Права на 

комерційні 

позначення 
- - - - - - - - 

Авторське право та 

суміжні з ними 

права 
- - - - - - - - 

Інші нематеріальні  
активи 559 559 - - - - 559 559 

Разом за 2013 рік 559 559 - - - - 559 559 
  
Примітка 5  «Основні засоби (р. 1010-1012 Баланс)» 

Усі аспекти облікової політики основних засобів описано в Примітці 1.2.2 
Відомості щодо руху основних в 2013 році наведено  в таблиці 4. 

В поточному періоді Товариство не проводило переоцінок основних засобів і перерахунку 

корисності об’єктів, а також : 
1) вартість оформлених у заставу основних засобів – 26 тис.грн;     
2) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) –323 тис.грн; 
3) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів -  3631 тис.грн.; 
4) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів – 0; 
5) вартість основних засобів, призначених для продажу – 0;         
6) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій – 
7) вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування-0 
8) вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - 0; 
9) знос основних засобів,  щодо яких існують обмеження права власності – 0; 
10) вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю – 0. 

  
Переоцінка вартості основних засобів Товариством в зв’язку з переходом на МСФЗ  не 

проводилася за недоцільністю. 
Основні засоби обліковуються за амортизованою вартістю. 

  
  



Перелік активів, що тимчасово не використовуються, подано нижче у таблиці 5. 
  
  
  

Таблиця 4 

Групи основних 

засобів 
Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надій-
шло за рік 

Переоцінка 

Вибуло за рік 

Нарахо-вано 
аморти-зації 

за рік 

Втрати 

від змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

у тому числі 

(дооцінка +, уцінка -) 
одержані за фінансовою 

орендою 
передані в оперативну 

оренду 

первісна 

(переоці- 

знос 

первісної 

(переоці- 

зносу 

первісна 

(переоці- 

знос 

первісної 

(переоці- 

зносу 

первісна 

(переоці- 

знос 

первісна 

(переоці- 

знос 

первісна 

(переоці- 

знос 
нена) 

вартість 
неної) 

вартості 
нена) 

вартість 
неної) 

вартості 
нена) 

вартість 
нена) 

вартість нена) вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2013 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 120 10627 7291 11     1548 887 161       9090 6565     629 354 

Машини та 

обладнання 130 8895 8322       292 277 190       8603 8235     330 325 

Транспортні 

засоби 140 192 179       0 0 4       192 183     8 8 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар (меблі) 150 523 448 6     18 17 28       511 459     23 22 

Бібліотечні 

фонди 190 1 1                   1 1         

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 200 1228 549 30     13 13 223       1245 759         

Разом 260 21466 16790 47     1871 1194 606       19642 16202 0 0 990 709 
  
  

Таблиця 5 

Iнв.№ Назва ОЗ ПЕРВІСНА 

ВАРТІСТЬ 
ЗАЛИШКОВА Група 

    ВАРТІСТЬ   
4585 БАШНЯ РОЖНОВСКОГО 1 401,11 0 3 
159 ТОЧИЛЬНО-ШЛIФУВАЛЬНИЙ СТАНОК 1 484,89 59,27 4 
506 БЕТОНОРОЗМІШВАЧ 271,57 9,55 4 
659 СТІЛ МОНТАЖНИЙ СМП-1М 289,07 0 4 
1075 НАСОС ЗК45/30 180,67 0,67 4 
1335 ПРИЛАД КСП-1 319,56 0,09 4 
1378 ОСЦИЛОГРАФ С1-93 1 848,48 37,72 4 
1406 ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ ВАР-200 411,02 6,36 4 
2026 НОЖНИЦI ДЛЯ РIЗКИ КАРТОНУ 153,69 13,05 4 
2127 УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВАРКИ 169,49 6,94 4 

2682 
ВЕРТИКАЛЬНО-РЕЗЬБОНАРІЗАЛЬНИЙ СТАНОК 

МОД20-54М 974,49 58,07 4 

2709 
УСТАНОВКА СБОРКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ 

ПЛІВКИ 972,23 18,77 4 
2802 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 776,88 0 4 
2813 ПРИЛАД Щ-301 1 292,92 23,11 4 
2948 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 776,88 0 4 
2949 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 776,88 0 4 
3045 НОЖНИЦІ КРИВОШИПНІ Н3118 3 850,54 0 4 
3140 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 959,81 0 4 
3143 АМПЕРМЕТР Щ-34 1 580,87 0 4 
3153 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПВ-1481 282,3 0 4 
3225 ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНИЙ СТАНОК 2Н118 814,14 0 4 



3325 стенд провiрки трансформаторiв 715,9 0 4 
3384 СТАНОК РЕЗЬБОНАРІЗНИЙ 584,92 33,08 4 
3656 СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК ПР-159М 775,75 0 4 
3663 РЕЗЬБОНАРІЗНИЙ С-К МОД2053 601,86 21,87 4 
5118 ПОВІТРОЗБІРНИК 1 745,73 63,69 4 
5234 ПРИЛАД Р25-2-1 176,15 2,47 4 
5253 ВЕНТИЛЯТОР ВЦ70 128,73 2,43 4 
5273 ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНИЙ СТАНОК 1К341 3 919,42 46,37 4 
5308 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК 719,29 0 4 
5403 СТАНОК РЯДОВОЇ НАМОТКИ 1 009,49 0 4 
5404 СТАНОК РЯДОВОЇ НАМОТКИ 1 010,63 0 4 
5462 СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК 721,55 0 4 
5463 СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК 721,55 0 4 
5493 СТАНОК РЯДОВОЇ НАМОТКИ СРН05 1 006,11 0 4 
5701 ПОВІТРОЗБІРНИК 1 744,60 38,65 4 
5986 РЕЗЕРВУАР ЕМЦ-10М 354,56 16,3 4 
6073 СУШИЛЬНА ШАФА 1 710,72 76,52 4 
6074 СУШИЛЬНА ШАФА 1 710,72 76,42 4 
6099 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК 8 815,59 0 4 
7013 УСТ-КА ДЛЯ ПРОВІРКИ ЗВАРКИ 161,48 0 4 
7072 УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЇ ЗВАРКИ 39 382,77 0 4 
7080 УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЇ ЗВАРКИ 39 383,90 0 4 
7081 УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЇ ЗВАРКИ 39 383,90 0 4 
7284 ДРОТОШВЕЙНАЯ МАШИНА 85,21 4,5 4 
7555 СТАНОК НАМОТУВАЛЬНИЙ 24 824,12 0 4 
7557 СТАНОК НАМОТУВАЛЬНИЙ МА-00-427 24 824,12 0 4 
7706 УСТАНОВКА ПРОБИВНА 1 270,34 2,85 4 
7955 ОСЦИЛЛОГРАФ С1-93 1 854,13 13,57 4 
7993 МАГАЗИН ОПОРУ Р-48-30Е 277,78 0 4 
8471 ШВЕЙНА МАШИНКА 42,27 0,51 4 
8567 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 859,31 16,5 4 
8767 НУЛЬІНДИКАТОР 147,93 0 4 
8848 АМПЕРМЕТР В-7-16-А 829,95 0 4 
8849 АМПЕРМЕТР В7-16А 829,95 0 4 
9002 КОМПРЕССОР ВЦ06 2 792,49 196,14 4 
9744 СТЕНД ДЛЯ ПРОВІРКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ 1 428,43 20,36 4 
12896 ЕКСКАВАТОР ЭО-2681А 3 394,35 20,17 4 
17023 ВОЛЬТМЕТР Щ-301 1 196,94 11,47 4 
5560 СТЕЛАЖ Д/КОМПЛ.ВИРОБІВ 349,7 20,4 6 
7056 ЗНІМАЧ 414,61 0,18 6 
7096 ЗНІМАЧ 414,61 0,18 6 
8155 ТУМБОЧКА 483,49 3,17 6 
1701 КОТЕЛЬНЯ 487 651,15 233 224,05 3 

2205 
КОРПУС З 2-Х МОДУЛIВ ТИПУ 

"КИСЛОВОДСЬК" 89 683,61 16 921,79 3 
78 АГРЕГАТ ФОРМОВКИ БЛОКIВ 1 320,19 186,03 4 
242 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗБОРКИ КОНТ. 3 987,17 52,55 4 

462 
УСТАНОВКА ЗБОРУ ВИВОДІВ ПС-242 
ВЛАСНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 4 214,14 14,16 4 

588 
УСТАНОВКА ЗБОРУ ВИВОДІВ ПС-242 
ВЛАСНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ 4 214,14 35,26 4 

2672 УСТ-КА ПС-242 3 444,03 14,78 4 
2971 УСТ-КА ЗБОРУ ВИВОДІВ 5 018,12 30,01 4 
2992 УСТ-КА ЗБОРУ ВИВОДІВ 5 019,25 30,04 4 
4248 СИЛОВІ ЩИТИ ЩО-59 134,37 1,43 4 
4249 СИЛОВІ ЩИТИ ЩО-59 134,37 1,43 4 
4480 УСТ-ВО АПН-7 4 407,23 60,71 4 
4514 АМПЕРВОЛЬТМЕТР Щ300 959,81 5,25 4 
4739 ЩИТ УПРАВЛІННЯ 933,98 81,3 4 
5120 МАШИНА ТОЧКОВОЇ ЗВАРКИ 1 405,65 0 4 



5795 СТАНОК ДЛЯ ОБРІЗКИ ЛІТНИКІВ 3 339,02 108,68 4 
5976 ПРИСПОСІБЛЕННЯ  ДЛЯ ГНУТТЯ КОНТАКТА 1 535,70 75,89 4 
6149 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗВАРКИ ВЕНТЕЛЯ 1 331,78 104,77 4 
7091 УСТАНОВКА ДЛЯ НАМОТКИ ПРОВОДА 3 506,14 0 4 
7233 УСТ-КА ПС-242 5 870,66 11,19 4 
7234 УСТАНОВКА ФОРМОВКИ ВИВОДІВ 3 757,95 7,15 4 
7303 ПРИСПОСІБЛЕННЯ ДЛЯ ГНУТТЯ 1 933,17 99,64 4 
7407 МАГАЗИН 465,22 0 4 
7410 МАГАЗИН ОПОРУ Р-4831 277,78 0 4 
7508 КОМПРЕСОР ЗИФ-ШВ 4 629,68 189,86 4 
7558 УСТ-КА ДЛЯ ВИЛУЖ. 804,74 26,38 4 
7619 ПРИСПОСІБЛ. ДЛЯ ЗАКРУТ. КОНТАКТОВ 280,32 6,88 4 
7746 МІСТ Р-5017 259,71 0 4 
7747 МІСТ Р-5017 259,71 0 4 
7748 МІСТ Р-5017 259,71 0 4 
7893 ВИМІРЮВАЧ Е7-8 2 215,47 53,11 4 
8562 СТАНОК СН-06 2 883,86 95,35 4 
8657 УСТ-КА ПРОВІРКИ ПРОВОЛОКИ 4 928,92 21,51 4 
8847 АМПЕРМЕТР 13-7-16-А 829,95 0 4 
9213 ЩИТ КВПИА 50,53 1,26 4 
9222 ЩИТ КВПИА 60,88 2 4 
9723 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 625,63 166,01 4 
9808 ЕЛ.КРАН-БАЛКА 3 563,73 75,96 4 
9832 ЕЛ. КРАН-БАЛКА 2 127,39 52,89 4 
10154 УСТ-КА ЗБОРУ КОНТ.ПС242 3 987,17 7,63 4 
5341 ГОДИННИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ 590,78 5,34 6 
5590 ВЕРСТАК 156,3 1,42 6 
5937 ВЕРСТАК 615,95 29,01 6 
6072 ПОВОРОТНИЙ СТІЛ 744,44 16,34 6 
8795 ТУМБОЧКА СТАНОЧНИКА 521,9 7,17 6 
8980 ТУМБОЧКА СТАНОЧНИКА 483,49 6,78 6 
595 ВАГИ РА-2Ц13М 744,13 35,13 4 
2251 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 338,56 0 4 
2271 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 337,42 0 4 
2276 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 337,42 0 4 
2305 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 337,42 0 4 
2495 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 338,56 0 4 
2550 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 338,56 0 4 
2916 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 337,42 0 4 
7931 ВАГИ РП-1Ц-13 315,04 5,61 4 
8470 РУЧНИЙ ПРЕС 193,39 17,11 4 
8564 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 859,31 16,5 4 
9128 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 861,57 21,59 4 
4680 СТОЛОВА 23 910,84 7 223,08 3 
4681 ГАЛЬВАНIЧНИЙ ЦЕХ 149 807,99 54 384,13 3 
270 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗБОРУ КОНТАКТІВ ПС-242 3 986,04 52,55 4 
377 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗБОРУ КОНТАКТІВ 3 986,04 52,55 4 
441 УСТ-КА УПИХТС 13 256,70 301,07 4 
461 УСТ-КА ЗБОРУ ВИВОДІВ ПС-242 4 214,14 14,16 4 
773 АППАРАТ ЕЛЕКТРОГРАФ. ЭР-12Р 18 897,00 395,11 4 
916 УСТ-КА ДЛЯ ЗБОРУ КОНТАКТІВ 3 986,04 47,68 4 
1115 ЕЛЕКТРОПІЧ СНО-4-8-2,5 2 182,73 88,02 4 
1274 МАНИПУЛЯТОР Д/ПРИГОД.ВОГН.МАСИ 586,05 4,91 4 
1330 ЕЛ. ШАФА 169275 806,24 42,04 4 
1585 ШАХТНИЙ ПІДЙОМНИК 5 179,88 246,36 4 
1636 СТЕЛАЖ ДЛЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ 286,12 11,22 4 
1935 ЕЛ. ПІЧ 6 068,27 52,5 4 
2684 УСТ-КА МА-237 6 889,19 36,56 4 
2839 С-К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНИЙ МОД1К340Л 9 489,71 360,17 4 
2988 ПРИСПОСОБЛ. ДЛЯ ГИБКИ КОНТАКТА 1 463,43 42,47 4 



3120 СТІЛ РАДІОМОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3126 СТІЛ РАДІОМОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3166 СТІЛ РАДІОМОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3211 ВИСОКОКАЧ.УСТ-КА 4 665,81 0 4 
3248 ОСЦИЛОГРАФ С1-93 1 848,48 134,65 4 
3258 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3302 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3342 КОЛОНКА ПАЛИВНА 529,85 6,52 4 
3413 СТІЛ РАДІОМОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3468 СТІЛ РАДІОМОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3606 ЕЛ. ШАФА СПМСХ-7 395,22 20,07 4 
3809 ПРИСПОСІБЛ. ДЛЯ ГНУТТЯ КОНТАКТІВ 1 540,21 61,44 4 
3822 ВЕРСТАТ 586,81 10,11 4 
3826 ВЕРСТАТ 586,81 10,11 4 
3865 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
3889 ВЕРСТАТ 586,81 10,11 4 
3904 ВЕРСТАТ 586,81 10,11 4 
4216 ТЕРМОСТАТ ТС-80 583,79 9,08 4 
4275 ПРИСПОСОБЛ. ДЛЯ ГНУТТЯ КОНТАКТА 1 536,83 71,2 4 
4430 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 1 140,48 0 4 
4618 УСТ-КА ДЛЯ ЗБОРУ ВИВОДІВ 4 010,88 37,46 4 
5007 ВЕРСТАТ 615,95 29,01 4 
5008 ВЕРСТАТ 615,95 29,01 4 
5106 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 297,90 0 4 

5756 
УСТАНОВКА ІНДИКАТОРНОЇ ЗАКАЛОЧНОЇ 

МОД.433-100/2.4 13 610,13 0 4 
5776 ЕЛ. ШАФА 1 200,33 74,11 4 
5792 ПНЕВМОПРЕС З СТОЛОМ 1 130,32 19,99 4 
5846 УСТ-КА ДЛЯ ОТД. КЕРАМІКИ 2 161,27 20,03 4 
5850 ЕЛ.ПІЧ САТ-0.16-И2 4 228,82 29,66 4 
6002 СТЕНД ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЛIЧИЛЬНИКIВ 277,7 14,57 4 
6176 Стенд для ообкадки лiчильникiв газу РЛ-4 1 155,59 95,73 4 
6177 Стенд для обкатки лiчильникiв газу РЛ-4 1 102,70 91,49 4 
7073 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗБОРУ ВИВОДІВ 5 770,16 6,91 4 
7292 СТАБИЛИЗАТОР 52-2 173,89 2,65 4 
7293 ПРИСПОСІБЛЕННЯ ДЛЯ ГНУТТЯ 1 933,17 132,31 4 
7294 ПРИСПОСІБЛЕННЯ ДЛЯ ГНУТТЯ 1 933,17 132,31 4 
7302 ПРИСПОСІБЛЕННЯ ДЛЯ ГНУТТЯ 1 932,05 117,5 4 
7440 УСТ-КА ПАЙКИ УПВ-4 27 230,43 246,15 4 
7510 СТАБІЛІЗАТОР 52-2 173,89 3,59 4 
7522 ГІДРОСТРУЙНАЯ КАМЕРА 4 856,65 84,38 4 
7552 БЛОК Б2-3-3 177,28 2,82 4 
7580 АВТОМАТ ГАЗ-ВОДИ 566,85 2,41 4 
7666 ВИМІРЮВАЧ Е7-8 207,21 1,5 4 
7686 МІКРОСКОП IИМ 3 017,20 16,21 4 
8250 СТІЛ МОНТАЖНИЙ 2 297,90 0 4 
8362 ЦИКЛОН АНОТ4 756,56 39,15 4 
9087 ЄМКІСТЬ 964,33 30,46 4 
9172 КАМЕРА ОЧИСТКИ 4 240,11 123 4 
9482 ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТПТЧ 6 041,17 525,35 4 
9711 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗБОРУ КОНТАКТІВ ПС-242 3 986,04 52,55 4 
9712 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ БЛОКIВ 225Л-36 1 043,37 2,39 4 
9716 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 624,50 165,95 4 
9717 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 624,50 125,14 4 
9718 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 625,63 166,01 4 
9719 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 625,63 166,01 4 
9720 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 624,50 165,76 4 
9721 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 624,50 165,76 4 
9722 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 625,63 166,01 4 
9735 УСТ-КА ВОГНЕТРИВКОГО ПОКРИТТЯ 6 029,88 239,05 4 



9810 ЕЛ. ПЛИТА 437 22,15 4 
9862 ШАФА ХОЛОДИЛЬНА 2 635,53 128,16 4 
9875 КОНДЕНСАТОРНА УСТ-КА УКМ58-04 3 852,80 261,5 4 
9876 КОНДЕНСАТОРНА УСТ-КА УКМ58-04 3 852,80 346,77 4 
9909 ЕЛ. ПІЧ СНО8 5 625,63 309,85 4 
9915 КОНЦЕНТРАТОР РИФ 818,66 26,85 4 
9926 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9927 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9928 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9930 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9931 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9932 КОНДЕНСАТОР КЕС 316,17 12,63 4 
9953 ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА 12 432,39 430,68 4 
9965 ЄМКІСТЬ 1 023,05 68,52 4 
10052 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ ЛIЧИЛЬНИКIВ 259,51 17,36 4 
10053 СТЕНД РЕГУЛЮВАННЯ ЛIЧИЛЬНИКIВ 259,51 18,12 4 
10054 СТЕНД ДЛЯ РУГУЛ. ЛIЧИЛЬНИКIВ 265,59 13,35 4 
10055 СТЕНД ОБКАТКИ ЛIЧИЛЬНИКIВ 302,75 20,34 4 
10056 СТЕНД ОБКАТКИ ЛIЧИЛЬНИКIВ 302,75 20,34 4 
12674 УСТАНОВКА ПС-242 3 444,03 40,61 4 
13378 ПРИСПОСІБЛЕННЯ ДЛЯ ГНУТТЯ КАТУШОК 1 536,83 75,97 4 
17092 ПРИСПОСІБЛЕННЯ ДЛЯ ГНУТТЯ КОНТ.ТН-237 1 461,17 26,8 4 
17300 УСТ-КА ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВИВОДІВ 5 223,64 6,13 4 
17745 УСТАНОВКА ТПТ-120 6 038,91 223,98 4 
1823 МАРМИТ МСЭ ИО 221,32 1,59 6 
3649 СТИЛАЖ МЕХАН. 4 384,52 41,48 6 
3817 ВЕРСТАК 586,81 10,11 6 
3830 ВЕРСТАК 586,81 10,11 6 
5067 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 989,43 176,65 6 
5123 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 203,79 6 
5354 ВЕРСТАК 615,95 29,01 6 
5465 ГОДИННИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ 590,78 5,37 6 
5523 ВЕРСТАК 615,95 29,01 6 
5965 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 176,47 6 
6238 прилад диск 250 1,24 0,07 6 
7085 ВЕРСТАК СЛЮСАРНИЙ 517,78 34,51 6 
7831 ЗВУКОВА КОЛОНКА 25К312Е 173,89 1,73 6 
8073 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 196,52 6 
9095 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 171,82 6 
9933 ГОДИННИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ 448,29 19,71 6 
13348 ВАНА ВИПЛАВКИ МОД.СОСТ. 528,46 28,45 6 
1060 АВТОМАТ ГАЗ-ВОДИ 567,98 0 Н/В 
1364 ГОДИННИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ 540,45 0 Н/В 
1365 ГОДИННИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ 540,45 0 Н/В 
  ВСЬОГО 1 428 520,05 323138,38   

Примітка 6 . Незавершені капітальні інвестиції (р. 1005 Балансу) 

Незавершені капітальні інвестиції на кінець  2013 року наведено: 
Таблиця 6 

Капітальні інвестиції 
      Сума капітальних 

інвестицій здійснених в 

2013 році 

Сума кап. інвестицій не 

введених в експлуатацію 

станом на 31.12.13 
Капітальне будівництво     
Придбання (виготовлення) основних засобів 17 268 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів 
30 18 

Придбання (створення) нематеріальних активів     
Разом  47 286 

Примітка 7. Фінансові інвестиції (р. 1030,1035 Баланс 



Протягом 2013 року було придбано фінансових  інвестицій на суму - 3492 тис. грн. 
У складі статті обліковуються фінансові інвестиції: 
-  пов’язаним сторонам за методом обліку участі у капіталі– 4126  тис. грн. (за справедливою 

вартістю).                                                                                                          

Примітка 8. «Запаси (р. 1100-1104 Баланс)» 

В рядках 1100-1104 Звіту про фінансовий стан (Баланс) обліковуються запаси Товариства, 

класифікація залишків станом на 31.12.2013 року наведено в таблиці 7.  Запаси призначені для 

використання у виробничому процесі, та для надання послуг у господарській діяльності Товариства. 
  



Запаси обліковуються за собівартістю. 
  
  

                                                                                      Таблиця 7 
Найменування показника на 31.12.2013 

1 5 
Сировина і матеріали 521,1 
Паливо 6,8 
Запасні частини 36,6 
Інші виробничі запаси 1185,8 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 107,9 
Незавершене виробництво 1206,1 
Готова продукція 2546,7 
Товари 50,4 

Разом 5661,4 
  
В складі запасів обліковуються ТМЦ руху по яких не було більше 1 року. 

Рік 
Незавершене 

виробництво, 

тис.грн. 

Готова продукція , 

тис.грн. 

Сировина і 

матеріали, 

тис.грн. 
Всього: 

2013 44 515 316 875 

На суму залежалих запасів, відповідно до вимог М(с)БО 2,  та МСБО 37,  Товариством 

донараховано резерв. В 2013 році сума резерву зменшилась на 26 тис.грн і станом на 31.12.2013 року 

становила - 175 тис.грн. 

Примітка 9. «Грошові кошти Товариства (р. 1165-1167 Баланс)» 

Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках та  в касі 

Товариства. В рядку 1165 Звіту про фінансовий стан (Баланс) на кінець звітного періоду відображено 

кошти в національній валюті в сумі 684 тис.грн. 

Примітка 10 . «Дебіторська заборгованість (р. 1125, 1155 Баланс)» 

Станом на 31 грудня 2013р. відсутня довгострокова дебіторська заборгованість. 
Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари,  роботи,  послуги в розрізі 

її  класифікації  за  строками непогашення станом на 31.12.2013р. 
                                                                                                                                         Таблиця 8 

Найменування показника 
Всього на 

кінець року 

в т. ч. за строками непогашення 
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 

36 місяців інша 
Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 912 793 6 113 0 
Інша поточна дебіторська 

заборгованість 119 113 0 6 0 
            

  
Склад  і  суми   статті   балансу   "Інша   дебіторська заборгованість". 

                                                                                                             Таблиця 9 

Назва статті Сума, тис.грн 

Розрахунки з іншими дебіторами (працівниками) 85,0 

Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами 29,2 

Розрахунки за соціальним страхуванням від 

тимчасової непрацездатності 
4,4 

Всього 118,6 

  
Для визначення величини резерву сумнівних боргів товариством використовувався метод 

абсолютної суми сумнівної заборгованості. При застосуванні цього методу резерв визначається 

шляхом оцінки платоспроможності окремих дебіторів. 
Товариство проаналізувавши  поточну дебіторську заборгованість на предмет виявлення сум 

сумнівної заборгованості, на загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створило резерв та 

відобразило це в обліку. 
Станом на 31.12.13р. Товариством створено резерв сумнівних боргів в сумі 7,1 тис.грн. В т.ч 



                                                                                                                Таблиця 10 

Назва Сума 

Ставенько Л.С. (код3368713535) 1698,79 

Шуляр Б.Р. (код 3276001273) 342,22 

ТзОВ „Фрегат-С” (код 30984374) 5008,81 

Всього 7049,82 

            
Примітка 11. «Резерви за зобов’язаннями» 
Резерви за зобов’язаннями Товариство не створювало. 

Примітка 12. «Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги (ряд. 1610 Звіту 

про фінансовий стан (Балансу)» 

  
Рядок Найменування статті Сума 

1610 
В т.ч. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
- за тмц, що використовуються у виробництві 
- за послуги 
- за товари 

710 
  

616 
90 
4 

  
Кредиторська заборгованість відображена у рядку 1610 Ф1”Баланс” на кінець звітного періоду 

носить поточний характер і не вважається простроченою. 

Примітка 13. «Інші зобов’язання (р. 1600,1615-1690 Баланс)» 

                                                                                          Таблиця 11 

Рядоккк Найменування статті 2013 
1600 Короткострокові кредити банків 756 
1635 Зобов’язання по авансах 666 
1620 по розрахунках з бюджетом 162 
1621 В т.ч з податку на прибуток 91 

1625 

по розрахунках за страхуванням 
в т.ч 
-заборгованість по пільгових пенсіях 
-заборгованість по ЄСВ 

2595 
  

2589 
6 

1630 Зобов’язання перед працівниками по оплаті праці 20 
1640 З учасниками 176 

1690 

Інші поточні зобов’язання 
В т.ч. 
- по розрахунках з підзвітними особами 
-по розрахунках з іншими дебіторами і кредиторами 

32 
  
2 
30 

  Разом: 4407 

Примітка 14.  «Зареєстрований(пайовий) капітал (р. 1400 Баланс)» 

                                                                                                   Таблиця 12 

Найменування 

статті 

Прості акції Превілейовані акції Всього   

кількість Сума, тис.грн. кількість 
Сума, 

тис.грн. 
кількість 

Сума, 

тис.грн. 
Статутний к-л на 

31.12.2013 
47 922 4 792 200 0 0 47 922 4 792 200 

        
  За звітний період руху  коштів по статутному капіталу не було. 

Примітка 15. «Доходи та витрати Товариства» (р. 060,090,110-160 Звіту про фінансові 

результати)» 

Розшифровка інших доходів і витрат отриманих Товариством в 2013 році наведено: 
                                                                                                             Таблиця 13 

Найменування показника  

Код 

рядка звіту 

про 

фінансові 

Доходи  

Код 

рядка звіту 

про 

фінансові 

Витрати  



результати результати 

1  2 3  4 5 
Інші операційні доходи і  витрати     

В т.ч. 
2120 9705 2180 5966 

Операційна оренда активів   1342     

Операційна курсова різниця          

Реалізація інших оборотних активів    4428   745 

Штрафи, пені, неустойки        18 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення  

        

Інші операційні доходи і витрати    3935   5203 

у тому числі: непродуктивні витрати і втрати        84 
Інші фінансові доходи і витрати: 

В т.ч. 
2220   2250 204 

Проценти        197 
 Інші доходи і витрати: 

В т.ч. 
2240   2270 3 

Списання необоротних активів        3 

Інші доходи і витрати      -   

Примітка 16. «Податок на прибуток(р. 2300, 2455 Звіту про фінансові результати)» 

Згідно з чинним законодавством, діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах. 

Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток на 2013 рік – 19 %. 
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток 

здійснюється Товариством відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

17 ,,Податок на прибуток’’. За 2013 рік у звіті про фінансові результати відображено податок на 

прибуток в сумі 90 тис. грн. 

 Примітка 17. Прибуток на одну просту акцію 

                                                                                                      Таблиця 14                                                  

Назва статті Код рядка 2013 2012 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 47 922 47 922 
Скоригована середньорічна кількість 

простих акцій 2605 47 922 47 922 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 2610 21,31 -39,27 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію 2615 21,31 -39,24 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00  0,00  

Примітка 18. «Операції з пов’язаними особами» 

ПАТ    “Івано-Франківський    завод   “Промприлад” не складає консолідованої фінансової 

звітності, що оприлюднюються. 
Контроль за діяльністю товариства здійснюють (табл.15) : 
  
  

Таблиця 15 

Власник % акцій 
1. ПАТ „Закритий недиверсифікований корпоративно-інвестиційний 

фонд „Синергія-4” (код ЄДРПОУ 35031362) 29,55 
2. ПАТ „ЗНКІФ „КІНТО Капітал” (код ЄДРПОУ 32980900). 23,87 
3..ПрАТ „Оксана Плюс” (код ЄДРПОУ 21561056) 10,01 
4. ТзОВ „Мережа фондових магазинів Плюс”(код ЄДРПОУ 21626465) 7,38 

  
У Товариства не було відносин з пов’язаними сторонам. 
На даний момент Товариство надіслало запити до власників, щодо виявлення інших пов’язаних 

сторін і встановлення фактів операцій з ними в 2013 році. 



Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу.  Всі виплати 

працівникам обумовлені колективним договором. 
Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу.  Всі виплати 

працівникам обумовлені колективним договором. 

Примітка 19. Потенційні зобов’язання Товариства 

  
 Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані товари, 

роботи, послуги, основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери. Станом на 31 грудня 2013 

року  Товариство  не мало зобов’язань за придбані основні засоби та нематеріальні активи, цінні 

папери , які  воно не сплачувало  своєчасно згідно договорів. 

Примітка 20. «Умовні зобов’язання» 

Товариство розглядає та врегульовує претензії. 
Станом на 31.12.2013р. розглядається 14 адміністративних справ за позовами управління 

Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську до ПАТ “Івано-Франківський завод “Промприлад” 

про стягнення фактичних витрат на виплату та доставку пільгових та наукових пенсій на загальну 

суму 2 557 390,09 грн. 
Будь-які інші претензії управління вважає не обґрунтованими та виключає ймовірність того, що 

вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства. 

Примітка 21. «Ризики» 

Товариство схильне до різних ризиків у зв'язку з наявністю фінансових інструментів. 

Основними видами ризиків є ринковий ризик і ризик ліквідності. 
Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. 

Товариство управляє своєю ліквідністю шляхом моніторингу запланованих витрат, а також прогнозу 

потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв’язку з діяльністю. 

Примітка 22. «Політика та процеси управління капіталом» 

Головною метою управління капіталом Товариства є: 
• забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому 
• забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги 

пропорційно рівням ризиків. 
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та 

своїх підпорядкованих боргів. 
Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання співвідношення капіталу до сукупного 

фінансування у межах  1:1 . 
  
  
  

Голова Правління ____________   Новогородський М.М. 
  
Головний бухгалтер ___________ Лелик С. О. 


