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Підтверджую  ідентичність  та  достовірність  Інформації,  що  розкрита  відповідно  до  вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 
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04.06.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05782912

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

0342 750592 0342 784201

6. Електронна поштова адреса

prylad@prylad.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
04.06.201

8

(дата)

2. Річна інформація опублікована у  

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дат
а)

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці

http://
www.prylad.com.ua

в мережі
Інтернет

15.06.201
8

 (адреса сторінки)  (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

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

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

13. Опис бізнесу 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 та забезпечення емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

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

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

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

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

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

X

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

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

34. Примітки
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не 
заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що 
Товариство брало участi в їх створеннi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що таку посаду в 
Товариствi не створено. 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно Закону України про "Про 
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" визначення рейтингової оцiнки 
Товариства та його цiнних паперiв не є обов'язковим.



Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному перiодi дивiденди не 
нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя, зазначена в пiдпунктах 6-8 пункту 14, не надається, тому що Значнi правочини не 
вчинялись.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало 
випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
цiльових облiгацiй.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"

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

Витяг №1003537887

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

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

145

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

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "ВiЕсБанк"

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"

5) МФО банку

325213



6) поточний рахунок

26008000008904

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

Вид
діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав
Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

Будiвництво АВ 031471
28.02.201

2

Iнспекцiя державного архiтектурно-
будiвельного контролю у Львiвськiй

областi
01.03.2017

Опис Термiн дiї лiцензiї у звiтному перiодi не продовжувався. Прогнозiв щодо продовження немає.

 

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

Найменування
юридичної особи

засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи

засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать

засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

ПАТ "ЗНКIФ "Кiнто
Капiтал"

32980900
04070Україна м.Київ вул.

Петра Сагайдачного,
буд.25-Б

29.6878

ПАТ “ЗНКIФ "Синергiя-
4"

35031362
04070Україна м.Київ вул.

Петра Сагайдачного,
буд.25-Б

18.6052

Iншi юридичнi особи - -- - - 35.8822

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать

засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Акцiонери - фiзичнi особи 15.8248

Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

член наглядової ради

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

Лукасевич Василь Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1965

5) освіта**



вища

6) стаж роботи (років)**

28

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

ПрАТ "КIНТО", iнвестицiйний 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 винагород, в тому 
числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посаду: iнвестицiйний директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Загальний стаж роботи - 28 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

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. 
Загальний стаж роботи -

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

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

ПрАТ "КIНТО", 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. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
займала посаду вiдповiдального за внутрiшнiй контроль, бухгалтера. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 42 роки

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

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. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: юрисконсульт 
департаменту корпоративних фiнансiв, директор департаменту корпоративних фiнансiв, 
Директор. Загальний стаж роботи - 28 рокiв

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

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)

10.04.2015 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. 
Загальний стаж роботи - 34 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1953

5) освіта**



вища

6) стаж роботи (років)**

45

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. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посади: Заступник Генерального директора, Вiце-президент. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 45 рокiв

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правлiння

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

Добровольський Ярослав Богданович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

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. 
Загальний стаж роботи - 11 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, економiст

6) стаж роботи (років)**

41

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. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор, Директор.. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 41 рiк.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, економiст

6) стаж роботи (років)**

40

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. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи – 40 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, економiст

6) стаж роботи (років)**

40

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. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, бухгалтер. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи – 40 рокiв.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної

особи

Ідентифікаційний
код юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

голова
правлiння

Колiсник Вячеслав Iванович - 2 0.00417300000 2 0 0 0

член
правлiння

Добровольський Ярослав
Богданович

- 0 0 0 0 0 0

член
правлiння

Ємчура Володимир
Ярославович

- 0 0 0 0 0 0

голова
наглядової

ради

Мельничук Вiталiй
Григорович

- 0 0 0 0 0 0

член
наглядової

ради
Лукасевич Василь Богданович - 0 0 0 0 0 0

член
наглядової

ради
Левкович Андрiй Васильович - 2533 5.28570000000 2533 0 0 0

Усього 2535 5.289873 2535 0 0 0



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента

(для публічних акціонерних товариств)

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження
Кількість

акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами
акцій

прості
іменні

привілейовані
іменні

ПАТ "ЗНКIФ "КIНТО
Капiтал"

32980900
04070 Україна м. Київ Подiльський

м.Київ вул. Петра Сагайдачного, буд25-Б
14227 29.6878 14227 0

ПАТ "ЗНКIФ
"Синергiя-4"

35031362
04070 Україна м. Київ Подiльський

м.Київ вул. Петра Сагайдачного, буд25-Б
8916 18.6052 8916 0

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

акцій (штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

привілейовані
іменні

Усього 23143 48.2930 23143 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

12.04.2017

Кворум 
зборів**

93.21

Опис

1 Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2 Про обрання голови та секретаря загальних 
зборiв. 3 Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 4 Звiт 
Наглядової Ради за 2016 рiк. 5 Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 6 Затвердження фiнансової 
звiтностi Товариства. 7 Про розподiл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016 рiк. 8 
Затвердження планiв Товариства на 2017 рiк. 9 Про лiквiдацiю Фiлiї фiрмовий магазин-кафе 
“Прилад-Сервiс” Публiчного акцiонерного товариства „Iвано-Франкiвський завод „Промприлад”, 
код 25654760. 10 Про затвердження рiшень Наглядової ради.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Мельничук В.Г., Колiсник 
В.I., Зубакова Т.В., Шиптура Б.М., 
Прийнятi рiшення: З першого питання - Обрати головою лiчильної комiсiї Пастущак Лiдiю 
Євгенiвну; секретарем лiчильної комiсiї Шиптура Богдана Миколайовича.
З другого питання - Обрати головою зборiв Боднарчука Андрiя Михайловича. Обрати секретарем 
загальних зборiв Апостолюк Валентину Григорiвну.
З третього питання - Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк 
затвердити.
З четвертого питання - Звiт наглядової ради за 2016 рiк затвердити.
З п'ятого питання - Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затвердити.
З шостого питання - Рiчний баланс, фiнансово-економiчнi показники за 2016 рiк затвердити.
З сьомого питання - Прибуток, отриманий в 2016 роцi не розподiляти, дивiденди за 2016 рiк не 
виплачувати.
З восьмого питання- Затвердити план роботи Товариства на 2017 рiк.
З дев'ятого питання - Припинити дiяльнiсть Фiлiї фiрмовий магазин-кафе “Прилад-Сервiс” 
Публiчного акцiонерного товариства „Iвано-Франкiвський завод „Промприлад”, код 25654760. 
шляхом її лiквiдацiї.
З десятого питання - Мельничук В.Г. повiдомив, що рiшень, за котрi повиннi голосувати акцiонери,
Наглядова рада протягом року не приймала.Питань до доповiдача не надходило.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон 044 591-04-00

Факс 044 482-52-14

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

Опис -

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

ТОВ " КIНТО, Лтд"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 19263860

Місцезнаходження 04070 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Сагайдачного, буд.25-Б

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

АЕ 286613

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 246-37-30

Факс (044) 246-58-75

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис -

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орвi-Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 34623723

Місцезнаходження
76018 Івано-Франківська Iвано-Франкiвський м. Iвано-Франкiвськ 
вул. Б.Лепкого, 34/1

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

240/4 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України



Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.11.2011

Міжміський код та телефон (03422) 3-03-34

Факс (03422) 3-03-34

Вид діяльності дiяльнiсть з надання аудиторських послуг

Опис -



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.12.2010 1147/1/10 ДКЦПФР UA4000136642
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

100.00 47922 4792200.00 100

Опис
Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку. Цiннi папери обертаються на фондових бiржах "УБ" та 
"ПФТС". В лiстингу не перебувають.

 



XI. Опис бізнесу

Завод починав свiй розвиток як приладобудiвний завод з 01.01.1957 року на базi створених у 
1939 роцi вагономеханiчного та машинобудiвного заводiв, якi були започаткованi з створених у 
1905 - 1918 роках кустарних майстерень фiрми "Край" власника Яворського.
На 85 одиницях обладнаня та верстатiв з 1939 року обидва заводи ремонтували млини, пилорами,
обладнаня цукрових заводiв та виготовляли водянi насоси, автоваги, саморiзки.
В 1956 роцi машинобудiвний та вагомеханiчний заводи утворили Станiславський 
машинобудiвний завод, обравши спецiалiзацiю приладобудування та почавши виробництво 
лiчильникiв газу.
З 1958 року завод почав випуск промислових лiчильникiв газу ротацiйного типу, а також освоїв 
випуск глибинних манрометрiв для нафтовикiв, дифманометрiв для котелень, мазутомiрiв та 
автоматики парових котлiв.
В 1959 роцi завод перейменовано на "Станiславприлад", а в 1962 роцi отримує нову назву - 
"Iвано-Франкiвський приладобудiвний завод". Номенклатура продукцiї розширюється, 
збiльшується випуск приладiв для нафтової промисловостi, освоюються електроннi вироби. 
В 1961 роцi завод освоїв випуск засобiв лiчильної та вичислювальної технiки, а в 1971-1975 роках
почав випускати геофiзичнi прилади для енергетики та АЕС, прилади контролю технологiчних 
процесiв та засобiв автоматизацiї, парасолi.
В 1982 роцi на базi заводу, фiлiї у смт.Солотвино Богородчанського району, спецiального 
конструкторського бюро засобiв автоматизацiї та ремонтно-будiвельного управлiння створено 
Iвано-Франкiвське виробниче об'єднання "Геофiзприлад".
В 1988 роцi виробниче об'єднання перейменовано в "Iвано-Франкiвське об'єднання завод 
"Промприлад". З цього часу проходить процес освоєння i випуску електронних виробiв, таких як 
прилад багатоцiльового контролю загального промислового використання “Ломiконт”, блоку 
живлення i спряження сигналiв БПС-300, блоку спряження сигналiв БСС-24, блоку добування 
кореня БИК-1, компактного багатофункцiонального мiкропроцесорного контролера Р-130. Також
освоюється виробництво i нарощується випуск лiчильникiв газу ЛГ та РГ з виходом на коректор i
виготовляються коректори ОКВГ.
В 1994 роцi державне пiдприємство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад" шляхом 
корпоратизацiї перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод 
"Промприлад" з статутним фондом 251590,50 гривень. Загальними зборами акцiонерiв 20.11.2003
року статутний фонд встановлено в розмiрi 4792200 гривень.
З метою виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами 
акцiонерiв 21.04.2011 року змiнено тип товариства на публiчне i найменування на Публiчне 
акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад".
Нова редакцiя Статуту (чинна) зареєстрована Виконавчим комiтетом Iвано-Франкiвської 
мiськради 29.12.2011 року за № 11191050025000011.
На пiдставi рiшення ЗЗА Товариства (Протокол №27 вiд 13.04.2018 року) змiнено тип 
Товариства, а саме з Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвський завод 
«Промприлад» на Приватне акцiонерне товариство «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад».

 

- 

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 151 особа 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 33 осiб 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 134 осiб 
Фонд оплати працi усiх працiвникiв зхменшився в порiвняннi з минулим роком та склав 4500 
тис.грн.

 



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

 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Товариство не проводить.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

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. 
Детальний опис облiкової полiтики Товариства подано у Примiтках до фiнансової звiтностi за 
2017 рiк, що входять до складу рiчного звiту емiтента. 

 

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.
розроблено креслення, виготовлено дослiдний зразок фiльтрiв-сепараторiв ФГС. Погоджено з 
“Укрнафтагаз” програму випробувань.
В 2017 роцi:
проведено експертизу типу та оцiнку вiдповiдностi турбiнних лiчильникiв ЛГК. 
за участю представникiв ПАТ “Укртрансгаз” проведено випробування фiльтру-сепаратору ФГС 
на стендi для проведення випробувань.
модернiзовано лiчильний механiзм для лiчильникiв РГС-G400-Ех Рроб=6,3 МПа; 1,6 МПа.
продовжено модернiзацiю повiрочної установки з метою контролю метрологiчних характеристик 
лiчильникiв газу роторного i турбiнного типiв типорозмiрiв G10…G1600, на дiльницi №07.
ведеться розробка повiрочної установки з дiапазоном вимiрювань G10…G6400 м3/год. 
продовжується капiтальний ремонт примiщень
пiдготовлено для запуску обладнання сучасної гальванiчної лiнiї.
введено в експлуатацiю два твердопаливних котли загальною потужнiстю 50 кВт.



Для розширення ринкiв збуту крiм прямих поставок та послуг посередникiв, подукцiя 
пiдприємства рекламувалася в пресi, iнтернетi, на виставках. Завод спiвпрацює з регiональниим 
представництвами, в тому числi у Вiрменiї, Росiї, Молдовi, Бiлорусi, Узбекистанi, Казахстанi. В 
Українi є представництва у Львовi, Луцьку, Днiпропетровську, Донецьку, Харковi, Iвано-
Франкiвську, , Полтавi, Житомирi, Києвi.
Для змiцнення i розширення пропозицiй на ринку, впроваджено такi заходи:
- розроблено програму заходiв збуту продукцiї;
- розробляються i впроваджуються новi види продукцiї i вдосконалюється серiйна продукцiя;
- встановлюються контакти iз фiрмами i споживачами, якi мають можливiсть сприяти в 
полiпшеннi ринкових пропозицiй;
- створюється дилерська мережа.

 

Протягом останнiх 5 рокiв значних iнвестицiй не було.

 

Зазначених правочинiв не укладалось. 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 2018 рiк:
1 Забезпечити рiст реалiзацiї продукцiї, порiвняно з 2017 роком.
2 За рахунок модернiзацiї обладнання та вдосконалення технологiчних процесiв добитися 
зниження собiвартостi продукцiї.
3 Ввести в експлуатацiю гальванiчну лiнiю з установкою автоматизованої нейтралiзацiї стiчних 
вод.
4 Ввести в експлуатацiю повiрочну установку з дiапазоном вимiрювань G10…G6400 м3/год.
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.

 

-

 

Судових справ не було.

 

Аналiз дiяльностi не проводився.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 
призначення:

5376 4986 0 0 5376 4986

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

інші 5376 4986 0 0 5376 4986

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

Усього 5376 4986 0 0 5376 4986

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) 

9365 4956

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

4792 4792

Скоригований 4792 4792



статутний капітал 
(тис. грн) 

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.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
звiтного перiоду становить 4573 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 4573 
тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить 164 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 164
тис.грн.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 4573 тис.грн. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 4573 
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 
Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.

грн.)

Відсоток за
користування коштами

(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними 
паперами

X X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 
випуском):

X X X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском):

X X X

за векселями (всього) X X X

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними 
цінними паперами)(за кожним 
видом):

X X X

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

X X X

Податкові зобов'язання X 164 X X

Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов’язання та 
забезпечення

X 4395 X X

Усього зобов’язань та 
забезпечень

X 4558 X X

Опис: Станом на 31.12.2017 р. прострочених зобов'язань немає. Товариство не має 



зобов'язань за кредитами, цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права.



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

12.04.2017 13.04.2018
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)

ТОВ «ОРВI-Аудит» 

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

34623723

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України

3917 21.12.2006

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**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0261
05.07.2012

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми звертаємо увагу на Примiтку 3.5 в фiнансовiй
звiтностi, у якiй йдеться про те, що до фiнансової

звiтностi станом на 31 грудня 2016 року, та за рiк, що
закiнчився цiєю датою були внесенi коригування. 

Нашу думку не було модифiковано щодо цього
питання.

Номер та дата договору на проведення аудиту
№ А-18/4
01.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту
01.03.2018
05.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 05.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

ТОВ «ОРВI-Аудит» 



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

34623723

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України

3917 21.12.2006

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**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0261
05.07.2012

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми звертаємо увагу на Примiтку 3.5 в фiнансовiй
звiтностi, у якiй йдеться про те, що до фiнансової

звiтностi станом на 31 грудня 2016 року, та за рiк, що
закiнчився цiєю датою були внесенi коригування. 

Нашу думку не було модифiковано щодо цього
питання.

Номер та дата договору на проведення аудиту
№ А-18/4
01.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту
01.03.2018
05.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту) 05.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10000

Текст аудиторського висновку (звіту)

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №3917,
видане рiшенням АПУ вiд 21.12.2006р. №169/4
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
станом на 31.12.2017 року

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку
Загальним зборам акцiонерiв та керiвництву ПАТ «Iвано-Франкiвський завод «Промприлад»
Думка
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Iвано-Франкiвський завод 
«Промприлад» ( далi – Товариство), що складається з Балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р., та 
звiту про фiнансовi результати, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 
рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 
облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 
Товариства на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною 
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 
стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 
незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних 
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки.
Пояснювальний параграф



Ми звертаємо увагу на Примiтку 3.5 в фiнансовiй звiтностi, у якiй йдеться про те, що до фiнансової звiтностi станом 
на 31 грудня 2016 року, та за рiк, що закiнчився цiєю датою були внесенi коригування. 
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову 
звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 
звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована 
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, 
що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 
контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього 
контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства 
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього 
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi 
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Аудитор В.К. Орлова 
(сертифiкат А 000023
продовжений рiшенням АПУ
вiд 27.10.2017 №351/2)
Адреса аудитора - 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офiс 1
Дата звiту аудитора - 05 квiтня 2018 р.



* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.



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 2017 1 0

2 2016 1 0

3 2015 1 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): - Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

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): Позачерговi збори не скликались. Так

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

Н
і

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори не
скликались.

Інше (зазначити) - 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3

членів наглядової ради - акціонерів 1

членів наглядової ради - представників акціонерів 2

членів наглядової ради - незалежних директорів 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

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

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить)
наглядова рада самооцiнку не

проводила.



-

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

5

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) 
Комiтети в складi наглядової

ради не створено.

Інші (запишіть) -

Оцiнка не проводилась.

-

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

Н
і

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) -

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): Членом наглядової рад и може бути лише фiзична особа. Член X



наглядової ради н еможе бути одночасно членом Правлiння та/або членом 
Ревiзiйної комiсiї.

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

Так Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) 
У звiтному перiодi новий член

не обирався.

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

так, створено
ревізійну
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 5

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

Загальні
збори

акціонер
ів 

Наглядо
ва рада 

Виконавчи
й орган 

Не
належить до
компетенції

жодного
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету

Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні



Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Так Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): 

На загальних зборах акцiонерiв
11 квiтня 2012 року прийнято
рiшення (Протокол № 20 вiд

11.04.2012 р.) прийнято рiшення
припинити дiю „Положення про

Загальнi збори”, „Положення
про Наглядову раду”,

„Положення про Правлiння”,
„Положення про Ревiзiйну
комiсiю”. Користуватись
Законом «Про акцiонернi
товариства» i Статутом

Товариства.

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

Інформація
розповсюджуєть
ся на загальних

зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється
в

Документи
надаються

для
ознайомлен

Копії
документ

ів
надаютьс

Інформація
розміщуєтьс
я на власній

інтернет-



загальнодоступн
ій інформаційній

базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних

паперів 

ня
безпосередн

ьо в
акціонерном
у товаристві

я на
запит

акціонера

сторінці
акціонерног

о
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Ні Так

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 Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) -

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

З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X



Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Аудитора змiнено не було.

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

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть)

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): - 

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



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились X

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? 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: Кодекс 
корпоративного управлiння не приймався. 

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

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

-



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад"
за ЄДРПОУ 05782912

Територія за КОАТУУ 2610100000

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 26.51

Середня кількість 
працівників

151

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
вул. Ак.Сахарова, буд. 23в, м. Iвано-
Франкiвськ, Iвано-Франкiвська обл.,

76000

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 28 25

первісна вартість 1001 200 200

накопичена амортизація 1002 172 175

Незавершені капітальні інвестиції 1005 9 83

Основні засоби: 1010 5376 4986

первісна вартість 1011 20074 19970

знос 1012 14698 14984

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0

первісна вартість 1016 0 0

знос 1017 0 0



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0

первісна вартість 1021 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0

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

1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 5413 5094

II. Оборотні активи

Запаси 1100 5252 6735

Виробничі запаси 1101 1712 1932

Незавершене виробництво 1102 830 719

Готова продукція 1103 2690 4066

Товари 1104 20 18

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 1357 1377

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 236 325

з бюджетом 1135 0 44

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 227 225

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 114 295

Готівка 1166 0 0

Рахунки в банках 1167 114 295

Витрати майбутніх періодів 1170 0 4

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0



резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 11 0

Усього за розділом II 1195 7197 9005

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

1200 0 0

Баланс 1300 12610 14099

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4792 4792

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 3276 3276

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3112 1297

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 4956 9365

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 175 175

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду)

1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду)

1532 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду)

1533 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного 1534 0 0



періоду)

Інвестиційні контракти; 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 175 175

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 1969 1704

за розрахунками з бюджетом 1620 232 164

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 100 85

за розрахунками з оплати праці 1630 667 251

за одержаними авансами 1635 263 243

за розрахунками з учасниками 1640 176 176

із внутрішніх розрахунків 1645

за страховою діяльністю 1650

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670

Інші поточні зобов’язання 1690 4072 1936

Усього за розділом IІІ 1695 7479 4559

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 12610 14099

Примітки

Керівник Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер Зубакова Тетяна Василiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад"
за ЄДРПОУ 05782912

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний
період

попереднього року

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

2000 16135 10325

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 ( -10021 ) ( -9993 )

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

Валовий:
 прибуток 2090 6114 332

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 0 0

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 7131 5938

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 ( -2682 ) ( -3674 )

Витрати на збут 2150 ( -353 ) ( -250 )

Інші операційні витрати 2180 ( -6169 ) ( -2124 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 )



сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 4041 222

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 372 0

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -1 )

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

Інші витрати 2270 ( -4 ) ( -4126 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 4409 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( -3905 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -40

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 4409 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( -3945 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний
період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4409 -3945

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 8078 5683

Витрати на оплату праці 2505 6103 4949

Відрахування на соціальні заходи 2510 1602 1102

Амортизація 2515 615 374



Інші операційні витрати 2520 2457 1809

Разом 2550 18855 13917

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 92.00367 82.32127

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 92.00367 82.32127

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Керівник Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер Зубакова Тетяна Василiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад"
за ЄДРПОУ 05782912

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 22673 11370

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 81 56

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 243 263

Надходження від повернення авансів 3020 15 54

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

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

Надходження від операційної оренди 3040 3770 2331

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 2057 4281

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -10237 ) ( -9395 )

Праці 3105 ( -5378 ) ( -3947 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -2636 ) ( -1137 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -4346 ) ( -2251 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -40 ) ( -3 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( -3535 ) ( -1028 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів

3118 ( -771 ) ( -1220 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( -325 ) ( -236 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -10 ) ( -29 )

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 ( -5731 ) ( -2248 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 176 -888

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 885

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 885

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

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 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

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 3375 ( 0 ) ( 0 )



дочірніх підприємствах

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 176 -3

Залишок коштів на початок року 3405 114 109

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 5 8

Залишок коштів на кінець року 3415 295 114

Примітки

Керівник Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер Зубакова Тетяна Василiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-

Франкiвський завод "Промприлад"
за ЄДРПОУ 05782912

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
Код

рядка

За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 X X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів 3551

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) 3553



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, 
послуги

3561

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з 
бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з 
оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток 3580 X X

Сплачені відсотки 3585 X X

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 X X

необоротних активів 3205 X X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 X X

дивідендів 3220 X X

Надходження від деривативів 3225 X X

Надходження від погашення 
позик

3230 X X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої

3235 X X



господарської одиниці

Інші надходження 3250 X X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X X ( )

необоротних активів 3260 X X

Виплати за деривативами 3270 X X

Витрачання на надання позик 3275 X X

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 X X

Отримання позик 3305 X X

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві

3310 X X

Інші надходження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату дивідендів 3355 X X

Витрачання на сплату відсотків 3360 X X

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X X

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві

3370 X X

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року 3405 X X

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод

"Промприлад"
за ЄДРПОУ 05782912

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття Код рядка
Зареєстровани

й капітал
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілени
й прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 4792 0 0 3276 -3013 0 0 5055

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 -99 0 0 -99

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 4792 0 0 3276 -3112 0 0 4956

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 0 0 0 0 4409 0 0 4409

Інший сукупний
дохід за звітний 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0



період

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
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 з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання 
(продаж) 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0



неконтрольовано
ї частки в 
дочірньому 
підприємстві

Разом змін у 
капіталі

4295 0 0 0 0 4409 0 0 4409

Залишок на 
кінець року

4300 4792 0 0 3276 1297 0 0 9365

Примітки

Керівник Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер Зубакова Тетяна Василiвна



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

Текст приміток

ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»
Примiтки до фiнансової звiтностi – 31 грудня 2017 року
1. 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 
«Iвано-Франкiвський 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.
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:
Ø Загальнi збори акцiонерiв;
Ø Наглядова рада Товариства; 
Ø Правлiння Товариства .
Органи контролю:
Ø 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:
Ø Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;
Ø Устаткування та монтаж машин i устаткування; 
Ø Електромонтажнi роботи;
Ø Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiювання.
2. Економiчне середовище та умови дiяльностi
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм часом, 
тривала у поточному роцi та призвела до погiршення 
стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, 
пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних 
iноземних валют.
Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити 
вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та 
бiзнес Товариства.
3. Важливi положення облiкової полiтики



3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(Рада з МСФЗ).
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, 
за винятком статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. 
У фiнансовiй звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод. Крiм того, 
Компанiя представляє додатковий звiт про фiнансовий стан на початок попереднього перiоду в 
разi ретроспективного застосування облiкової полiтики, ретроспективного перерахунку або 
рекласифiкацiї статей у фiнансовiй звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу безперервної дiяльностi, що передбачає 
реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної господарської дiяльностi.
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 
2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 
вiд 27 червня 2013 року та №241 вiд 17.02.2017 року), у межах чинного законодавства, 
нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв. Звiт про рух 
грошових коштiв формувався за прямим методом.
Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», 
Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть 
Товариства за 2013 рiк була першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається 
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а 
також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з 
мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi.
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в гривнях i всi суми 
округленi до цiлих тисяч, якщо не зазначено iнше.
3.2. Короткий огляд iстотних положень облiкової полiтики
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 
бiльше одного року.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкта основних 
засобiв визнається активом, якщо:
- майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта господарювання;
- собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити.
Запаснi частини та допомiжне обладнання вiдображаються як запаси та визнаються в прибутку чи 
збитку в процесi їхнього споживання, якщо запаснi частини та допомiжне обладнання 
використовуються протягом бiльше одного перiоду їх облiковують, як основнi засоби. 
Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi 
витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням 
накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть отримувати доходи. 
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище 
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому 
вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю i внаслiдок цього є несуттєвою при обчисленнi суми, 
що амортизується.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 



термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином:
Будiвлi i споруди 20-50 рокiв
Машини i обладнання 5-7 рокiв
Транспортнi засоби 5 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 12 рокiв
Iншi основнi засоби 12 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 
розглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд 
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкту основних засобiв, 
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається в 
прибутках i збитках.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 
засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з 
будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується. 
Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:
а) пiсля вибуття, або продажу
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Очiкуванi термiни 
корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного
перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування 
порiвняльних показникiв. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших 
юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитись. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його вiдшкодування, якщо
i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша його балансової вартостi. Таке 
зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за 
переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу 
в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, 
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд 
зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою 
розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi 
протягом строку корисного використання.
Необоротнi активи утримуванi для продажу
Товариство класифiкує необоротнi активи як активи, утриманi для продажу, якщо їх балансова 
вартiсть буде вiдшкодована переважно в результатi продажу, а не в результатi тривалого 
використання. Для цього керiвництво Товариства оцiнює готовнiсть активу до негайного продажу 
у його поточному станi виключно в умовах, що є типовими або звичайними для продажу таких 
активiв, i якщо iснує висока ймовiрнiсть такого продажу. Крiм того продаж 

повинен вiдповiдати критерiям визнання продажу, який буде завершений протягом одного року з 
дати класифiкацiї. 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському 
облiку за найменшою з двох величин: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю з 
вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 
вартостi активу до справедливої вартостi з вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 



прибутки i збитки в та iнший сукупний дохiд
Запаси
Визнання та первiсна оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, 
запасних частин, товарiв) здiйснюється залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: 
придбанi за плату, виготовленi власними силами, одержанi безоплатно, придбанi у результатi 
обмiну на подiбнi та неподiбнi.
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною 
вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства, 
визнається їхня виробнича собiвартiсть. Первiсною вартiстю запасiв, одержаних пiдприємством 
безоплатно, визнається їх справедлива вартiсть.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва. 
Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних 
витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. До постiйних виробничих 
накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно 
незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i 
обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу. До змiнних 
виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо
(або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та 
непрямi витрати на оплату працi.
Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди у майбутньому, визнаються нелiквiдними на пiдставi 
рiшення постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї Товариства та їх вартiсть списується на витрати
звiтного перiоду.
Собiвартiсть вибуття запасiв визначається за формулою – «перше надходження - перший видаток»
(ФIФО).
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають 
фiксованi або визначенi платежi, i якi не користуються попитом на активному ринку, 
класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть за 
винятком короткострокової дебiторської заборгованостi оцiнюються за амортизованою 
вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд 
знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за 
винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не буде 
суттєвим.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 
резерву та покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 
вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi 
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi 
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для груп 
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi або 
географiчному регiонi. Пiдприємство застосовує метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi 
(платоспроможностi окремих дебiторiв).
Сума збиткiв визнається у прибутку або збитку. Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд 
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка 
вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнується за рахунок коригувань резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку 
чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi, вона списується за 
рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Аванси виданi



Аванси виданi – це попереднi оплати постачальникам та пiдрядникам пiд поставку товарно-
матерiальних цiнностей, виконання робiт та послуг.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами облiковується за первiсною 
вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Аванси вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо 
товари чи послуги, за якi було здiйснено аванс, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або 
якщо вони стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї 
необоротних активiв. Аванс, здiйснений з метою придбання активу, включається до балансової 
вартостi активу пiсля того, як Товариство отримало контроль над цим активом, i якщо iснує 
ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. 
Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi був здiйснений аванс, не будуть 
отриманi, балансова вартiсть авансу зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд 
знецiнення визнається у складi звiту про сукупний дохiд. 

Аванси отриманi та виданi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi без урахування ПДВ так, як 
очiкується отримання та вибуття активiв в рахунок погашення таких зобов'язань без суми ПДВ.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають кошти на поточних рахунках у банках, 
спецiальних рахунках у системi електронного адмiнiстрування ПДВ , грошовi кошти в касi 
Товариства. Всi грошовi кошти облiковуються за номiнальною вартiстю.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо Товариство виконало 
свої зобов’язання за угодою. Визнається така заборгованiсть за справедливою вартiстю, а в 
подальшому облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної 
процентної ставки. 
Аванси отриманi
Аванси отриманi облiковуються за первiсно одержаними сумами без врахування ПДВ, оскiльки 
очiкується, що розрахунки за такими сумами будуть здiйсненi шляхом постачання вiдповiдних 
товарiв чи послуг.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльш можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Сума, визнана в якостi забезпечення, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для 
врегулювання поточного зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi,
супутнi даним зобов’язанням. У тих випадках, коли забезпечення оцiнюється з використанням 
потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточне зобов’язання, його
балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Операцiйна оренда
Оренда, за умовами якої вiд орендодавця до Товариства не переходять всi ризики i вигоди, 
пов’язанi iз правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Витрати по 
операцiйнiй орендi вiдносяться на прибуток чи збиток рiвномiрно протягом термiну оренди 
об’єкта. 
Строк оренди – це невiдмовний перiод, на який Товариство укладає угоду про оренду активу, та 
будь-якi наступнi термiни, протягом яких Товариство має вибiр щодо продовження строку оренди 
активу з подальшою оплатою або без неї i на початку строку оренди iснує обґрунтована 
впевненiсть, що це право вибору орендаря буде здiйсненим. 
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та зобов’язання пiсля 
вирахування будь-якої вже виплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть, як забезпечення вiдпусток пiд час надання 
працiвниками послуг, згiдно трудових угод, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати 



вiдпускних. Витрати, пов’язанi з вiдповiдними виплатами, включаються до витрат вiдповiдних 
перiодiв до яких вони вiдносяться.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати
залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та 
виконати зобов’язання одночасно.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображаються 
в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 
завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 
доходи.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
- товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на продукцiю;
- за товариством не залишається подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка пов'язана
з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i понесенi або 
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, будуть отриманi Товариством i 
понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд реалiзацiї являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi входi 
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, 
знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть 
(ПДВ).

Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 
собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, 
якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 
активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 
НБУ на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються 
за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при 
перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому 
вони виникають.
Товариство використовувало такi обмiннi курси на дату балансу:
Валюта 31 грудня 2016 31 грудня 2017
Гривня/1 долар США 27,1909 28,0672
Умовнi зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, 
якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. 
Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 
надходження економiчних вигод є ймовiрним.
3.3. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової 



полiтики
Товариство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у 
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного 
фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються та базуються на 
попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо 
майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi 
передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi судження 
при застосуваннi облiкової полiтики.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного 
судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi 
строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного 
використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть 
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести 
до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(б) Судження щодо необхiдностi перерахування фiнансової звiтностi складеної на 31.12.2016 року 
у вiдповiдностi МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. 
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в Українi, якi включають 
таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 
рiвень.
На кiнець 2017 року розрахований кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2015-2017 роки не перевищив 
показник 100% i склав 83,136%.
Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi екскаватори iнфляцiї наявнi, але немає 
перевищення рiвня 100% станом на 31.12.2017 року. Аналiз макропоказникiв розвитку економiки 
України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної iнфляцiї на наступний 2018 рiк. 
(Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2017 року 
не є країною з гiперiнфляцiєю.
Проаналiзувавши iншi критерiї, ми вважаємо, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) 
параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується 
гiперiнфляцiєю. Iнфляцiя становила 13.7% р/р i, таким чином, перевищила цiль Нацiонального 
банку 8% ± 2 в. п. на кiнець року, установлену Основними засадами грошово-кредитної полiтики 
на 2017 рiк та середньострокову перспективу. Прискорення iнфляцiї (порiвняно iз 12.4% р/р у 2016
роцi) вiдбулося насамперед через дiю чинникiв, на якi iнструменти грошово-кредитної полiтики 
мають обмежений вплив.
Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку перiоду, в якому iснування 
гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування 
гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано. 
Мiнфiн (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухгалтерського облiку) iз приводу 
застосування даного стандарту при складаннi звiтностi за 2017 

рiк на дату пiдписання цiєї звiтностi керiвництвом Компанiї не видав жодних нормативних або 
iнших рекомендацiйних документiв. 



Враховуючи вище наведене, нами прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 «Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Але протягом 2018 року ми будемо контролювати цю ситуацiю та аналiзувати як кiлькiснi 
фактори кумулятивної iнфляцiї, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на 
економiчний розвиток, якi в свою чергу є факторами, що впливають на зниження кiлькiсних 
iнфляцiйних складових.
3.4. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
В звiтному перiодi облiкова полiтика не переглядалася.
Новi та переглянутi стандарти
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних
стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля 
цiєї дати. Товариство не застосовувало опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або 
поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися 
вперше в 2017 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» - «Iнiцiатива в сферi розкриття 
iнформацiї»
Поправки вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю про змiни в зобов'язаннях, 
обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i 
змiни, не обумовленi ними (наприклад, прибуток або збитки вiд змiни валютних курсiв). Поправки
не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в аналiзованому перiодi вiдсутнi такi 
операцiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання вiдстрочених податкових 
активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує 
податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, за рахунок яких вiн може робити 
вирахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi, пов'язаної з нереалiзованими збитками. 
Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати 
майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток 
може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. 
Товариство застосувало поправки ретроспективно. Однак їх застосування не мало впливу на 
фiнансовий стан i результати дiяльностi 
Товариства, оскiльки Товариство не має тимчасових рiзниць або активiв, якi належать до сфери 
застосування даних поправок.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах 
господарювання» - «Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ 
(IFRS) 12».
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком 
описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участi суб’єктiв господарювання в 
дочiрньому пiдприємствi, спiльному пiдприємствi або асоцiйованому пiдприємствi (або частини 
частки в спiльному пiдприємствi або асоцiйованому пiдприємствi), яка класифiкується (або 
включається до складу лiквiдацiйної групи, яка класифiкується) як призначена для продажу.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
3.5. Коригування в результатi перерахунку порiвняльної iнформацiї
Товариство затвердило фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2016 року i за рiк, що закiнчився 
цiєю датою, 29 лютого 2017 року. Пiсля дати затвердження Товариство виявило необхiднiсть 
внесення коригувань у фiнансову звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року. У 
фiнансовiй звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 цi коригування було вiдображено 
ретроспективно.
У складi фiнансових активiв Товариства облiковувалися iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
(рядок 1035 Балансу) в сумi 4 126 тис. грн., а саме акцiї та iнвестицiйнi сертифiкати. Згiдно 



рiшення НКЦПФР зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку вказаних цiнних 
паперiв, проте Товариство облiковувало вказанi цiннi папери за вартiстю на момент зупинення 
внесення змiн до системи депозитарного облiку, а не за їх справедливою вартiстю.
Тому Товариство уцiнило балансову вартiсть даних iнвестицiй до нульової вартостi станом на 31 
грудня 2016 року, оскiльки станом на 31 грудня 2016 року iснувала ознаки знецiнення таких 
активiв.
Вплив внесення ретроспективних коригувань до звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року 
був представлений таким чином у тисячах гривень:
Стаття 31 грудня 2016 року Вплив внесення коригувань 31 грудня 2016 року, 
Скориговано
Активи 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
iншi фiнансовi iнвестицiї 4 126 (4 126) -
Власний капiтал 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1 113 (4 126) (3 013)
Вплив внесення ретроспективних коригувань до звiту про прибутки або збитки та сукупнi доходи 
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року представлений таким чином:
Стаття 31 грудня 2016 року Вплив внесення коригувань 31 грудня 2016 року,
Скориговано
Прибутки або збитки 
Iншi витрати - (4 126) ( 4126)
Чистий фiнансовий результат:
прибуток
збиток 
1 113 
(4 126) 
(3 013)
Зазначенi вище коригування не мали значного впливу на звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 
2016 року, тому Пiдприємство не наводило звiт на цю дату у данiй фiнансовiй звiтностi.
Також згiдно iз облiковою полiтикою Товариства технiчна оснастка, що облiковується на рахунку 
11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи», яка виготовляється самостiйно не амортизується та 
списується з балансу за первiсною вартостю по закiнченню строку корисної експлуатацiї. 
Товариство списало технiчну оснастку на суму 99 тис. грн. та вважає дане коригування несуттєвим
та виправило помилку в звiтностi шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на 
початок звiтного перiоду в рядку 4010 Звiту про власний капiтал за 2017 рiк .
4. Доречнi примiтки 
4.1 Основнi засоби
У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без руху незавершених капiтальних iнвестицiй 
за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017р. 
Показник Будин-ки та спору-ди Iнструменти прилади, iнвентар та iншi основнi засоби Транс-
портнi засоби МНМА Облад-нання Бiблiо-течнi фонди Всього
Первiсна вартiсть
На початок звiтного року 10 074 490 174 1 218 8 018 1 19 975
Надiйшло основних засобiв 31 2 95 58 186
Вибуло 50 6 7 66 62 - 191
На кiнець звiтного перiоду 10 055 484 169 1 247 8 014 1 19 970
Накопичена амортизацiя
На початок звiтного року (5 859) (448) (164) (986) (7 141) (1) (14 599)
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод (253) (18) (1) (214) (26) - (512)
Вибуло (47) (5) (7) (15) (53) - (127)
На кiнець звiтного перiоду (6 065) (461) (158) (1 185) (7 113) - ( 14 984 )
Балансова вартiсть
На кiнець звiтного перiоду 3 990 23 11 62 901 1 4 986



У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без руху незавершених капiтальних iнвестицiй 
за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016р.
Показник Будинки та споруди Iнструменти прилади, iнвентар та iншi основнi засоби Транспортнi 
засоби МНМА Обладнання Бiблiотечнi фонди Всього
Первiсна вартiсть
На початок звiтного року 10480 496 164 1298 7356 1 19 795
Надiйшло основних засобiв 1027 - 10 34 840 - 1 911
Вибуло 1434 6 - 14 179 - 1 633
На кiнець звiтного перiоду 10074 490 174 1318 8018 1 20 074
Накопичена амортизацiя
На початок звiтного року (6941) (447) (163) (812) (7276) (1) (15 640)
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод (226) (16) (1) (191) (23) -
(457)
Вибуло (1308) (15) - (17) (158) - (1 498)
На кiнець звiтного перiоду (5859) (448) (164) (986) (7141) (1) (14 599)
Балансова вартiсть
На кiнець звiтного перiоду 4215 42 10 331 877 - 5475
4.2 Запаси
Запаси Товариства були представленi наступним чином: 
Найменування показника Рядок балансу на 31.12.17 на 31.12.2016
Сировина i матерiали 1101 761 535
Покупнi напiвфабрикати i комплектуючi 1101 1009 982
Паливо 1101 6 11
Тара i тарнi матерiали 1101 4 4
Запаснi частини 1101 5 8
Iншi матерiали 1101 - 67
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1101 147 105
Незавершене виробництво 1102 719 830
Готова продукцiя 1103 4 066 2 690
Товари 1104 18 20
Разом 6735 5252
4.3 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша поточна 
дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Аналiз дебiторської заборгованостi, в тому числi протермiнованої (наведеної з урахуванням 
резерву сумнiвних боргiв) представлено наступним чином:

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Всього на кiнець року До 12 мiсяцiв Вiд 12 
до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв
на 31.12.2017
- iсторична вартiсть
- з урахуванням резерву 
1377
1377 933
933 416
416 28
28
на 31.12.2016
- iсторична вартiсть
- з урахуванням резерву 
1 357
1 357 
532



532 
825
825 
-
-
Iнформацiя про рух резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть 2017 2016
Залишок станом на 1 сiчня - 121
Створений/визнаний протягом року - -
Сторнування резерву - -
Суми, списанi протягом року як безнадiйнi 46 121
Залишок станом на 31 грудня - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
Аналiз дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами представлено 
наступним чином:
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Всього на кiнець року До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 
18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв
на 31.12.2017
- iсторична вартiсть
- з урахуванням резерву 
325
325 153
153 -
- 172
172
на 31.12.2016
- iсторична вартiсть
- з урахуванням резерву 
236
236 
55
55 -
- 
181
181
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Аналiз iншої поточної дебiторської заборгованостi представлено наступним чином:
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Всього на кiнець року До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 
18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв
на 31.12.2017
- iсторична вартiсть
- з урахуванням резерву 
225
225 
6
6 
-
- 
219
219
на 31.12.2016
- iсторична вартiсть
- з урахуванням резерву 



227
227 
8
8 
-
- 
219
219

4.4 Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та короткостроковi депозити були представленi наступним чином:
Показник Рядок балансу 31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
Готiвка 1166 
Поточнi рахунки у банках в нацiональнiй валютi 1167 179 114
Iншi рахунки в нацiональнiй валютi 1167 1 -
Поточнi рахунки у банках в iноземнiй валютi 1167 110 -
Iншi грошовi кошти (Грошовi кошти в дорозi) 1165 5 -
Всього 1165 295 114
Суми грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2017 року облiковуються в українських 
гривнях та розмiщенi на поточних рахунках переважно в ПАТ «BiEc Банк» та ПАТ КБ 
«Приватбанк».
4.5 Зареєстрований капiтал
Зареєстрований акцiонерний капiтал був представлений наступним чином:
Показник 31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, грн 100 100
Кiлькiсть простих акцiй, .шт 47 922 47 922
Розмiр статутного капiталу, тис.грн 4792 4792
Структура власностi Товариства станом на 31 грудня 2017 р. була наступною:
Власник капiталу Кiлькiсть акцiй, шт Вартiсть за номiналом Частка, %
1. ПАТ «Закритий недиверсифiкований корпоративно-iнвестицiйний фонд «Синергiя-4» (код 
ЄДРПОУ 35031362) 14161 1416100 
29,5
2. ПАТ «ЗНКIФ «КIНТО Капiтал» (код ЄДРПОУ 32980900). 11439 1143900 
23,9
3. ПрАТ «Оксана Плюс» (код ЄДРПОУ 21561056) 4797 479700 10,0
4. Фiзичнi особи резиденти 17525 1752500 36,6
Всього 47922 4792200 100%
4.6 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть представленi наступним чином:
Показник Рядок балансу 31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 1 704 1 969
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з учасниками 1640 176 176
Iншi поточнi зобов’язання, в т. ч.: 1690 1 935 4 072
Всього 3 815 6 217
4.7 Iншi короткостроковi зобов’язання
Iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
Показник Рядок балансу 31.12.2017р. 31.12.2016р.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 243 263
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрах. з бюджетом 1620 164 232
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 1625 85 100
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 1630 251 667
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Всього 743 1 262



4.8 Виручка вiд реалiзацiї
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Показник 2017р. 2016р.
Виручка вiд реалiзацiї виробiв власного виробництва 7 581 6 013
Виручка вiд реалiзацiї товарiв - 39
Виручка вiд реалiзацiї робiт i послуг 8 554 4 273
Всього 16 135 10 325
4.9 Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Показник 2017 р. 2016 р.
Собiвартiсть реалiзованих виробiв власного виробництва (5 205) (6 132)
Собiвартiсть реалiзованих товарiв - (33)
Собiвартiсть вiд реалiзацiї робiт i послуг (4 816) (3 829)
Всього (10 021) (9 993)
4.10 Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
Показник 2017 р. 2016 р.
Амортизацiя (36) (33)
Вiдрядження (7) (6)
Зв'язок (398) (4)
Заробiтна плата адмiнiстрацiї (927) (765)
Нарахування на заробiтну плату адмiнiстрацiї (200) (156)
Податки та збори (762) (648)
Послуги (158) (121)
Iншi (194) (1 941)
Всього (2 682) (3 674)
4.11 Витрати на збут
Витрати на збут були представленi наступним чином:
Показник 2017 р. 2016 р.
Заробiтна плата (141) (113)
Нарахування на ЗП (24) (24)
Послуги пов’язанi з транспортуванням продукцiї (42) (16)
Амортизацiя (1) (4)
Iншi (145) (93)
Всього (353) (250)
4.12 Iншi операцiйнi доходи i витрати
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Показник 2017р. 2016 р.
Доходи Витрати Доходи Витрати
Дохiд (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 17 (17) 7 -
Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 2 402 (2 528) 4 642 -
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 936 - -
Результат вiд отриманих/сплачених штрафiв, пень (79) - -
Доходи (витрати) вiд списання заборгованостей 4 (46) - (64)
Витрати на дослiдження i розробки (366) - -
Податки до виплати, крiм податку на прибуток - -
Страхування - -
Дохiд (убуток) вiд реалiзацiї/списання основних засобiв - -
Iншi операцiйнi доходи/(витрати) 3 772 (3 133) 1 289 (2 060)
Всього 7 131 (6 169) 5 938 (2 124)
4.13 Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Показник 2017р. 2016 р.



Доходи Витрати Доходи Витрати
Проценти за банкiвськими позиками (овердрафтами), депозитами, та залишками на поточних 
рахунках - - - (1)
Iншi фiнансовi доходи (витрати) 372 - - -
Всього 372 - - (1)
4.14 Iншi доходи i витрати
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Показник 2017 р. 2016р.
Доходи Витрати Доходи Витрати
Дохiд (витрати) вiд списання фiнансових iнвестицiй - - - (4126)
Дохiд (витрати) iнший - (4) - -
Всього - (4) - (4126)
5. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
Сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 
контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 
фiнансових та операцiйних рiшень.
Умови здiйснення операцiй iз пов’язаними сторонами встановлюються у момент здiйснення 
операцiй. Пов’язаними сторонами для Товариства є члени Правлiння, Наглядової ради та члени їх 
сiмей.
Протягом звiтного року провiдному управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i 
виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Товариство не 
здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати працiвникам обумовленi 
колективним договором.
6. Управлiння ризиками та капiталом
Товариство схильне до рiзних ризикiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик i ризик 
лiквiдностi. 
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що 
одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони 
у результатi невиконання своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає у результатi продажу 
продукцiї, товарiв, надання послуг на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у 
результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi 
бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на 
платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Товариство формує резерв на знецiнення, який є оцiнкою понесених збиткiв стосовно торгової 
дебiторської заборгованостi. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який 
стосується iндивiдуально суттєвих ризикiв.
Товариство не утримує жодної застави для покриття своїх кредитних ризикiв.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових 
коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов’язань по мiрi їх настання. Метою
Товариства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi
кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передоплати зазвичай використовуються 
для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за 
строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов’язань i планує рiвень лiквiдностi 
залежно вiд їх очiкуваного погашення. Запозиченi кошти також використовуються для 
фiнансування потреб Товариства в оборотному капiталi. 
Ризики, пов’язанi з недотриманням вимог податкового законодавства та iнших нормативних актiв. 
Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти 
дiяльностi, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiтко 
сформульованими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних чи центральних 
органiв влади й iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень непоодинокi. 
Керiвництво вважає, що його розумiння положень законодавства, яке регулює дiяльнiсть 
Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до 
законодавства, що регулює його дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувало i 



сплатило всi належнi податки, обов’язковi платежi i збори. Iснує ризик того, що операцiї й 
iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв 
державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. 
Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред’явленi, якщо такi 
взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Управлiння капiталом. Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої 
роботи Товариства в якостi безперервного функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити 
прибуток учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам.
7. Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску та подiї пiсля звiтного перiоду
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Головою Правлiння 28.02.2018р.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати» подiї, що потребують 
коригування активiв та зобов’язань Товариства – вiдсутнi.

Голова Правлiння Колiсник Вячеслав Iванович

Головний бухгалтер Зубакова Тетяна Василiвна
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