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
(посада)

Колiсник Вячеслав Iванович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2016
М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 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

28.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" 76

26.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.prylad.com.
ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про
емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі
емітента в створенні
юридичних осіб
4. Інформація щодо
посади корпоративного
секретаря
5. Інформація про
рейтингове агентство
6. Інформація про
засновників та/або
учасників емітента та
кількість і вартість
акцій (розміру часток,
паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо
освіти та стажу роботи
посадових осіб емітента

X

2) інформація про
володіння посадовими
особами емітента
акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про
загальні збори
акціонерів

X

10. Інформація про
дивіденди

X

11. Інформація про
юридичних осіб,
послугами яких
користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про
випуски акцій емітента
2) інформація про
облігації емітента
3) інформація про інші
цінні папери, випущені
емітентом
4) інформація про
похідні цінні папери
5) інформація про викуп
власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про
основні засоби емітента
(за залишковою
вартістю)

X

2) інформація щодо
вартості чистих активів
емітента

X

3) інформація про
зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги
виробництва та
реалізації основних видів
продукції
5) інформація про
собівартість реалізованої
продукції
15. Інформація про
забезпечення випуску
боргових цінних паперів

X

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

X

17. Інформація про стан

X

корпоративного
управління
18. Інформація про
випуски іпотечних
облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір
іпотечного покриття та
його співвідношення з
розміром (сумою)
зобов'язань за
іпотечними облігаціями з
цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо
співвідношення розміру
іпотечного покриття з
розміром (сумою)
зобов'язань за
іпотечними облігаціями з
цим іпотечним
покриттям на кожну
дату після змін іпотечних
активів у складі
іпотечного покриття, які
відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни
іпотечних активів у
складі іпотечного
покриття або включення
нових іпотечних активів
до складу іпотечного
покриття
4) відомості про
структуру іпотечного
покриття іпотечних
облігацій за видами
іпотечних активів та
інших активів на кінець
звітного періоду
5) відомості щодо підстав
виникнення у емітента
іпотечних облігацій прав
на іпотечні активи, які
складають іпотечне
покриття за станом на
кінець звітного року

20. Інформація про
наявність прострочених
боржником строків
сплати чергових
платежів за кредитними
договорами (договорами
позики), права вимоги за
якими забезпечено
іпотеками, які включено
до складу іпотечного
покриття
21. Інформація про
випуски іпотечних
сертифікатів
22. Інформація щодо
реєстру іпотечних
активів
23. Основні відомості про
ФОН
24. Інформація про
випуски сертифікатів
ФОН
25. Інформація про осіб,
що володіють
сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості
чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про
аудиторський висновок
(звіт)

X

29. Текст аудиторського
висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова
звітність
31. Річна фінансова
звітність, складена
відповідно до
Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку
(у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта
нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій

X

підприємств, виконання
зобов'язань за якими
здійснюється шляхом
передачі об'єкта
(частини об'єкта)
житлового будівництва)
33. Примітки

Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало.

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)
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)
198
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
Номер ліцензії
діяльності
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Будiвництв
о

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 Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або засновника та/або
учасника
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

04070Україна м.Київ Петра
Сагайдачного, буд.25-Б

18.6052

ПАТ „ЗНДКIФ "Синергiя
Рiал Iстейт”

33499735

04053Україна м.Київ
Львiвська площа, буд. 8-Б

12.9689

Iншi юридичнi особи

-

-- - -

28.7113

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
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 роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", перший заступник голови правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2015 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 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 роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Кiнто", директор департаменту корпоративних фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2015 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 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 роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2015 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 роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Кiнто", вiце-президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 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 роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Кiнто", заступник виконавчого директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 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 роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Торгово-промислова палата м.Iвано-Франкiвська, голова ТПП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 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 роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Кiнто", старший бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 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 Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радзiєвська Надiя Вiкторiвна
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 роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "Кiнто", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 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 Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бенедик Ольга Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1960

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "Кiнто", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні
Кількість за видами акцій
дані фізичної
Прізвище, ім'я, по особи (серія,
Від
батькові
номер, дата
Кількість загальної
посадової особи видачі, орган,
Посада
акцій кількості
прості на
привілейован
або повне
який видав)*
(штук) акцій (у прості пред'явник привілейова
і на
найменування
або код за
ні іменні
відсотках) іменні
а
пред'явника
юридичної особи
ЄДРПОУ
юридичної
особи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

---

0

0.0

0

0

0

0

---

0

0.0

0

0

0

0

член Ємчура Володимир
правлiння
Ярославович

---

0

0.0

0

0

0

0

голова
Мельничук Вiталiй
наглядово
Григорович
ї ради

---

0

0.0

0

0

0

0

член
Лукасевич Василь
наглядово
Богданович
ї ради

---

0

0.0

0

0

0

0

член
Левкович Андрiй
наглядово
Васильович
ї ради

---

2533

5.2857

2533

0

0

0

голова
Кривошеєва
ревiзiйної
Оксана Леонiдiвна
комiсiї

---

0

0.0

0

0

0

0

2533

5.2857

2533

0

0

0

голова Колiсник Вячеслав
правлiння
Iванович
член
правлiння

Добровольський
Ярослав
Богданович

Усього

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Від
Найменуванн Код за
Кількість загальної
я юридичної ЄДРПО Місцезнаходження акцій кількості
прості на
привілейован
особи
У
(штук) акцій (у прості пред'явник привілейова
і на
ні іменні
відсотках) іменні
а
пред'явника
04053 Україна
ПАТ "ЗНКIФ
Київська - м.Київ
"Кiнто
32980900
Львiвська площа,
Капiтал"
буд.8-Б

11437

23.8659

11437

0

0

0

04070 Україна
Київська - м.Київ
ПАТ “ЗНДКIФ
35031362
Петра
"Синергiя-4"
Сагайдачного,
буд25-Б

8916

18.6052

8916

0

0

0

04053 Україна
ПрАТ „ЗНКIФ
Київська - м.Київ
"Синергiя Рiал 33499735
Львiвська площа,
Iстейт”
буд. 8-б

6215

12.9689

6215

0

0

0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування
органу, який видав
паспорт**

-

--Усього

Кількість за видами акцій
Від
Кількість загальної
акцій кількості
прості на
привілейован
(штук) акцій (у прості пред'явник привілейова
і на
ні іменні
відсотках) іменні
а
пред'явника
0

0.0

0

0

0

0

26568

55.4401

26568

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по
батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

позачергові

Вид загальних зборів*
X
Дата проведення

24.04.2014

Кворум зборів**

77.34

Опис

Вид загальних
зборів*

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.

чергові
X

Дата
проведення

09.04.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*

позачергові

93.26
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк.
4. Звiти керiвникiв дочiрнiх пiдприємств за 2014 рiк.
5. Звiт Наглядової Ради за 2014 рiк.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
7. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства.
8. Про розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2014 рiк.
9. Затвердження планiв Товариства на 2015 рiк.
10. Про обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
11. Про лiквiдацiю ДП Оздоровчий спортивний комплекс “Електрон” Публiчного акцiонерного
товариства “Iвано-Франкiвський завод “Промприлад” (код 24687705).
12. Про затвердження рiшень Наглядової ради.

чергові
X

позачергові

Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

20.04.2016

92.91
Порядок денний:
1 Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2 Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3 Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
4 Звiт керiвника дочiрнього пiдприємства за 2015 рiк.
5 Звiт Наглядової Ради за 2015 рiк.
6 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
7 Затвердження фiнансової звiтностi Товариства.
8 Про розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2015 рiк.
9 Затвердження планiв Товариства на 2016 рiк.
10 Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
11 Про лiквiдацiю Дочiрнього пiдприємства „Солотвинський завод „Промекс” Публiчного
акцiонерного товариства „Iвано-Франкiвський завод „Промприлад”, (код 30161420).
12 Про лiквiдацiю Фiлiї фiрмовий магазин-кафе „Прилад-Сервiс” Публiчного акцiонерного
товариства „Iвано-Франкiвський завод „Промприлад”, (код 25654760).
13 Про затвердження рiшень Наглядової ради.
14 Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.”

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими за привілейованими за простими за привілейованими
акціями
акціями
акціями
акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нарахування дивідендів на одну акцію,
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

На зборах акцiонерiв 20.04.2016 року прийнято рiшення дивiденди за 2015
рiк не виплачувати.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 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 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська - Київ Нижнiй Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
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 ТОВ "Кiнто, Лтд"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

19263860

Місцезнаходження

04070 Україна Київська - Київ Сагайдачного, буд.25-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 286613
вид діяльності
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 - "IваноФранкiвський 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.

-

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 172 осiб
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 34 осiб
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 59 осiб
Фонд оплати працi усiх працiвникiв складав 4421,1 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, пункти облiку газу, транспортабельнi котельнi та iншу
продукцiю.
В 2015 роцi
- розроблено лiчильники газу роторнi G100, G160, G250 РГС-Ех та лiчильники газу роторнi РГСЕх на максимальний робочий тиск 1,6; 6,3 МПа;
- модернiзовано лiчильники газу роторнi G25,G40, G65, G100 РГК-Ех з дiапазоном вимiрювання
1:50;
- модернiзовано вiдлiковий пристрiй лiчильника G16 РГА-Ех;
- проведено державнi контрольнi випробування лiчильникiв газу роторних (випробування
лiчильникiв РГА-Ех, РГС-Ех, РГК-Ех, що проводились окремо, об’єднанi в одне випробування);
- отримано сертифiкат на лiчильники газу роторнi;
- розроблено фiльтри газу ФГТ на тиск 6,3 МПа;
- внесено змiни в технiчнi умови та розроблено типовi схеми на пункти облiку газу, що стосуються
лiчильникiв газу РГС-Ех на максимальний робочий тиск 6,3 МПа та введення варiантiв пунктiв
облiку газу з лiчильниками G100,G160, G250 РГС-Ех;
- розроблено креслення, освоєно випуск та сертифiковано комплекс освiтлювальний;
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.

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.

Фiнансовий стан задовiльний.

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

Завдання на 2015 рiк:
1 Забезпечити рiст реалiзацiї продукцiї, порiвняно з 2014 роком.
2 За рахунок модернiзацiї обладнання та вдосконалення технологiчних процесiв добитися
зниження собiвартостi продукцiї.
3 Освоїти випуск фiльтрiв-сепараторiв ФГС.
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.

-

-

-

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

4588

4156

0

0

4588

4156

будівлі та споруди

2525

3796

0

0

3336

2525

машини та
обладнання

368

238

0

0

368

238

транспортні
засоби

9

5

0

0

9

5

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

754

538

0

0

538

549

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

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

3440

4588

0

0

3440

4588

Найменування
основних засобів

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

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.
На дату складання звiтностi за 2015 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)

11756

10644

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

Кредити банку

Непогашена
Відсоток за користування
Дата
Дата
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
виникнення
погашення
грн.)
річних)
X

0

X

X

X

0

X

X

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

423

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4492

X

X

Усього зобов'язань

X

4915

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2015 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

20.04.2016

21.04.2016

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

20.04.2016

21.04.2016

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Орвi-Аудит"
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
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до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
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Незалежна аудиторська фiрма
"Орвi-Аудит"
34623723
м.Iвано-Франкiвськ,
вул.Б.Лепкого 34, офiс 1
240/4 03.11.2011

240/4 А 000023 23.12.2017 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фiрми
"ОРВI-АУДИТ"
щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
«Iвано-Франкiвський завод «Промприлад»
за 2015 рiк
Загальним зборам акцiонерiв та Правлiнню
ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
1.1 Основнi вiдомостi про емiтента
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвський завод
«Промприлад» (далi – Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року,
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про
власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, опис основних
принципiв облiкової полiтики, примiток та iншої пояснюючої iнформацiї.
1.2 Опис аудиторської перевiрки
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цих фiнансових звiтiв складених у
вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Загальний висновок
На нашу думку за вийнятком впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно
позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства
станом на 31 грудня 2015 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк що закiнчився на зазначену
дату, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , законодавства України, облiкової полiтики
Товариства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Орлова В.К – Директор по аудиту (сертифiкат А 000023 продовжений рiшенням АПУ вiд 29.11.2012 р. №261/2.
Хрипуненко С.О. – аудитор (сертифiкат А 005083 продовжений рiшенням АПУ вiд 23.125.2010 р. №224/2).
Контактний телефон/факс (0342) 75-05-01
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 18 лютого 2016 р. №1
Аудит проведено в перiод з 18 лютого по 10 березня 2016 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

2015

1

0

2

2014

1

1

3

2013

1

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

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

Ні
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук

Ні
X

X
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)

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

Н
і

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
5
трьох років?

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)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Н
і

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
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

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
Інше (запишіть)

X
-

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
Не належить до
Наглядова Виконавчи
збори
компетенції
рада
й орган
акціонерів
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?
Публікується у пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджуєтьс загальнодоступній
я на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР про
ринок цінних паперів
Фінансова звітність,

Так

Так

Документи
Інформація
Копії
надаються для
розміщується на
документів
ознайомлення
власній інтернетнадаються
безпосередньо в
сторінці
на запит
акціонерному
акціонерного
акціонера
товаристві
товариства
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

Так

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Скільки разів 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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган

Ні
X

X
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
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

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
З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу

Ні

X
X
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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
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? Ні

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,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "IваноФранкiвський завод "Промприлад"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05782912

за КОАТУУ 2610100000

Організаційно-правова
форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

26.51

207

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
м.Iвано-Франкiвськ, вул.Академiка
Сахарова 23

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Актив

Код рядка

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

559

557

559

первісна вартість

1001

557

557

559

накопичена амортизація

1002

0

0

0

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

19

71

55

Основні засоби:

1010

4588

4156

0

первісна вартість

1011

20105

19796

22448

знос

1012

15517

15640

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

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4126

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

9290

8910

6357

Запаси

1100

5295

4614

7644

Виробничі запаси

1101

1539

1459

2198

Незавершене виробництво

1102

499

877

3014

Готова продукція

1103

3234

2255

2359

Товари

1104

23

23

73

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

644

540

1882

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

212

209

261

з бюджетом

1135

0

278

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

278

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

251

257

35

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

500

Гроші та їх еквіваленти

1165

1151

109

141

Готівка

1166

0

1

1

Рахунки в банках

1167

1104

108

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

0

3

Усього за розділом II

1195

7556

6007

10466

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

16846

14917

16823

Пасив

Код рядка

На початок
На кінець
звітного періоду 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

3688

1457

-1364

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

11756

9525

11435

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

175

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

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

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

175

175

234

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

1047

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

939

452

358

за розрахунками з бюджетом

1620

423

185

132

за у тому числі з податку на прибуток

1621

231

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2976

3004

1744

за розрахунками з оплати праці

1630

234

560

225

за одержаними авансами

1635

134

718

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

33

82

25

Усього за розділом IІІ

1695

4915

5217

5154

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

1700

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

19846

14917

16823

Примітки

Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01
сiчня i завершився 31 грудня 2015 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

Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер

Пашко Ярослав Iванович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "IваноФранкiвський завод "Промприлад"

за ЄДРПОУ

05782912

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

10057

14801

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

( 10017 )

( 11234 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

40

3567

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

Стаття

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3435

12418

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

( 2776 )

( 3028 )

Витрати на збут

2150

( 339 )

( 567 )

Інші операційні витрати

2180

( 2586 )

( 10898 )

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

0

1492

збиток

2195

( 2226 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

574

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

( 38 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(5)

( 599 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

1429

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

317

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

1112

збиток

2355

( 2231 )

(0)

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

2231

1112

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

5900

6613

Витрати на оплату праці

2505

4253

5589

Відрахування на соціальні заходи

2510

1557

1984

Амортизація

2515

465

424

Інші операційні витрати

2520

1759

1931

Разом

2550

13934

16541

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

46.55482

23.20437

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

46.55482

23.20437

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

Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер

Пашко Ярослав Антонович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "IваноФранкiвський завод "Промприлад"

за ЄДРПОУ

05782912

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

12692

16952

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

55

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

55

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

718

134

Надходження від повернення авансів

3020

25

40

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

15

94

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1990

1638

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

56

481

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7901 )

( 9279 )

Праці

3105

( 3336 )

( 4678 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2195 )

( 2437 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2930 )

( 1748 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 539 )

( 175 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 1348 )

( 378 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 1043 )

( 1195 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 209 )

( 289 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 82 )

( 44 )

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

( 150 )

( 702 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1252

162

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

163

1134

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

68

84

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 214 )

необоротних активів

3260

(0)

( 116 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 38 )

(7)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 22 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

193

881

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

485

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

756

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

( 52 )

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

(0)

(2)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-808

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1059

235

Залишок коштів на початок року

3405

1151

684

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

17

232

Залишок коштів на кінець року

3415

109

1151

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

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

Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер

Пашко Ярослав Антонович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "IваноФранкiвський завод "Промприлад"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05782912

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

За звітний період
Стаття

1

Код рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

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

Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер

Пашко Ярослав Антонович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "IваноФранкiвський завод "Промприлад"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05782912

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

1

Капітал
Нерозподілени
Код
Зареєстровани
у
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0
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3276
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Коригування:
Зміна облікової 4005
політики

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
4095
початок року

4792

0

0

3276

3688

0

0

11756

Чистий
прибуток
4100
(збиток) за
звітний період

0

0

0

0

2231

0

0

2231

Інший
сукупний
4110
дохід за
звітний період

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
початок року

Дооцінка
(уцінка)
фінансових

інструментів
Накопичені
4113
курсові різниці

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
4114
асоційованих і
спільних
підприємств

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший
4116
сукупний дохід

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
4205
зареєстрованог
о капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

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 4245
з капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій

4260

(часток)
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)
неконтрольован
4291
ої частки в
дочірньому
підприємстві

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

2231

0

0

2331

Залишок на
кінець року

4300

4792

0

0

3276

1457

0

0

9525

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» 1457 тис.грн.

Керівник

Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер

Пашко Ярослав Антонович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
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Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» 4
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Продовження тексту приміток
Примiтка 1. «Загальна iнформацiя про ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад»
Примiтка 1.1 «Загальна iнформацiя про Товариство»
Публiчне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» (надалi –Товариство)
розташоване за адресою: Україна, 76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Академiка Сахарова, буд. 23.
ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» — сучасне багатопрофiльне приладобудiвне
пiдприємство, один iз основних в Українi виробникiв приладiв комерцiйного облiку газу,
контрольно-вимiрювальних приладiв, засобiв автоматизацiї та приладiв для дослiдження нафтових
i газових свердловин.
ВАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» засноване вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства
машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 23.12.1993р. №777 та
Указу Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15.06.1993р. №210/93 шляхом
перетворення державного пiдприємства Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» у ВАТ «IваноФранкiвський завод «Промприлад».
Статут ВАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» зареєстрований Iвано-Франкiвським
мiськвиконкомом 04.11.1996р. розпорядженням №34-п.
Наступнi змiни до статуту зареєстрованi 04.03.1999 р., 12.12.2003р., 27.07.2004р.
Нова редакцiя статуту ВАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» затверджена рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2004р. (протокол №10) i зареєстрована 27.07.2004р. за
№11191050001000011.
Вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд
21.04.2011 р. (протокол №4) ВАТ Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» змiнило назву на ПАТ
Iвано-Франкiвський завод «Промприлад». Нова редакцiя статуту (чинна) зареєстрована
29.12.2011р. виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської мiської ради за №11191050025000011.
Згiдно статуту органами управлiння Товариством є:
Органи управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядова рада Товариства;
Правлiння Товариства .
Органи контролю:
Ревiзiйна комiсiя.
ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» має розгалужену мережу дилерiв як в Українi, так i
за її межами. А також фiлiю Фiрмовий магазин-кафе «Прилад-Сервiс» Публiчного акцiонерного
товариства «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад», облiк якої ведеться бухгалтерiєю
Товариства.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;
Устаткування та монтаж машин i устаткування;
Електромонтажнi роботи;
Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiювання.
Примiтка 1.2 «Основи пiдготовки фiнансової звiтностi»
Примiтка 1.2.1 «Загальна iнформацiя щодо пiдготовки фiнансової звiтностi»
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) в дiючiй редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2015 року.
Дана фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що почався 01 сiчня i завершився 31 грудня 2015 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.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч.
Звiти представленнi по формi затвердженiй нацiональними П(с)БО у вiдповiдностi до ЗУ «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi».
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена Загальними зборами акцiонерiв 20 квiтня 2016 року.

Примiтка 1.2.2 «Основи облiкової полiтики та складання звiтностi»
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законi України
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Податковому кодексi України,
нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку(П(с)БО), МСФЗ та iнших.
Облiкова полiтика Товариства була затверджена наказом Голови Правлiння вiд 30.12.2011р. №16.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати
руху коштiв за ними.
Облiкова полiтика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського
облiку:
- повне висвiтлення;
- превалювання сутностi над формою;
- автономнiсть;
- обачнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- послiдовнiсть;
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не
переносити iснуючi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на
наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов’язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до
вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть,
покладено наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов’язань:
- активи i зобов’язання облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною
собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- при облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених
за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- при облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку
необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв на час складання звiтностi, а зобов’язання
– за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Визнання та оцiнка окремих видiв активiв в Товариствi
Основнi засоби – матерiальнi цiнностi, вартiсть яких перевищує 2500 грн. i термiн використання
бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю придбання, яка складається з цiни
придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для
використання за призначенням. Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю (первiсною
вартiстю). Собiвартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi
чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта.
Накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової вартостi об’єкта
основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала
переоцiненiй вартостi.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання,
мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо
пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за
призначенням.
Iншi необоротнi матерiальнi активи - матерiальнi цiнностi, вартiсть яких становить до 2500 грн. i
термiн використання бiльше одного року, облiковуються за первiсною вартiстю , яка складається з
цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для
використання за призначенням.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в облiку за фактичною собiвартiстю детальнiше див.

Примiтку 1.2.2.2.
Цiннi папери в портфелi Товариства на продаж - акцiї та iншi цiннi папери, якi утримуються
протягом невизначеного строку, з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу
вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за розрахунковою
справедливою вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством
майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю.
Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу
за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу
обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, за методом застосування абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi.
Iншi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю.
Запаси матерiальних цiнностей - господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети
оприбутковуються за фактичними цiнами придбання – первiсною вартiстю, включаючи витрати на
доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (крiм тих, що згодом вiдшкодовуються
Товариству).
Облiк запасiв, здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до МСБО 2 «Запаси», згiдно якого запаси
– це активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу
або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх
собiвартiсть. Первiсна вартiсть запасiв у бухгалтерському облiку не змiнюється, крiм випадкiв,
передбачених стандартом. Протягом 2014 року малоцiнними та швидкозношуваними предметами
визнавались матерiальнi цiнностi з термiном використання до 1 року.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – грошi в касi та на рахунках в Банках.
Доходи i витрати облiковуються у перiодi, до якого вони належать.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд, вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх
виникнення незалежно вiд дати надходження. Облiк доходiв здiйснюється на пiдставi укладених
договорiв та цiн на продукцiю встановлених Товариством.
Витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводять до зменшення
власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу
власниками). Вiдображаються в бухгалтерському облiку в момент їх виникнення незалежно вiд
дати сплати грошових коштiв. Облiк витрат, що понесенi в зв’язку з виготовленням продукцiї,
виконанням робiт, наданням послуг вiдображаються в момент визнання доходiв вiд реалiзацiї такої
продукцiї, товарiв, робiт, послуг.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення
операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, одержана вiд iнших осiб у рахунок платежiв
для поставлення готової продукцiї, iнших активiв, виконання робiт i послуг, при включеннi до
складу доходу звiтного перiоду перераховується у валюту звiтностi iз застосуванням валютного
курсу на дату одержання авансу. У разi одержання вiд покупця авансових платежiв в iноземнiй
валютi частинами та вiдвантаження частинами покупцевi немонетарних активiв (робiт, послуг)
дохiд вiд реалiзацiї активiв (робiт, послуг) визнається за сумою авансових платежiв iз
застосуванням валютних курсiв, виходячи з послiдовностi одержання авансових платежiв.
Примiтка 1.2.2.1 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть»
Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Примiтка 1.2.2.2 «Первiсне визнання фiнансових iнструментiв»
Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка
складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу,

наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з
придбанням або вибуттям фiнансових iнструментiв.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних оцiнок
окремих статей активiв та зобов’язань:
- Активи i зобов’язання облiковуються, в основному, за вартiстю їх придбання чи виникнення (за
первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю).
- При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених
за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов’язання.
- При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку
необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю
сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки.
Протягом 2015 року фiнансовi iнструменти вiдображалися за собiвартiстю.
Примiтка 1.2.2.3 «Торговi цiннi папери»
Протягом звiтного та попереднього рокiв Товариство не облiковувало цiннi папери в торговому
Портфелi.
Примiтка 1.2.2.4 «Цiннi папери у портфелi Товариства на продаж»
В портфелi Товариства на продаж облiковуються за собiвартiстю акцiї.
Аналiтичний облiк акцiй за балансовими рахунками групи 14 ведеться в розрiзi їх емiтентiв.
Товариство не формує резерв пiд вищенаведенi вкладення в акцiї.
Примiтка 1.2.2.5 «Цiннi папери в портфелi Товариства до погашення»
В портфелi Товариства цiнних паперiв до погашення не має.
Примiтка 1.2.2.6 «Похiднi фiнансовi iнструменти»
Товариство не здiйснювала операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами
Примiтка 1.2.2.7 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Станом на 31.12.2015 року Товариство не володiє iнвестицiйною нерухомiстю.
Примiтка 1.2.2.8 «Основнi засоби»
Визнання, облiк, оцiнка та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО
16 «Основнi засоби». Основними засобами вважаються активи, якi Товариство придбає з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть
яких перевищує 2500 грн.
Одиницею облiку основних засобiв рахується окремий об’єкт.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється щомiсячно прямолiнiйним методом.
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.
При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється до нуля.
Дiапазон строкiв корисного використання включає:
Таблиця 1
№ групи
Найменування основних засобiв
Термiн корисного використання, роки
Група 1
Земельнi дiлянки
---Група 3
Будiвлi,споруди
10-20
Група 4
Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки)
5
Група 4
Комп’ютерна технiка
2
Група 5

Транспортнi засоби
5
Група 6
Iнструменти, прилади, iнвентар
5
Група 9
Iншi основнi засоби
12
Матерiальнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю до 2500 грн.
вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). Амортизацiя МНМА
нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100%.
Протягом звiтного року Товариство не змiнювало норми амортизацiї, термiни корисного
використання основних засобiв.
На дату складання звiтностi за 2015 рiк прийнято рiшення переоцiнку основних засобiв не
проводити за недоцiльнiстю, та облiковувати їх за залишковою вартiстю.
Примiтка 1.2.2.9 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї »
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю,
модернiзацiю (iншi полiпшення, що збiльшують первiсну (переоцiнену) вартiсть), виготовлення,
придбання об’єктiв матерiальних необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних
активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються
Товариством.
П. 54 МСБО 1 визначено мiнiмальний перелiк статей що вказуються у звiтi про фiнансовий стан.
П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливiсть додатково розкривати статтi коли таке розкриття є
доречним для розумiння фiнансового стану суб’єкта господарювання.
В зв’язку з цим Товариство в структурi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) окремо наводить
«Незавершенi капiтальнi iнвестицiї».
Примiтка 1.2.2.10 «Нематерiальнi активи»
Визнання й оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi
активи».
Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за собiвартiстю. Строк корисного використання
нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно.
Протягом звiтного року до нематерiальних активiв Товариства належали рiзнi програмнi
забезпечення.
Примiтка 1.2.2.11 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття»
У 2015 роцi Товариство здiйснювало переведення основних засобiв до активiв групи вибуття.
Активи, що призначенi для продажу у 2015 роцi наведенi у таблицi.
Таблиця 2, грн.
Найменування
Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Залишкова вартiсть
Цiна продажу, без ПДВ
Токарно-гвинторiзний станок 1А616
1806,70
1806,70
8333,33
Унiверсально-Фрезерний станок 676
3556,95
3556,95
6666,67
Токарно-гвинторiзний станок 1А616
1806,70
1806,70
8333,33
Унiверсально-Фрезерний станок 676
4957,15

4957,15
8333,33
Токарно-гвинторiзний станок
2306,94
2306,94
8333,33
Кран-балка
1186,78
1186,78
58333,33
Автомобiль МАЗ 53371
27716,30
27525,18
191,12
16666,67
Унiверсально-фрезерний станок
3455,32
3455,32
8333,33
Екскаватор СО-2681 А
3394,35
3389,78
4,57
12500,00
Всього
50187,19
49991,50
195,69
135833,32
Примiтка 1.2.2.12 «Припинена дiяльнiсть»
Протягом звiтного року Товариство не здiйснювало припинення дiяльностi.
Примiтка 1.2.2.13 «Податок на прибуток»
Оподаткування податком на прибуток Товариства здiйснюється на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток у 20154 роцi визначена в розмiрi –
18 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Примiтка 1.2.2.14 «Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв»
Порядок придбання та викупу Товариством власних акцiй встановлюється вiдповiдно до чинного
законодавства та врегульовується Статутом.
Товариство має право викуповувати у акцiонерiв оплаченi ними власнi акцiї за рахунок сум, що
перевищують статутний капiтал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такi акцiї повиннi
бути реалiзованi у строк до одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також
голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв проводиться без урахування
придбаних Товариством власних акцiй.
Викуп та реалiзацiя акцiй Товариством здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства
України.
Протягом 2015 року викупу акцiй не здiйснювалося.
Станом на 31 грудня 2015 року викуплених та нереалiзованих акцiй не має.
Примiтка 1.2.2.15 «Зобов’язання i забезпечення»
Облiк зобов’язань та забезпечень ведеться вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
та МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу
ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу
звiтного перiоду.

Зобов’язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу, слiд розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо первiсний термiн
погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода
про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.
Забезпечення це частина зобов’язань з невизначеною сумою, або часом погашення на дату балансу.
Примiтка 1.2.2.16 «Капiтал та виплата дивiдендiв»
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Емiсiйний дохiд включає в себе будь-якi премiї, отриманi вiд випуску акцiй. Будь-якi трансакцiйнi
витрати, пов'язанi з емiсiєю акцiй, вiднiмаються з емiсiйного доходу за вирахуванням пiльг з
податку на прибуток.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
Резервний капiтал – сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства i Статуту за
рахунок нерозподiленого прибутку Товариства.
Iнший додатковий капiтал – суми, що виникли в наслiдок дооцiнки необоротних активiв.
Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх
перiодi.
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу
iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
Примiтка 1.2.2.17 «Доходи та витрати»
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.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками
або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України.
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i
витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в
бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв Товариства iншими сторонами
доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до
якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування
вiдповiдними активами або сум заборгованостi Товариства. Умовою визнання процентiв є
iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди.
Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв
(витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання)
послуги, реалiзацiї продукцiї.
У результатi операцiйної дiяльностi в Товариства виникають:
Доходи:
- доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг;
- доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти;
- доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв;
- iншi операцiйнi доходи;
Витрати
- собiвартiсть реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг;
- адмiнiстративнi витрати;
- витрати на збут;
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi;
- собiвартiсть реалiзацiї iнших оборотних активiв;
- витрати на штрафи, пенi, неустойки;
- податок на прибуток;
- iншi операцiйнi витрати.
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.
Залишки за рахунками доходiв i витрат вiдображаються наростаючим пiдсумком за квартал та в
кiнцi звiтного перiоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 «Нерозподiленi прибутки (непокритi

збитки)».
Примiтка 1.2.2.18 «Iноземна валюта»
Облiк операцiй в iноземнiй валютi здiйснюється згiдно з МСБО 21 «Вплив змiни валютних
курсiв».
На кожну дату балансу:
а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються з використанням валютного курсу на дату
балансу;
б) немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу
пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення
операцiї;
в) немонетарнi статтi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi вiдображаються за валютним
курсом на дату визначення цiєї справедливої вартостi.
Визначення курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводиться на дату
здiйснення господарської операцiї та на дату балансу.
Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей
про операцiйну дiяльнiсть вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат).
Статтi доходiв, витрат та руху грошових коштiв пiдлягають перерахунку за валютним курсом на
дату здiйснення операцiй, за винятком випадкiв, коли фiнансова звiтнiсть господарської одиницi
складена у валютi країни з гiперiнфляцiйною економiкою.
Примiтка 1.2.2.19 «Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань»
Процедури бухгалтерського облiку включають можливiсть здiйснення взаємозалiку (в випадках,
передбачених чинним законодавством) активiв та зобов’язань, або доходiв та витрат як у
бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi, а саме: кредиторської та дебiторської
заборгованостi рiзних юридичних та фiзичних осiб.
Товариством в 2014 роцi проводились взаємозалiки дебiторської та кредиторської заборгованостi з
такими господарськими одиницями:
ДП «Промекс» ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» на суму 333856,01грн
ДП «Нетгруп-Сервiс» на суму 15200,00грн
КП «Iвано-Франкiвськводоекотехпром» на суму 47021,08грн
Фаштрига Р.А. на суму 127431,8грн
ДП «Iнструмент-IФ» ТзОВ «Тиса-3» на суму 1282,83 грн
ТзОВ «Тега» на суму 2639,77грн
ТОВ «Ельбор» на суму 10441,08грн
Мачуга Я.I. на суму 3200,00грн
ТзОВ «Еланг» на суму 1128,00грн
ТзОВ «Енергопрогрес» на суму 720,00грн
Примiтка 1.2.2.20 «Орендованi активи»
Операцiї з оренди активiв вiднесенi Товариством до операцiйної оренди. Там, де Товариство є
орендарем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на рiвномiрнiй
основi протягом строку оренди. Пов’язанi з цим витрати, такi як технiчне обслуговування i
страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Там, де Товариство є орендодавцем, платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як
доходи на рiвномiрнiй основi протягом строку оренди. Пов'язанi з цим витрати, такi як технiчне
обслуговування i страхування, вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Амортизацiя
наданого в оренду основного засобу вiдноситься на витрати на загальних пiдставах.
Примiтка 1.2.2.21 «Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих помилок»
Протягом 2015 року Товариство не вносило змiни до облiкової полiтики.
Примiтка 1.2.2.22 «Винагороди персоналу»
Всi винагороди персоналу в Товариствi є короткостроковими винагородами (включаючи вiдпустку)
оцiнюються як поточнi зобов’язання, включаються в зобов’язання по персоналу та оцiнюються за
недисконтованими сумами, якi Товариство планує виплатити в результатi невикористаних прав.
Товариство сплачує фiксованi внески до фондiв соцiального страхування та страхує окремих
спiвробiтникiв якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або
визначеного зобов’язання щодо сплати внескiв на додаток до фiксованих внескiв, якi визнаються
як витрати в тому перiодi, в якому нараховано виплати працiвникам.
Примiтка 1.2.2.23 «Важливi управлiнськi судження у застосуваннi облiкової полiтики та оцiнки

невизначеностi»
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо
визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими судженнями у
застосуваннi облiкової полiтики Товариства, що мають найбiльший вплив на фiнансову звiтнiсть.
Визнання вiдстрочених податкових активiв.
Мiра, в якiй вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi, базується на оцiнцi ймовiрностi
майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого вiдстроченi податковi активи
можуть бути визнанi. Крiм того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або
економiчних обмеженнях та невизначеностi в рiзних податкових аспектах.
Примiтка 2 «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть»
Безперервна полiтична нестабiльнiсть призвела до нестабiльностi фiнансових ринкiв, рiзкого
знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют; рейтинги
довгострокових i короткострокових суверенних боргiв України були зниженi мiжнародними
рейтинговими агенцiями в 2015 року з подальшим негативним прогнозом.
Тривало збiльшення iнфляцiйного тиску. За даними Державної служби статистики України рiвень
iнфляцiї за 2015 рiк склав 143,3%.
На жаль, сьогоднi нiхто не в змозi дати обґрунтований прогноз розвитку економiки країни навiть
на найближче пiврiччя. Оскiльки вiн сьогоднi цiлком залежить вiд вiйськово-полiтичної ситуацiї.
Фiнансово-економiчна ситуацiя, включаючи знецiнення української гривнi, яке вiдбулось у 2015
року, може негативно вплинути на дебiторiв Товариства в майбутньому.
Примiтка 3.«Нематерiальнi активи» (р. 1000-1002 Баланс)
Вiдповiдно до вимог п. 107 МСБО 38 « Нематерiальнi активи» з невизначеним строком корисної
експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї ».
В складi нематерiальних активiв (НА) облiковуються такi групи об’єктiв:
права на комерцiйнi позначення;
авторське право та сумiжнi з ним права;
iншi нематерiальнi активи;
для всiх нематерiальних активiв визначено строк корисного використання – не бiльше 10 рокiв
безперервної експлуатацiї.
В поточному перiодi Товариство не здiйснювало внутрiшнiх розробок власних нематерiальних
активiв, не проводило їх переоцiнок, перерахунку корисностi об’єктiв.
Рух нематерiальних активiв за звiтний перiод наведено в таблицi 3.
Таблиця 3, тис.грн
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Вибуло за рiк Нараховано аморти-зацiї за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцi-нена) вартiсть Накопи-чена аморти-зацiя Первiсна (пере-оцiнена) вартiсть Накопичена аморти-зацiя первiсна (переоцi-нена) вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя
123456789
2015 рiк
Права на комерцiйнi позначення - - - - - - - Авторське право та сумiжнi з ними права - - - - - - - Iншi нематерiальнi активи 557 - 557
Разом за 2015 рiк 557 - 557
2014 рiк
Права на комерцiйнi позначення - - - - - - - Авторське право та сумiжнi з ними права - - - - - - - Iншi нематерiальнi активи 559 - 38 40 40 40 557 Разом за 2014 рiк 559 - 38 40 40 40 557 Продовження тексту приміток
Примiтка 4. «Основнi засоби (р. 1010-1012 Баланс)»
Усi аспекти облiкової полiтики основних засобiв описано в Примiтцi 1.2.2
Вiдомостi щодо руху основних в 2015 роцi наведено в таблицi 4.
В поточному перiодi Товариство не проводило переоцiнок основних засобiв i перерахунку
корисностi об’єктiв, а також :

1) вартiсть оформлених у заставу основних засобiв – 0 тис. грн.;
2) залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) – 314,5 тис. грн.;
3) первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 3321,2 тис. грн.;
4) основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв – 0 тис. грн.;
5) вартiсть основних засобiв, призначених для продажу – 0 тис. грн.;
6) залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй – 0 тис. грн.;
7) вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування – 0 тис. грн.;
8) вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду – 0 тис. грн.;
9) знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi – 0 тис. грн.;
10) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю – 0 тис. грн.
Переоцiнка вартостi основних засобiв Товариством в зв’язку з переходом на МСФЗ не проводилася
за недоцiльнiстю.
Основнi засоби облiковуються за амортизованою вартiстю.
Перелiк активiв, що тимчасово не використовуються, подано нижче у таблицi 5.
Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiй-шло за рiк Переоцiнка Вибуло
за рiк Нара-ховано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi Iншi змiни за рiк
Залишок на кiнець року у тому числi
(дооцiнка +, уцiнка -) одержанi за фiна-нсовою орендою переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцi- знос первiсної (переоцi- Зно-су первiсна (переоцi- знос первiсної (переоцi- Зносу первiсна (переоцi- знос первiсна (переоцi- знос первiсна (переоцi- знос
нена) вартiсть неної) вартостi нена) вартiсть неної) вартостi нена) вартiсть нена) вартiсть нена)
вартiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2015
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 10490 6694 10 9 256 10480 6941 609 370
Машини та обладнання 130 7616 7378 259 257 155 7357 7276 290 290
Транспортнi засоби 140 192 187 28 28 4 164 163 8 8
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 514 451 19 18 14 495 447 8 8
Бiблiотечнi фонди 190 1 1 1 1
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 1292 806 37 30 30 36 1299 812
Разом 260 20105 15517 37 346 342 465 19796 15640 915 676
2014
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 9090 6565 1421 21 16 145 10490 6694 609 355
Машини та обладнання 130 8603 8235 41 1028 1010 153 7616 7378 299 297
Транспортнi засоби 140 192 183 - - - 4 192 187 8 8
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 511 459 31 28 27 19 514 451 20 19
Бiблiотечнi фонди 190 1 1 - - - - 1 1
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 1245 759 65 18 18 65 1292 806
Разом 260 19642 16202 1558 1095 1071 386 20105 15517 0 0 936 660
Таблиця 5, грн.
Iнв. № Назва ОЗ Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть Група
159 ТОЧИЛЬНО-ШЛIФУВАЛЬНИЙ СТАНОК 1 484,89 59,27 4
506 БЕТОНОРОЗМIШВАЧ 271,57 9,55 4
2026 НОЖНИЦI ДЛЯ РIЗКИ КАРТОНУ 153,69 13,05 4
2682 ВЕРТИКАЛЬНО-РЕЗЬБОНАРIЗАЛЬНИЙ СТАНОК МОД20-54М 974,49 58,07 4
2709 УСТАНОВКА СБОРКИ ПОЛIЕТИЛЕНОВОЇ ПЛIВКИ 972,23 18,77 4
2802 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 776,88 0 4
2948 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 776,88 0 4
2949 НАМОТУВАЛЬНИЙ СТАНОК ПР159 776,88 0 4
3045 НОЖНИЦI КРИВОШИПНI 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 Cтенд провiрки трансформаторiв 715,9 0 4
3384 СТАНОК РЕЗЬБОНАРIЗНИЙ 584,92 33,08 4
3656 СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КОТУШОК ПР-159М 775,75 0 4
3663 РЕЗЬБОНАРIЗНИЙ С-К МОД2053 601,86 21,87 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
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
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
7955 ОСЦИЛЛОГРАФ С1-93 1 854,13 13,57 4
8471 ШВЕЙНА МАШИНКА 42,27 0,51 4
8767 НУЛЬIНДИКАТОР 147,93 0 4
1701 КОТЕЛЬНЯ 487651,15 233 224,05 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
4248 СИЛОВI ЩИТИ ЩО-59 134,37 1,43 4
4249 СИЛОВI ЩИТИ ЩО-59 134,37 1,43 4
5120 МАШИНА ТОЧКОВОЇ ЗВАРКИ 1 405,65 0 4
7508 КОМПРЕСОР ЗИФ-ШВ 4 629,68 189,86 4
7558 УСТ-КА ДЛЯ ВИЛУЖ. 804,74 26,38 4
8562 СТАНОК СН-06 2 883,86 95,35 4
9128 ВОЛЬТМЕТР В7-16А 861,57 21,59 4
4680 СТОЛОВА 23 910,84 7 223,08 3
4681 ГАЛЬВАНIЧНИЙ ЦЕХ 149807,99 54 384,13 3
1330 ЕЛ. ШАФА 169275 806,24 42,04 4
2839 С-К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНИЙ МОД1К340Л 9 489,71 360,17 4
3606 ЕЛ. ШАФА СПМСХ-7 395,22 20,07 4
5776 ЕЛ. ШАФА 1 200,33 74,11 4
7666 ВИМIРЮВАЧ Е7-8 207,21 1,5 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
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
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
5965 СТЕЛАЖ ЕЛЕВАТОРНИЙ 3 990,56 176,47 6
ВСЬОГО 883689,42 314474,53
Продовження тексту приміток
Примiтка 5. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (р. 1005 Балансу)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiї за звiтний перiод наведено в табл. 6.
Таблиця 6, тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї Сума капiтальних iнвестицiй здiйснених в 2015 роцi Залишок на 31.12.15
Сума капiтальних iнвестицiй здiйснених в 2014 роцi Залишок на 31.12.14

Капiтальне будiвництво - - - Придбання (виготовлення) основних засобiв - 57 1493 Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 42 14 64 19
Придбання (створення) нематерiальних активiв - - 38 Разом 47 71 1595 19
Примiтка 6. «Фiнансовi iнвестицiї (р. 1030,1035 Баланс)»
Протягом 2015 року не було придбання чи продажу фiнансових iнвестицiй.
У складi статтi облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї – 4 126 тис. грн. (за справедливою
вартiстю).
Примiтка 7. «Запаси (р. 1100-1104 Баланс)»
В рядках 1100-1104 Звiту про фiнансовий стан (Баланс) облiковуються запаси Товариства,
класифiкацiя залишкiв станом на 31.12.2015 року наведено в таблицi 7.
Запаси призначенi для використання у виробничому процесi, та для надання послуг у
господарськiй дiяльностi Товариства. Запаси облiковуються за собiвартiстю.
Таблиця 7, тис. грн.
Найменування показника на 31.12.2015 на 31.12.2014
Сировина i матерiали 482,4 463,4
Паливо 7,7 8,0
Запаснi частини 28,3 19,5
Iншi виробничi запаси 847,9 950,0
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 92,5 98,2
Незавершене виробництво 876,7 498,7
Готова продукцiя 2254,9 3233,7
Товари 22,7 23,0
Разом 4613,1 5294,5
В складi запасiв станом на 31.12.2015 р. облiковуються ТМЦ руху по яких не було бiльше 1 року на
суму 875 тис. грн.:
- незавершене виробництво - 56,5 тис. грн.;
- готова продукцiя - 582,2 тис. грн.;
- Сировина i матерiали - 236,3 тис. грн.;
Примiтка 8. «Грошовi кошти Товариства (р. 1165-1167 Баланс)»
Грошовi кошти Товариства складаються з грошових коштiв на поточних рахунках та в касi
Товариства.
Примiтка 9. «Дебiторська заборгованiсть (р. 1125, 1155 Баланс)»
Станом на 31 грудня 2015р. вiдсутня довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги в розрiзi її
класифiкацiї за строками непогашення станом на 31.12.2015р.
Таблиця 8, тис. грн.
Найменування показника Всього на кiнець року в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв iнша
Станом на 31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 540 426 11 100 3
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 257 21 3 228 5
Станом на 31.12.2014
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 644 557 11 24 52
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 251 232 14 5
Склад i суми статтi балансу «Iнша дебiторська заборгованiсть».
Таблиця 9, тис. грн.
Назва статтi Станом на 31.12.2015 р. Станом на 31.12.2014 р.
Розрахунки з iншими дебiторами (працiвниками) 4 4
Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами 250 236
Розрахунки за соцiальним страхуванням вiд тимчасової непрацездатностi 3 11
Всього 257 251
Для визначення величини резерву сумнiвних боргiв товариством використовувався метод
абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. При застосуваннi цього методу резерв визначається
шляхом оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв.

Товариство проаналiзувавши поточну дебiторську заборгованiсть на предмет виявлення сум
сумнiвної заборгованостi, на загальну суму виявленої сумнiвної заборгованостi створило резерв та
вiдобразило це в облiку.
Станом на 31.12.15р. Товариством залишило без змiн створений 31.12.2014р резерв сумнiвних
боргiв в сумi 121,0 тис. грн. в т.ч.:
Таблиця 10, грн.
Назва контрагента Сума
ТОВ Юнам-монтаж 24257,12
ТОВ Новий перехiд 20000,00
ТОВ Сенекс-Альянс 76740,50
Всього 120997,62
Примiтка 10. «Резерви за зобов’язаннями»
Резерви за зобов’язаннями Товариство не створювало.
Примiтка 11. «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги (ряд. 1610 Звiту про
фiнансовий стан (Балансу)»
Кредиторська заборгованiсть вiдображена у рядку 1615 Звiту про фiнансовий стан (Балансу) на
кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не вважається простроченою.
Таблиця 10, тис. грн.
Найменування статтi Станом на 31.12.2015 р. Станом на 31.12.2014 р.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
- за ТМЦ, що використовуються у виробництвi
- за послуги
- за товари
453
322
126
5
939
833
104
2
Примiтка 12. «Iншi зобов’язання (р. 1600,1615-1690 Баланс)»
Таблиця 11, тис. грн.
Рядоккк Найменування статтi Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2014
1600 Короткостроковi кредити банкiв - 1635 Зобов’язання по авансах 718 134
1620
1621 по розрахунках з бюджетом
в т.ч. з податку на прибуток 185
- 423
231
1625
по розрахунках за страхуванням
в т.ч.:
- заборгованiсть по пiльгових пенсiях
- заборгованiсть по ЄСВ 3044
2853
191 2976
2870
106
1630 Зобов’язання перед працiвниками по оплатi працi 560 234
1640 З учасниками 176 176
1690
Iншi поточнi зобов’язання

в т.ч.:
- по розрахунках з пiдзвiтними особами
- по розрахунках з iншими дебiторами i кредиторами 83
38
45 33
3
30
Разом: 4766 3976
Примiтка 13. «Зареєстрований(пайовий) капiтал (р. 1400 Баланс)»
За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було.
Таблиця 12
Найменування статтi Простi акцiї Превiлейованi акцiї Всього
Кiлькiсть Сума, тис. грн. Кiлькiсть Сума, тис. грн. Кiлькiсть Сума, тис. грн.
Статутний капiтал на 31.12.2015 47 922 4 792 200 0 0 47 922 4 792 200
Примiтка 14. «Доходи та витрати Товариства» (р. 060,090,110-160 Звiту про фiнансовi результати)»
Розшифровка iнших доходiв i витрат отриманих Товариством в 2014 роцi наведено:
Таблиця 13, тис. грн.
Найменування показника Код рядка Доходи Код рядка Витрати
2015р 2014р. 2015р 2014р
Iншi операцiйнi доходи i витрати, в т.ч.: 2120 3435 12418 2180 2586 10898
Операцiйна оренда активiв 1699 1411 Операцiйна курсова рiзниця 164 265 77 28
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 920 941 670 10
Штрафи, пенi, неустойки - 44 18
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення - Iншi операцiйнi доходи i витрати 652 9801 1795 10842
у тому числi: непродуктивнi витрати i втрати - 102
Iншi фiнансовi доходи i витрати, в т.ч.: 2220 - 2250 38
Проценти - 38
Iншi доходи i витрати, в т.ч.: 2240 574 2270 5 599
Списання необоротних активiв - 5 25
Iншi доходи i витрати 574 574
Примiтка 15. «Податок на прибуток (р. 2300, 2455 Звiту про фiнансовi результати)»
Згiдно з чинним законодавством, дiяльнiсть Товариства оподатковується на загальних пiдставах.
Вiдповiдно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток на 2015 рiк – 18 %.
Визнання витрат (доходiв), активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Примiтка 16. Прибуток на одну просту акцiю
Таблиця 14
Назва статтi Код рядка 2015 р. 2014 р.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, шт. 2600 47 922 47 922
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, шт. 2605 47 922 47 922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 2610 -46.55 23,20
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 2615 -46.55
23,20
Дивiденди на одну просту акцiю, грн. 2650 0,00 0,00
Примiтка 17. «Операцiї з пов’язаними особами»
ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад» не складає консолiдованої фiнансової звiтностi, що
оприлюднюються.
Контроль за дiяльнiстю товариства здiйснюють (табл.15):
Таблиця 15
Власник % акцiй
1. ПАТ «Закритий недиверсифiкований корпоративно-iнвестицiйний фонд «Синергiя-4» (код
ЄДРПОУ 35031362) 29,55
2. ПАТ «ЗНКIФ «КIНТО Капiтал» (код ЄДРПОУ 32980900). 23,87
3. ПрАТ «Оксана Плюс» (код ЄДРПОУ 21561056) 10,01

У Товариства не було вiдносин з пов’язаними сторонам.
На даний момент Товариство надiслало запити до власникiв, щодо виявлення iнших пов’язаних
сторiн i встановлення фактiв операцiй з ними в 2015 роцi.
Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам
обумовленi колективним договором.
Примiтка 18. Потенцiйнi зобов’язання Товариства
Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi товари,
роботи, послуги, основнi засоби, нематерiальнi активи, цiннi папери. Станом на 31 грудня 2015
року Товариство не мало зобов’язань за придбанi основнi засоби та нематерiальнi активи, цiннi
папери , якi воно не сплачувало своєчасно згiдно договорiв.
Примiтка 19. «Умовнi зобов’язання»
Товариство розглядає та врегульовує претензiї.
Всього станом на 31.12.2015 в судах першої та апеляцiйної iнстанцiї розглядається на рiзних
процесуальних стадiях 11 адмiнiстративних справ про стягнення фактичних витрат на виплату та
доставку пiльгових та наукових пенсiй на загальну суму 1 897 452,17 грн., в тому числi:
- 1 адмiнiстративна справа на стадiї розгляду в судi першої iнстанцiї на суму 162 089,12 грн.;
- 6 адмiнiстративних справ на стадiї виконання судового рiшення про стягнення заборгованостi (на
умовах розстрочки) на загальну суму 1 377 247,75 грн.;
- 4 адмiнiстративнi справи на стадiї оскарження в апеляцiйному порядку постанов суду першої
iнстанцiї про стягнення заборгованостi на загальну суму 338 115,30 грн.;
Будь-якi iншi претензiї управлiння вважає не обґрунтованими та виключає ймовiрнiсть того, що
вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.
Примiтка 20. «Ризики»
Товариство схильне до рiзних ризикiв у зв’язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. Основними
видами ризикiв є ринковий ризик i ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов’язання.
Товариство управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат, а також
прогнозу потокiв грошових коштiв, що виникають щодня у зв’язку з дiяльнiстю.
Примiтка 21. «Полiтика та процеси управлiння капiталом»
Головною метою управлiння капiталом Товариства є:
- забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому
- забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги
пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх
пiдпорядкованих боргiв.
Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання спiввiдношення капiталу до сукупного
фiнансування у межах 1:1.
Голова Правлiння ____________ Колiсник В.I
Головний бухгалтер ___________ Пашко Я.А.

