Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013
року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)
Генеральний директор
(посада)

Присяжна Любов Миколаївна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

05748921

4. Місцезнаходження

29000, Хмельницька, Хмельницький, м.Хмельницький,
Правди, 6

5. Міжміський код, телефон та факс

0382783005, 792234

6. Адреса електронної пошти

prigma-press@ukr.net

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

жоден із зазначених

8. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA

уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового
ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://prigma.km.ua/obyavleniya.html

(адреса сторінки)

29.04.2019

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

|X|

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента

|X|

9. Опис бізнесу

|X|

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

|X|

1) інформація про органи управління

|X|

2) інформація про посадових осіб емітента

|X|

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|X|

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|X|

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

|X|

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

|X|

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

|X|

2) інформація про розвиток емітента

|X|

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

|X|

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

|X|

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління:

|X|

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

|X|

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

|X|

інформація про наглядову раду

|X|

інформація про виконавчий орган

|X|

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

|X|

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

|X|

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

|X|

повноваження посадових осіб емітента

|X|

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

|X|

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також
прав та обов’язків акціонерів (учасників)

|X|

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

|X|

1) інформація про випуски акцій емітента

|X|

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого
емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента

|X|

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі

|X|

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

|X|

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

|X|

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

|X|

3) інформація про зобов’язання емітента

|X|

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|X|

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю,
та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність

|X|

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності
емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента

|X|

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб,
які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

|X|

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів
у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів
та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
В складi рiчної інформаціі емітента вiдсутнi:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - тому що діяльність яку здійснює
емітент не потребує отримання ліцензії (дозвола)
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - тому що емітент не приймає участі в інших
юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря- тому що в товаристві відсутня посада корпоративного
секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство- тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та
не проводив рейтингову оцінку.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента тому що
філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.
7. Судові справи емітента - тому що судові справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
10. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення - тому що винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не
виплачувались
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій - тому що змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - тому що змін осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій не було.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій - тому що змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій немає.
2) інформація про облігації емітента - тому що емітент не здiйснював випуск облiгацiй.
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що iншi цiннi папери емітентом не

випускались.
4) інформація про похідні цінні папери емітента - тому що похідні цiннi папери емітентом не випускались
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- тому що тому що емітент не здiйснював
випуск боргових цiнних паперiв.
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - тому що емітент протягом
звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - тому що цiльовi
облiгацiї емітентом не випускались.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента тому що у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - тому
що фактів обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не було
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - тому що дивіденди у звітному
періоді не нараховувались та не сплачувались.
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, 5) інформація про собівартість
реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна,
добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів
економічної діяльності.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних право чинів - тому що
в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
26. Інформація вчинення значних правочинів - тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання
згоди на вчинення значних право чинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звiтному перiодi
не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість - тому що осіб, заінтересованих у вчиненні товариством
правочинів із заінтересованістю не має.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою) - тому що аудит фінансової звітності не проводився.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента,
яка наявна в емітента - тому що акціонерні або корпоративні договори не укладались.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом - тому що договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду - тому що особливої інформації не виникало.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - тому що товариство не випускало іпотечні
облігації.
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття- тому що прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття немає.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - тому що
випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емітент не здійснював.
41. Основні відомості про ФОН , 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН,
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН, 45.

Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

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

Серія ААА № 183760

3. Дата проведення державної реєстрації

28.05.1997

4. Територія (область)*

68000 - Хмельницька

5. Статутний капітал (грн)

402133,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що 0,000000
передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

100

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

Виробництво металообробних машин 28.41

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ХФ ПАТ "Кредобанк"

2) МФО банку

325365

3) поточний рахунок

2600001894893

4) найменування банку (філії, відділення банку), який ХФ ПАТ "Кредобанк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

325365

6) поточний рахунок

2600001894893
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17. Штрафні санкції емітента
№ з/п

Номер та дата рішення, яким
накладено штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1 Постанова №22/602 20.11.2018

Державна служба з питань праці
Управління держ.праці у
Хмельницькій області

штраф

11.12.2018р. сплачено 11169,00 Пл.
дор.№1856

2 Постанова №22/601 20.11.2018

Державна служба з питань праці
Управління держ.праці у
Хмельницькій області

штраф

11.12.2018р. сплачено 3723,00 грн.
пл.дор №1855
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Iсторiя пiдприємства бере свiй початок з 1898 року, коли у м. Проскурiв було побудовано ливарно-механiчний
завод, який виготовляв деталi до соломорiзок, молотарок, кiнних приводiв та iнших сiльськогосподарських
машин. За роки перших п'ятирiчок були створенi ливарний, обрубувальний та котельно-ковальський цехи, якi
виробляли шахтнi вагонетки, паровознi 100-тоннi домкрати, гiдранти, пiчне литво та праски. У 1946 роцi було
визначено профiль пiдприємства, як верстатобудiвний завод, а через рiк завод уже виготовляв поперечностругальнi верстати, згодом - пневматичнi молоти та термопластавтомати. Починаючи з 1975 року, пiдприємство
проводить змiну спецiалiзацiї виробництва i розширення номенклатури виробiв. На змiну молотам i
термопластам прийшли автомати по переробцi дроту. Це складнi по конструкцiї машини з великою
номенклатурою деталей, якi вимагають високої точностi виготовлення. На протязi 80-х рокiв без зупинки
виробництва проведено замiну застарiлого унiверсального обладнання на високопродуктивнi верстати з ЧПУ. У
1994 роцi за рiшенням загальних зборiв трудового колективу завод став орендним пiдприємством з правом
викупу, а в 1995 роцi - акцiонерним товариством вiдкритого типу вiдповiдно до Указу Президента України вiд
26.11.1994 року № 699/94. Вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ в Хмельницькiй областi вiд
31.03.95 року № 166 шляхом перетворення орендного пiдприємства у ВАТ, пiдприємство стає ВАТ ХЗКПУ
"Пригма-Прес" з дня державної перереєстрацiї 28.05.1997 року № 281.
На виконання вимог Закону України "Про акціонерні Товариства" на підставі рішення загальних зборів
акціонерів від 23.04 11р. змінено найменування відкрите акціонерне товариство ХЗКПУ "Пригма-Прес" на
публічне акціонерне товариство ХЗКПУ "Пригма-Прес".
ПАТ „Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування „Пригма-Прес” перейменовано у ПрАТ
„Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування „Пригма-Прес” 24.03.2017 року (підстава: протокол
загальних зборів акціонерів №19 від 24.03.2017р.
Органiзацiйна структура ПрАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" базується на функцiональному принципi i вертикальнiй
підпорядкованості
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність - 98чол.
Середня чисельність працівників за сумісництвом- 4 чол.
Чисельність працівників,які працюють на умовах неповного робочого часу - 80чол.
Фонд оплати праці за 2018 рік склав 5882тис,грн.
Фонд оплати праці за 2018 рік в порівнянні з 2017р. зменшився на 51,3 тис.грн. в зв"язку із зменшенням обсягів
виробництва. Для оплати робітників застосовується відрядно-преміальна та почасово-преміальна система,
оплата праці ІТП та спеціалістів проводиться на підставі схем посадових окладів, розроблених згідно тарифної
угоди.
Середньооблікова чисельність працівників зменшилась на 9%, це відбулось в зв"язку із зменшенням обсягів
виробництва
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови
та результати цих пропозицій
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не поступало
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
При нарахуванні амортизації основних засобів Товариство використовує метод прямолінійного списання, при
якому вартість об"єкта списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації. Порядок

визнання, оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, списання з балансу та розкриття інформації
про них у фінансовій звітності визначається відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Придбані запаси
обліковуються по вартості їх придбання .Виготовлена продукція обліковується по собівартості. Облік витрат на
виробництво та загальний підхід до обліку запасів і вимоги щодо розкриття інформації про них у фінансовій
звітності визначається відповідно до МСБО 2 "Запаси".
Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні
ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент
здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано
10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПрАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" виготовляє сучаснi автомати для переробки дроту. До них вiдносяться: - дротовоцвяховi автомати; - пружинонавивнi автомати; - шайбонавивнi автомати; - правильно-вiдрiзнi автомати;напiвавтоматичне устаткування для плетення металевої сiтки типу "рабиця". Продукцiя пiдприємства не
залежить вiд сезонних змiн.
Обсяг товарної продукції
один вим.
2018р.
2017р.
Темп росту,%
в діючих цінах
тис.грн.
в т.ч.
1. Ковальсько-пресове шт./тис.грн.

13120,4
8/

10/

устаткування, а саме

6651,0

5637,0

- автомати шайбонавивні

шт.

- автомати пружинонавивні
- автомати дротово-цвяхові

шт.

- автомати правильно-відрізні
- автомат колючого дроту
- автомати фібри

84
80
118

2
1

5

5

3

шт.

1

шт.
шт.

2.Інструмент та запчастини
3.Інша продукція,
ШРЗ
4.Послуги

шт.

15610,2

1
тис.грн.

тис.грн.
3259,9
тис.грн
426,0

2783,5

1410,4
279,0
8156,0
127,8

197
40
333

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Придбано активів
Відчудженно
2014 р
2015 р
2016р
2017р
2018р

207,0тис грн.
327,0 тис.грн
445,0
548,0
407,0

176,0 тис грн..
62,0 тис грн.
43,0
194,0

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження

основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих
потужностей після її завершення
Основні засоби емітента знаходяться у м.Хмельницькому на заводі ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес". За звітний період було замінено вікна в складальному цеху на суму 11,8 тис.грн.,придбано
токарно-гвинторизний верстат -2 шт. на суму 188,0 тис.грн.,
комп»ютерну техніку на суму 49,8 тис.грн.,пресформу на 12,9 тис.грн.,та інструменту на 24,0 тис.грн.
Модернізація металообробного центру С630-120,8тис.грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства значний вплив мають такi фактори: - високi податки; - рiст цiн на сировину,
матерiали, енергоносiї; - нестабiльнiсть цiнової полiтики в державi; - нестача квалiфiкованих кадрів.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi пiдприємства ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес» проводиться за рахунок власних коштiв.
Пiдприємство володiє значними засобами i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) 3391,9 тис.грн та очікувані 1312,6 тис.грн прибутку від виконання цього договору.(Договjр з ТОВ
«Лізинг-Ресурс м.Мінськ РБ )
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
На наступний плановий рiк складено план виробничо-господарської дiяльностi та фiнансовий план надходжень
та витрат. Планами дiяльностi передбачено рiст обсягiв виробництва та реалiзацiї, визначена точка
беззбитковостi продукцiї. Збiльшення обсягiв виробництва передбачає освоєння нових видiв продукцiї:;
- автомат мод.АПГ-для виготовлення цвяхів для утеплення приміщень
- виготовлення модернізованих пружинонавивних автоматів мод. АА5109
- освоєння нових видів продукції (різноманітних деталей та комплектуючих)
- освоєння автомата для виготовлення стержнів з плоским різом.
Це дозволить пiдприємству збiльшити обсяг реалiзацiї i тим самим покращити фiнансовий стан пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний
рік
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів

1956 акціонерів

1956 акціонерів - фізичних осіб

Наглядова рада

Наглядова рада в складі 3-х осіб:
- голова наглядової ради
- 2 члена наглядової ради

Голова Наглядової Ради - Введенський Євген
Олексійович
Член Наглядової Ради - Коваленко Ірина Анатоліївна
Член Наглядової Ради - Коптєва Валентина Андріївна

Виконавчий орган

Генеральний директор

Генеральний директор - Присяжна Любов Миколаївна
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Присяжна Любов Миколаївна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

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

ВАТ "Пригма-Прес", 05748921, заступник керівника

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства. Посадова особа товариства непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Ортинська Олена Антонівна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

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

ВАТ "Пригма-Прес", 05748921, заступник головного
бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 01.08.2008, безстроково
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства. Посадова особа товариства непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Введенський Євген Олексійович
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

ОАО Запсибгазторг., Заст.генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось Посадова особа є акціонером товариства.
Повноваження в межах Статуту товариства. Посадова
особа товариства непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Коваленко Ірина Анатоліївна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

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

ВАТ "Пригма-Прес", 05748921, Начальник
економічного відділу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства.Посадова особа є акціонером товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Коптєва Валентина Андріївна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1939

5) освіта**

Середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

40

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

Магазин "Будинок одягу", ст.продавець.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства. Посадова особа є акціонером товариства.
Посадова особа товариства непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Введєнська Ірина Вікторівна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1969

5) освіта**

середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

8

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

ПАТ "УкрНДІПластмаш", 04637697, член ревізійної
комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства. Посадова особа товариства непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*

Член ревізійної комісіі

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Захаркевич Алла Григорівна
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес", 05748921, Заступник
генерального директора з економіки та комерційних
питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства. Посадова особа товариства непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне Семененко Артур Вікторович
найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

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

ТОВ "Бріош-Фуд", 37671779, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис

Змін по даній посадовій особі у звітному році не
відбувалось. Повноваження в межах Статуту
товариства. Посадова особа товариства непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* 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.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Найменування та ідентифікаційний
Кількість
Від загальної
код юридичної особи – емітента
акцій (штук)
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні привілейован
і іменні
1

2

Генеральний директор

Присяжна Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Ортинська Олена Антонівна

Голова Наглядової Ради

3

4

5

6

7

21

0,001306

21

0

0

0,000000

0

0

Введенський Євген Олексійович

700134

43,526190

700134

0

Член Наглядової Ради

Коваленко Ірина Анатоліївна

525505

32,669790

525505

0

Член Наглядової Ради

Коптєва Валентина Андріївна

2

0,000124

2

0

Голова ревізійної комісії

Введєнська Ірина Вікторівна

175500

10,910549

175500

0

Член ревізійної комісіі

Захаркевич Алла Григорівна

21

0,001306

21

0

Член ревізійної комісії

Семененко Артур Вікторович

0

0,000000

0

0

1401183

87,109264

1401183

0

Усього
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи
засновника та/або учасника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

1956 акціонерів - фізичнх осіб

100,000000

Усього

100,000000
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності формує власну стратегію розвитку,а
саме:
-стратегію зростання (наступальне) для збільшення об’єму продаж проводить інтенсифікацію ринку:
просунення на нові ринки, участь в міжнародних виставках.
-стратегію досліджень направлено на розвиток нової продукції, вивчення ринку.
-стратегію по розвитку виробництва
-стратегію по розвитку системи управління
-стратегію по впровадженню нових технологічних можливостей
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство розробляє щорічний план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем:
-визнання конкретних напрямів діяльності підприємства,цільових ринків;
-визнання складу і показників товару і послуг,які будуть запропоновані споживачам;
-оцінка фінансового становища підприємства і відповідності наявних матеріальних та виробничих
потужностей.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
емітента
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних
цінних паперів.
Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних
цінних паперів.
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство у своїй діяльності керується Кодексом корпоративного управління, який затверджений Наглядовою
Радою 06.04.2018 р.
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариством не допускалось відхилень від положень кодексу корпоративного управління та не приймалось
рішень незастосування деяких положень кодексу корпоративного кправління.
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

(*)

X

позачергові

Дата проведення

02.04.2018

Кворум зборів **

79,460000

Опис

Наглядова рада затвердила на розгляд чергових
загальних зборів акціонерів наступні питання:
1. Обрання лічильної комісії , обрання голови та
секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення з питань проведення Загальних
зборів акціонерів, затвердження порядку голосування
на зборах.
2. Звіт генерального директора про підсумки
фінансово-господарської діяльності акціонерного
Товариства за 2017 рік . Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017р.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 99
Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2017рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії.
5.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків
акціонерного Товариства по підсумкам роботи за 2017
рік.
6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом
затвердження Статуту у новій редакції. Затвердження
змін до Статуту Товариства. Обрання особи,
уповноваженої на підписання нової редакції Статуту
Товариства.

І. Слухали:
1. Голову організаційного комітету Захаркевич А.Г. про
обрання голови та секретаря зборів, яка запропонувала
обрати:
1. Козака Віталія Федоровича - головою зборів
Мартинчук Ларису Іванівну - секретарем зборів.
Інших пропозицій не було.
2. лічильну комісію у складі:
• Федорук Р.Ф. - голова комісії;
• Хімач Л.В.
– секретар комісії;
- Ортинська О.А. – член комісії.
3. робочу президію з 4-х чоловік, персонально:
1. Семененко Артур Вікторович - представник
голови спостережної ради
2. Присяжна Любов Миколаївна - генеральний
директор
3. Козак Віталій Федорович - голова зборів
4. Мартинчук Лариса Іванівна – секретар зборів
Інших пропозицій не надходило.
4. Голова організаційного комітету Захаркевич А . Г.
довела до відома учасників зборів, що Згідно ст. 43
Закону України «Про акціонерні товариства»
голосування з питань порядку денного загальних
зборів проводиться лише з використанням

БЮЛЕТЕНІВ. У БЮЛЕТЕНІ обов’язково міститься
інформація про винесене на голосування питання,
проект рішення з цього питання та варіанти
голосування:
«За» «проти» «утримався»
БЮЛЕТЕНЬ обов’язково підписується
акціонером або його представником (без підпису
БЮЛЕТЕНЬ вважається недійсним).
Голосування на загальних зборах акціонерів
проводиться за принципом:
Одна акція – один голос.
Чи будуть в акціонерів інші пропозиції з цього
питання?
Приймається така пропозиція.
Головуючий запропонував запитання подавати
у письмовій формі .
Приймається така пропозиція.
5. Голова оргкомітету Захаркевич А.Г. щодо
регламенту зборів акціонерів:
надати для доповіді по другому питанню «Звіт
генерального директора про підсумки роботи
Товариства за 2017 рік.» - до 10 хв., для звітів з інших
питань – до 10 хв., на виступи, запитання та відповіді
– до 5 хв.
Перерву при необхідності робити через кожні 2 години
роботи, або завершити збори без перерви.
Інших пропозицій не поступало.
Голова оргкомітету запропонувала затвердити всі
рішення з першого питання порядку денного.
Питання поставлене на голосування:
Про затвердження рішення з першого питання.
Формулювання рішення:
Затвердити пропозиції про обрання робочих органів
зборів – реєстраційної , лічильної комісій, президії,
голови, секретаря та регламент чергових загальних
зборів акціонерів.
Підсумок голосування:
«За» - 1123786 голосів, що становить 100 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення прийняте.
Збори продовжились під головуванням Козака В.Ф.
ІІ.Слухали:
Присяжну Любов Миколаївну – генерального
директора ПрАТ
«ХЗ КПУ«Пригма-Прес» яка прозвітувала про
підсумки фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік.
Голова зборів: щодо звіту генерального директора
Приступаємо до обговорення звіту
Виступили: головний інженер Козак В.Ф.,який
запропонував затвердити

Звіт генерального директора « Про підсумки
фінансово-господарської діяльності Товариства за
2017 рік. річну фінансову звітність та баланс
Товариства за 2017 р.»
Більше бажаючих взяти участь в обговорені звіту не
було .
Питання поставлене на голосування:
Про затвердження «Звіту генерального директора
Товариства про підсумки діяльності Товариства за
2017 рік, річної фінансової звітності та балансу
Товариства за 2017 рік ».
Формулювання рішення:
Звіт генерального директора Товариства про підсумки
діяльності Товариства за 2017 рік , річну фінансову
звітність та баланс затвердити.
Підсумок голосування
«За» - 1123786 голосів, що становить 100 відсотків
від голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення прийняте.
ІІІ.Слухали:
Семененко Артура Вікторовича – представника голови
Наглядової ради ПрАТ «ХЗКПУ«Пригма-Прес», який
прозвітував про проведену роботу за звітний період.
Слухали голову зборів: щодо звіту Наглядової ради
ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес» за 2017 рік.
Приступаємо до обговорення звіту
Бажаючих взяти участь в обговорені звіту не було .
Питання поставлене на голосування:
Прийняття звіту Наглядової ради за 2017 рік до
відома та затвердити.
Формулювання рішення:
Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес»
за 2017 р. – прийняти до відома та затвердити.
Підсумок голосування:
«За» - 1123786 голосів, що становить 100 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення прийняте.

ІV.Слухали
Захаркевич Аллу Григорівну – члена Ревізійної комісії
ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма-Прес», яка зробила аналіз
фінансово-господарської діяльності Товариства за

звітний період.
Приступаємо до обговорення звіту
Бажаючих взяти участь в обговорені звіту не було.

Слухали:
голову зборів Козака В.Ф. щодо звіту та висновків
Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.
Питання поставлене на голосування:
Прийняття звіту Ревізійної комісії за 2017 рік до
відома та затвердити.
Формулювання рішення:
Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу
Товариства за 2017 рік – взяти до відома та затвердити.
Підсумок голосування:
«За» - 1123786 голосів, що становить 100 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від
голосів акціонерів ,які зареєструвались для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Рішення прийняте

V Слухали:
Генерального директора Товариства Присяжну Л.М.,
яка прозвітувала про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017рік, де
вказувалось , що звітний період Товариство закінчило
із прибутком 777000 тис.грн. та внесла пропозицію
про розподіл прибутку наступним чином:
39000 (тридцять девять тисяч) грн. відрахувати до
резервного капіталу Товариства 738000(сімсот
тридцять вісім тисяч ) грн. на розвиток виробництва.
Дивіденди за 2017р не нараховувати та не сплачувати.
* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні (*)
X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

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 відсотками
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

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 (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

Які 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 зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

позачергові збори не скликались

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так (*)

Ні (*)

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій
товариства
Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів

0

Членів наглядової ради - незалежних директорів

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так (*)
З питань аудиту

Ні (*)
X

З питань призначень
З винагород

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх
компетентності та ефективності,

Комітети не створювались, тому оцінка роботи не не проводилась.

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член
Так*

Ні*

Введенський Євген Олексійович

Голова Наглядової Ради

X

Коваленко Ірина Анатоліївна

Член Наглядової Ради

X

Коптєва Валентина Андріївна

Член Наглядової Ради

X

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

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 (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор товариства є одноосібним виконавчим органом який
здійснює управління поточною діяльністю товариства

Функціональні обов'язки
1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, видає накази та
розпорядження по Товариству в межах наданої йому компетенції;
2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
3) представляє інтереси товариства в установах, підприємствах,
організаціях в Україні та за її межами;
4) діє від імені Товариства без доручення;
5) видає доручення від імені Товариства;
6) відкриває в фінансово-кредитних установах розрахункові, валютні та
інші рахунки Товариства;
7) видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності
Товариства, в межах наданої йому компетенції;
8) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил
внутрішнього трудового розпорядку;
9) підписує колективний договір з трудовим колективом або його
представниками;
10) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби

заохочення та накладає стягнення, регулює взаємовідносини між Товариством та
працівниками в межах діючого законодавства;
11) вирішує всі інші питання, які не відносяться до компетенції інших
органів управління Товариства;
12) підписує від імені Товариства угоди, договори з урахуванням
обмежень, вказаних в Статуті Товариства.
Опис

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /
ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

3

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

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу,
або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової

Так

Ні

Ні

Ні

відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

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
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Так

Ні

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 ні
інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

Які документи передбачені 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 (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджуєтьс
я на загальних
зборах

Інформація оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
Інформація
надаються на
розміщується на
запит акціонера власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотками та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською
фірмою) протягом звітного періоду?
Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

X

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

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

дані відсутні

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так (*)
З власнї ініціативи

Ні (*)
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 (зазначити)
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

дані відсутні

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників)
або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним Розмір частки акціонера (власника) (у
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб відсотках до статутного капіталу)
підприємців та громадських формувань (для
юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)

1 Коваленко Ірина Анатоліївна

32,669790

2 Введенський Євген Олекійович

43,526189

3 Ввєденська Ірина Вікторівна

10,910549

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Наглядова рада обирається Загальними зборами. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається
простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних
зборах. Наглядова рада працює на безоплатній основі.
Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Умови праці Генерального
директора визначаються в контракті на управління Товариством щорічно.
Рішення про припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою Товариства
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 5 років у кількості 3 осіб. Якщо строк
повноважень Ревізійної комісії сплив до проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства,
повноваження Ревізійної комісії продовжуються до наступних чергових або позачергових Загальних зборів
Товариства. Ревізійна комісія працює на безоплатній основі.
9) повноваження посадових осіб емітента
Генеральний директор працює у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:
• здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, видає накази та розпорядження по Товариству в
межах наданої йому компетенції;
• забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
• представляє інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
• діє від імені Товариства без доручення;
• видає доручення від імені Товариства;
• відкриває в фінансово-кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;
• видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства, в межах наданої йому
компетенції;
• забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
• підписує колективний договір з трудовим колективом або його представниками;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення,
регулює взаємовідносини між Товариством та працівниками в межах діючого законодавства;
• вирішує всі інші питання, які не відносяться до компетенції інших органів управління Товариства;
• підписує від імені Товариства угоди, договори з урахуванням обмежень, вказаних в Статуті Товариства.
• Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору,
трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства Від імені Товариства
договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
•
Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його
повноважень.
•
• Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Дирекції
Товариства.
• 2.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових (спеціальних) перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Незалежною Приватною аудиторською фірмою «Експрес-аудит» виконано завдання з надання обгрунтованої
впевненості щодо відповідності звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства
«Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-Прес»» (код ЄДРПОУ 05748921, м.
Хмельницький, вулиця Правди, 6) за 2018 рік вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Застосовні критерії, на основі яких управлінський персонал підготував звіт з корпоративного управління,
встановлені в пунктах 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Ці
критерії є встановленими в контексті цього завдання.
Звіт з корпоративного управління підготовлено управлінським персоналом у складі річного звіту керівництва.
Річний звіт керівництва містить огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період і надається до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звіт з
корпоративного управління
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання звіту з корпоративного управління
відповідно до пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Ця
відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується
підготовки звіту з корпоративного управління, що не міститиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи
помилок.
Відповідальність аудитора

Нашим обов'язком є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме
узгодження такої iнформацiї з нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних
документiв за звiтний перiод.
Ми відповідаємо за незалежне надання висновку щодо інформації, яка міститься у звіті з корпоративного
управління.
Ми виконали завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання
впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації», виданого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.
Наша незалежність та контроль якості
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на
фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності,
конфіденційності та професійної поведінки.
ПАФ «Експрес-аудит» дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно
впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо
дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів
Виконана нами робота включає оцінку прийнятності застосовних критеріїв, виконання процедур для отримання
доказів щодо відсутності у звіті з корпоративного управління суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора з урахуванням його розуміння
характеру компанії, події або операції, стосовно якої готувався звіт з корпоративного управління, та інших
доречних обставин завдання. Завдання також включає оцінку загального подання звіту з корпоративного
управління.
Ми перевірили інформацію, викладену у звіті з корпоративного управління відповідно до п.1-4 частини 3 статті
40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:
• Кодекс з корпоративного управління та інформацію про практику корпоративного управління;
• Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управління, якщо такі мали місце;
• Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах
рішень;
• Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх
комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Ми перевірили та висловили свою думку стосовно інформації, викладеної у звіті з корпоративного управління
відповідно до п.5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:
• опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
• перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
• інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
• порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
• повноваження посадових осіб емітента.
Завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності ПрАТ за 2018 рік аудитором не виконувалось, тому
думка з цього питання нами не висловлювалась.
Висновок аудитора
Інформація, відображена у Звіті про корпоративне управління розкрита достовірно та в повному обсязі
відповідно до пунктів 5-9, частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
На нашу думку Приватне акціонерне товариство «Хмельницький завод ковальсько-преосвого устаткування
«Пригма-Прес» дотрималось у всіх суттєвих аспектах вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».
Директор ПАФ «Експрес-аудит»
Гоч Інна Анатоліївна
Аудитор, сертифікат аудитора серія А №001622
Дата звіту: 12 квітня 2019 року
Адреса аудитора: м.Хмельницький, вул.Соборна, 56, кв.1
Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук) Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій Від загальної
(штук)
кількості акцій
(у відсотках)

привілейовані іменні
Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані
іменні

Введенський Євген Олексійович

700134

43,526190

700134

0

Коваленко Ірина Анатоліївна

525505

32,669790

525505

0

Введєнська Ірина Вікторівна

175500

10,910549

175500

0

1401139

87,106529

1401139

0

Усього

* 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).
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X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на
фондовій біржі в частині включення
до біржового реєстру

Акція проста бездокументарна
іменна

1608535

0,25 Права акцiонерiв - власникiв
Відсутні
простих акцiй:
1. Кожною простою акцiєю
акцiонерного товариства її власнику
- акцiонеру надається однакова
сукупнiсть прав, включаючи права
на:
1) участь в управлiннi акцiонерним
товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї
товариства частини його майна або
вартостi частини майна товариства;
4) отримання iнформацiї про
господарську дiяльнiсть
акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає
акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення
кумулятивного голосування.
Акцiонери - власники простих акцiй
товариства можуть мати й iншi
права, передбаченi актами
законодавства та статутом
акцiонерного товариства.
Обов'язки акцiонерiв
1. Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися статуту, iнших
внутрiшнiх документiв
акцiонерного товариства;
виконувати рiшення загальних
зборiв, iнших органiв товариств.
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XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1

2

13.05.2010 07/22/1/10

Опис

Найменування Міжнародний
органу, що
ідентифікаційн
зареєстрував
ий номер
випуск
3
Хмельницьке
територіальне
управління
ДКЦПФР

4

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5

6

7

8

9

10

UA4000070874 Акція проста
Бездокументар
бездокументар ні іменні
на іменна

0,25

1608535

402133,75

100,000000

Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.
Згідно рішення Управління інформації та лістингу ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" № 0203/2010(л) від 02.03.10р. акції прості іменні ВАТ"
Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес" включені до Біржового списку ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" без включення
до Біржового Реєстру.
Додаткова емісія не здійснювалася.
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

1

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

2

3

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4

5

Гураль Iван Григорович

42

0,002611

42

0

Захаркевич Алла Григорівна

21

0,001306

21

0

Кошелюк Анатолiй Дмитрович

40

0,002487

40

0

Круць Наталiя Володимирiвна

1656

0,102951

1656

0

100

0,006217

100

0

21

0,001306

21

1880

0,116877

1880

Лисайчук Марiя Олексiївна
Присяжна Любов Миколаївна
Усього
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0

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

Номер свідоцтва про реєстрацію
випуску

1

2

13.05.2010 07/22/1/10

Міжнародний Кількість акцій у
ідентифікаційни
випуску (шт.)
й номер

3
UA4000070874

Опис
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4
1608535

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за якими
обмежено (шт.)

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за якими
за результатами
обмеження таких
прав передано
іншій особі (шт.)

5

6

7

8

0,25

1414216

0

0

XIII. 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

3

4

5

6

7

8

1
1. Виробничого
призначення:

8697

8447

будівлі та споруди

2483

машини та обладнання

8697

8447

2390

2483

2390

5882

5745

5882

5745

99

79

99

79

0

0

233

233

0

0

будівлі та споруди

0

0

машини та обладнання

0

0

транспортні засоби

0

0

земельні ділянки

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

інші

0

0

8697

8447

транспортні засоби

0

0

земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:

Усього

233

233

0

0

8697

Опис

0

8447

0

0

0

Ступень зносу основних засобів станом на кінець 2018
року складає 57,26%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

10742

12038

Статутний капітал (тис. грн.)

402

402

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

402

402

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними
Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості
чистих активів акціонерного товариства, схвалених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 10340 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 10340 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування

Дата
погашення

(тис. грн.)

Кредити банку

коштами
(відсоток
річних)

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

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

X

0,00

X

X

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

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

285,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

3847,00

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

4132,00

X

X

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

Опис

Дані відсутні.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

Україна, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Тропініна,7- Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 581322

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-377-70-16

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну
депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних
паперів

Опис

В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний
сертифікат випуску цінних паперів емітента.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова
компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

21653380

Місцезнаходження

Україна, 29000, Хмельницька, ., м.Хмельницький,
Володимирська, 109

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 263483

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0382 70-21-64

Факс

0382 70-21-64

Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну
депозитарну діяльність депозитарної установи

Опис

В депозитарній установі ТОВ "Фондова компанія
"ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки в цінних паперах
акціонерам товариства в процесі дематеріалізації
випуску цінних паперів товариства.

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

Приватна аудиторська фірма “ЕКСПРЕС-АУДИТ

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21341857

Місцезнаходження

Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул.
Соборна, будинок 56, кв.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

(0382) 76-30-83

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

(0382) 76-30-83

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.02.2019

Міжміський код та телефон

(067)3821860

Факс
Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну
аудиторську діяльність

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

ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

Україна, 03150, м. Київ, ., м.Київ, вул.Антоновича,
51,оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних
даних до НКЦПФР

Опис

Подання регулярної iнформацiї до НКЦПФР та
загальнодоступної iнформацiйної бази даних
НКЦПФР
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Зміст твердження
Я. Присяжна Любов Миколаївна, генеральний директор ПрАТ "ХЗКПУ "Пригма-Прес", стверджую, що,
наскільки мені відомо, фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського
облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської
дiяльностi, стан Товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарськiй дiяльностi.
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XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку або
через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку

Вид інформації

1

2

3

30.03.2018

02.04.2018 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
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коди
Дата (рік, місяць, число) 19
Підприємство

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

01

01

за ЄДРПОУ 05748921

Територія

за КОАТУУ 6810100000

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної діяльності

Виробництво металообробних машин

Середня кількість працівників, осіб (1)
Адреса, телефон:

за КОПФГ 230
за КВЕД 28.41

100

29000, Хмельницька, Хмельницький, м.Хмельницький, Правди, 6 0382783005

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018
Код за ДКУД

Форма № 1

1801001

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

491

485

332

первісна вартість

1001

543

543

350

накопичена амортизація

1002

(52)

(58)

(18)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

163

163

163

Основні засоби

1010

8697

8451

4071

первісна вартість

1011

19563

19776

14907

знос

1012

(10866)

(11325)

(10836)

Інвестиційна нерухомість

1015

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Довгострокові біологічні активи

1020

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

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

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових

1065

196

19

резервних фондах
Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

9547

9099

4585

Запаси

1100

4557

6527

4961

- виробничі запаси

1101

2616

3104

1938

- незавершене виробництво

1102

1329

817

1718

- готова продукція

1103

597

2591

1290

- товари

1104

15

15

15

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

208

4

5

за виданими авансами

1130

348

114

6

з бюджетом

1135

82

441

- у тому числі з податку на прибуток

1136

11

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

- готівка

1166

- рахунки в банках

1167

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

- в резервах незароблених премій

1183

- в інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

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

1200

Баланс

1300

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

104

145

92

1972

19

288

1972

19

288

7189

6891

5793

16736

15990

10378

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

402

402

Капітал у дооцінках

1405

9193

9143

Додатковий капітал

1410

- емісійний дохід

1411

- накопичені курсові різниці

1412

402
4452

Резервний капітал

1415

65

65

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2378

1132

2893

Неоплачений капітал

1425

Вилучений капітал

1430

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

12038

10742

7747

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

1314

1116

803

Пенсійні зобов'язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

- благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

- резерв незароблених премій

1533

- інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

1314

1116

803

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

39

311

16

розрахунками з бюджетом

1620

467

285

68

- у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

82

215

76

розрахунками з оплати праці

1630

333

791

165

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами

1635

1969

2417

1318

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками

1640

73

73

73

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

391

40

91

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов'язання

1690

30

Усього за розділом IІІ

1695

3384

4132

1828

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

1700

21

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800

Баланс

1900

16736

15990

10378

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Присяжна Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Ортинська Олена Антонівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

коди
Дата (рік, місяць, число) 19
Підприємство

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

01

01

за ЄДРПОУ 05748921

найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.
Код за ДКУД

Форма № 2

1801003

І. Фінансові результати
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

2000

9855

15967

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

(7781)

(10182)

2074

5785

1543

217

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий:
прибуток

2090

збиток

2095

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

(3911)

(4138)

Витрати на збут

2150

(330)

(213)

Інші операційні витрати

2180

(703)

(782)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

869

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

6

Інші доходи

2240

81

- дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(1327)
4

Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати

2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

(8)

(10)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

(1248)

863

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

-86

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

777
(1246)

II. Сукупний дохід
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

0

0

2460

0

0

2465

-1246

777

III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

4791

5271

Витрати на оплату праці

2505

5939

5985

Відрахування на соціальні заходи

2510

1304

1677

Амортизація

2515

629

574

Інші операційні витрати

2520

1266

1317

Разом

2550

13929

14824

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття

Код
рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1608535

1608535

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1608535

1608535

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,7746

0,4831

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,7746

0,4831

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Присяжна Любов Миколаївна

Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Ортинська Олена Антонівна

коди
Дата (рік, місяць, число) 19
Підприємство

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

01

01

за ЄДРПОУ 05748921

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.
Код за ДКУД

Форма № 3

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

9832

16360

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

194

153

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів

3015

2417

1969

3020

31

71

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

1

14

Товарів (робіт, послуг)

3100

(5662)

(7814)

Праці

3105

(4635)

(5115)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1409)

(1536)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2196)

(2712)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(428)

(1033)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(1768)

(1679)

Витрачання на оплату авансів

3135

(348)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(7)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Інші витрачання

3190

(82)

(123)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(1509)

912

Витрачання на оплату:

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

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

6

4

(424)

(591)

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

необоротних активів

3260

Виплати за деривативами

3270

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

Інші платежі

3290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(2)

(420)

(587)

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

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

30

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375

Інші платежі

3390

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

30

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

(1899)

325

Залишок коштів на початок року

3405

1972

1628

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

(54)

19

Залишок коштів на кінець року

3415

19

1972

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Присяжна Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Ортинська Олена Антонівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

коди
Дата (рік, місяць, число) 19
Підприємство

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

01

01

за ЄДРПОУ 05748921

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 р.
Код за ДКУД

Форма № 3-н
Стаття

1

Код
рядка
2

За звітний період

1801006

За аналогічний період попереднього
року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

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

Зменшення (збільшення) оборотних
активів

3550

- збільшення (зменшення) запасів

3551

- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги

3553

- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості

3554

- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних

3560

X

X

X

X

зобов'язань
- 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

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці

3235

Інші надходження

3250

X

X

Надходження від отриманих:

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295

X

X

X

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки в

3310

X

X

дочірньому підприємстві
Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Cплату відсотків

3360

X

X

Cплату заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

X

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

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки:
Дані відсутні.
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коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес"

19

01

01

за ЄДРПОУ 05748921

найменування

Звіт про власний капітал

За 2018 р.
Код за ДКУД

Форма № 4

1801005

Стаття

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

402

9193

65

2378

12038

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

Виправлення помилок

4010

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований залишок на початок
року

4095

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

4100

Інший сукупний дохід за звітний
період

4110

0

Дооцінка (уцінка) необоротних
активів

4111

0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів

4112

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств

4114

0

Інший сукупний дохід

4116

0

402

9193

0

65

2378
(1246)

0

0

12038
(1246)

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

4205

0

Відрахування до резервного
капіталу

4210

0

Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до
законодавства

4215

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів

4220

0

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225

0

Внески до капіталу

4240

0

Погашення заборгованості з
капіталу

4245

0

Викуп акцій (часток)

4260

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

4265

0

Анулювання викуплених акцій
(часток)

4270

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

Зменшення номінальної вартості
акцій

4280

0

Інші зміни в капіталі

4290

Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295

0

(50)

0

0

(1246)

0

0

(1296)

Залишок на кінець року

4300

402

9143

0

65

1132

0

0

10742

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Примітки:
Дані відсутні.

(50)

(50)
0

Керівник

Присяжна Любов Миколаївна

Головний бухгалтер

Ортинська Олена Антонівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2018 РІК
_____________________________________________________
1. Загальна інформація
Згідно ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» на чергових загальних зборах акціонерів змінено тип
товариства з «Публічного» на «Приватне» (Протокол № 19 від 24 березня 2017 року). Приватне акціонерне
товариство "Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес" (далі Товариство") є
правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Хмельницький завод ковальсько-пресового
устаткування "Пригма-Прес", створеного відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного
майна України по Хмельницькій області від 31 березня 1995 р. №166 шляхом перетворення орендного
підприємства Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес" у відкрите акціонерне
товариство відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року №699/94 "Про заходи щодо
забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів".
Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по
Хмельницькій області та Організація орендарів орендованого підприємства Хмельницький завод ковальськопресового устаткування "Пригма-Прес".
Основним видом діяльності Товариства є виробництво автоматів ковальсько-пресового устаткування, які
використовуються для виготовлення цвяхів, пружин, правки та різки прутків, заготовок електродів, колючого
дроту, елементів гнуття.
Інформація про організаційну структуру Товариства:
• Адміністративний апарат;
• Виробничий комплекс;
• Ремонтно-транспортне господарство;
• Будівельне господарство:
• Енергетичне господарство;
• Технічно-лабораторні відділи.
Місцезнаходження Товариства:
Україна, м. Хмельницький, вулиця Правди, 6
Кількість працюючих у Товаристві станом на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року складала 111 та 100 осіб
відповідно.
Станом на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року акціонерами ПАТ є фізичні особи, які володіють 100%
акцій.
2. Основа надання інформації
Основою подання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності.
Фінансова звітність складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання
активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні.
Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.
Звітність складена в тисячах гривень.
Повний пакет фінансової звітності включає:
1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
3. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
4. Звіт про власний капітал за 2018 рік
5. Примітки до фінансової звітності за 2018 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Фінансова звітність Товариства за 2018 р. є фінансовою звітністю, складеною у повній відповідності з МСФЗ,
при цьому принцип зіставності шляхом надання порівняльної інформації реалізований Товариством наступним
чином:
• При поданні Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року , Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за 2018 р. та Звіту про рух грошових коштів за 2018 р. Товариством надається
порівняльна інформація за 2017 рік, яка була надана при складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2017 рік;
• При поданні Звіту про власний капітал за 2018 р. Товариство надається інформація щодо розміру власного
капіталу на початок 2018 р. та додатково надається Звіт про власний капітал за 2017 р.
Ця фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання –
завод ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

ПрАТ "Хмельницький

3. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках
Істотні судження в процесі застосування облікової політики
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Товариства робить певні професійні судження,
оцінки та припущення, які мають вплив на суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного
періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, грунтуючись на
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Ці
судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою
діяльність на безперервній основі. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.
Основні джерела невизначеності оцінок
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на
кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової
вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року:
- строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження
керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного
використання активів управлінський персонал бере до уваги умови очікуваного використання активів,
моральний знос, фізичний знос, умови праці, в яких будуть експлуатуватись дані активи. Зміна будь-якої з цих
умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
- відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій
ймовірно отримання оподаткованого прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від
управлінського персоналу вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми
відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподаткованих
прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.
4. Основні положення облікової політики
При підготовці фінансової звітності Товариство застосовувало наступні суттєві положення облікової політики:
Облік фінансових інструментів
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
• довгострокова дебіторська заборгованість;
• грошові кошти;
• довгострокова кредиторська заборгованість;
• фінансові зобов'язання за кредитами банків;
• власні звичайні акції.
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Після первісного визнання фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариство оцінює:
• фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків і збитків – за
справедливою вартістю;

• довгострокова дебіторська та кредиторська заборгованість – за амортизованою собівартістю (метод
ефективної ставки відсотка);
• фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків і збитків –
за справедливою вартістю;
• інші фінансові зобов'язання – за амортизованою собівартістю (метод ефективної ставки відсотка).
Поточна дебіторська заборгованість на дату фінансової звітності оцінюється за справедливою вартістю за
вирахуванням резерву сумнівних боргів (на покриття збитків від зменшення корисності).
Компонентами грошових коштів та їх еквівалентів є готівка в касі та на рахунках у банках.
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання
одночасно.
Облік основних засобів
Товариство визнає такі класи основних засобів
• будівлі, споруди, передавальні пристрої;
• машини та обладнання;
• транспортні засоби;
• інструменти, прилади, інвентар;
• інші основні засоби.
Товариство визнає матеріальні активи основними засобами, якщо вони утримуються з метою використання їх у
процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг або для адміністративних цілей, які, як очікується,
використовуватимуться протягом більше ніж одного року та вартість яких більше ніж 6000,00 гривень.
Товариство оцінює основні засоби після їх визнання за моделлю переоцінки для основних засобів, справедливу
вартість яких можна достовірно оцінити. В цьому випадку основні засоби обліковуються за переоціненою
вартістю, якою є справедлива вартість на дату переоцінки, за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації
та подальшого накопиченого збитку від зменшення корисності.
Якщо основні засоби мають вузькоспеціалізований характер і рідко продаються на відповідному ринку в
Україні, то справедлива вартість цих основних засобів визначається на підставі амортизованої вартості.
При нарахуванні амортизації основних засобів Товариство використовує метод прямолінійного списання, при
якому вартість об'єкта списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації.
Товариство здійснює переоцінку основних засобів, виходячи з їхньої справедливої вартості на дату переоцінки.
Товариство приймає такі мінімально допустимі строки амортизації основних засобів за класами:
1 клас – будівлі – 20 років
споруди – 15 років
передавальні пристрої – 10 років
2 клас – машини та обладнання – 5 років
з них ЕОМ, телефони, ДБЖ, засіб друку інформації – 2 роки
3 клас – транспортні засоби – 5 років
4 клас – інструменти, прилади, інвентар – 4 роки
5 клас – інші основні засоби – 12 років
Облік нематеріальних активів
Товариство визнає такі класи нематеріальних активів
• торговельні марки;
• комп'ютерне програмне забезпечення;
• ліцензії;
• авторські права, патенти та інші права щодо промислової власності;
• ноу-хау;
• нематеріальні активи в процесі розробки;
• інші нематеріальні активи.
Товариство оцінює нематеріальні активи після їх визнання за моделлю собівартості, яка передбачає
відображення нематеріального активу у фінансовій звітності за його собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
При нарахуванні амортизації нематеріальних активів Товариство використовує прямолінійний метод, при якому
вартість об'єкта списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації.
Облік запасів
Товариство визнає такі групи запасів:
• сировина і матеріали;
• купівельні напівфабрикати;

• паливо;
• тара;
• будівельні матеріали;
• запасні частини;
• інші матеріали;
• незавершене виробництво;
• готова продукція;
• товари.
Товариство використовує систему постійного обліку запасів.
Товариство для оцінки вибуття сировини та матеріалів, купівельних напівфабрикатів, палива, тари, будівельних
матеріалів, запасних частин, інших матеріалів, товарів використовує метод FIFO (перше надходження-перший
видаток).
Товариство для оцінки вибуття готової продукції використовує метод конкретної ідентифікації.
У фінансовій звітності Товариство запаси відображає за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою
вартістю реалізації.
Списання балансової вартості запасів до чистої вартості їх реалізації Товариство відображає шляхом створення
резерву (забезпечення) знецінення запасів.
Облік зменшення корисності активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитись.
Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо
сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінились попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після
визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з
метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом
строку корисного використання.
Облік забезпечень
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну)
внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов'язання.
Товариство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величину забезпечення на виплату
відпусток визначається як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування,
обчисленої як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду
оплати праці.
Товариство створює резерв забезпечень на виплату регресних пенсій.
Облік доходів та витрат
Доходи та витрати визнаються за принципом нарахування.
Сума доходу, яка виникає в результаті операції, визначається шляхом угоди між Товариством та покупцем або
користувачем активу.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і
визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Облік витрат на позики
Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості
активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, як частина собівартості цього
активу.
Кваліфікований актив – це актив, підготовка якого до реалізації або використання за призначенням обов'язково
потребує значного часу.
Значним часом для створення кваліфікаційного активу Товариство приймає два роки.
Облік податків на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з
використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові

активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи
зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Облік кредитів банків
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на
проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за
методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення
визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки
відсотка.
Облік виплат працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будьякої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за
відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні права на
майбутні виплати відпускних.
Для оцінки короткострокових зобов'язань Товариство не застосовує актуарних припущень та дисконтування.
Облік пенсійних зобов'язань
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі
витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на
одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
Товариство несе витрати, згідно частини другої прикінцевих положень Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", по сплаті до Пенсійного фонду фактичних витрат на
виплату та доставку пенсій призначених відповідно до п.”a” та до п. «б» - «з» статті 13 Закону України "Про
пенсійне забезпечення"
Товариство несе витрати на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України
"Про наукову та науково-технічну діяльність" і сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих
актів.
Облік операцій в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного
банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними
курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в
іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої
вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або
збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість
вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
Форма звіту про рух грошових коштів
Товариство складає звіт про рух грошових коштів з використанням прямого методу.
Звітність за сегментами
Товариство приймає первинним звітним сегментом господарський сегмент. вторинним сегментом є
географічний сегмент який базується на розташування ринків і покупців.
5. Стандарти, які були видані, але ще не набрали чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ
16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року.
За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не застосовується.
Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства,
враховуючи, що Товариство орендує нежитлове приміщення, в якому знаходиться офіс.
МСФЗ 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4
«Визначення, чи містить угода оренду», Тлумачення ПКТ 15 «Операційна оренда - заохочення» і Тлумачення
ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду».

МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб
орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку
обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для
орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової
оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати
зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування). Орендарі будуть
зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в
формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні
певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде
враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в
даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті
ж принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну та фінансову.
Крім цього, МСФЗ 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з
МСБО 17. МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї
дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ 15 «Виручка
за договорами з клієнтами». Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту
передбачають певні звільнення.
В березні 2018 року прийнята оновлена версія Концептуальної основи фінансової звітності, яка набуде чинності
з 2020 року.
Основні зміни:
1) у цілях фінансової звітності чітко обговорюється інформація, необхідна для того, щоб користувачі оцінили
якість управління підприємством.
2) до якісних характеристик корисної фінансової інформації:
- включено пряме посилання на «превалювання сутності над формою» як одну з характеристик якісної
інформації;
- повернуто таке поняття, як «обачність»;
3) надано визначення поняття «підприємство, що звітує». Це суб’єкт господарювання, який добровільно
приймає рішення про подання фінансової звітності загального призначення або зобов’язаний її подати. При
цьому він може бути однією або кількома юридичними особами, а також частиною юридичної особи;
4) уточнено визначення активів та зобов’язань;
5) скасовано порогове значення ймовірності при визнанні активів, а також додано фактори, які слід враховувати,
при визнанні активів та зобов’язань;
6) додано керівництво щодо припинення визнання активів та зобов’язань у фінансових звітах.
7) з’явилася нова глава 6 «Оцінка». У ній розкривається сутність оцінки за історичною вартістю та оцінки за
поточною вартістю, а також сутність факторів, які слід враховувати при виборі масивів даних для оцінки.
8) з’явилася нова глава (глава 7) присвячена поданню та розкриттю інформації. У ній робиться акцент на звіті
про прибутки та збитки як головному джерелі інформації про діяльність підприємства.
9) обмежено використання показника іншого сукупного доходу. Так, усі доходи та витрати повинні бути
відповідним чином класифіковані та включені у звіт про прибутки та збитки (звіт про фінансовий результат). У
виняткових випадках можна виключити певний дохід або витрати зі звіту про прибутки та збитки і включати їх
до складу іншого сукупного доходу. Доходи або витрати, які були включені до складу іншого сукупного доходу,
можуть у майбутніх періодах «перекочувати» до звіту про прибутки та збитки, якщо це приведе до
відображення більш корисної та релевантної інформації у звіті. Також зазначається, що стандарти можуть
передбачати неможливість перекласифікації доходів та витрат.
Прийняті коригування до стандартів IAS 1 "Подання фінансової звітності" та IAS 8 "Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки". Вони змінюють ключове визначення суттєвості.
Новий варіант вважає інформацію суттєвою, якщо її пропуск, неправильне відображення або приховування її
іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань, вплинути на рішення основних
користувачів фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на основі цієї звітності, що містить
інформацію про конкретну організацію, що звітує.
У такому варіанті стандарти застосовуватимуться на обов'язковій основі з 1 січня 2020 року.
Зміни у застосуванні МСФЗ та прийняття нових МСФЗ не вплине на фінансову звітність за 2018 рік.
6. Примітки до балансу станом на 31.12.2018 р.

Примітка 1. Нематеріальні активи
тис.грн.
Справедлива вартість на 01.01.18
543
Надійшло
Залишок на 31.12.18
543
Накопичена амортизація на 01.01.18
52
Нараховано
6
Залишок 31.12.18
58
Примітка 2. Основні засоби
тис.грн.
Будівлі, споруди, передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспорт
Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби
Всього
Первісна вартість на 01.01.18
3312
15103
698
269
181
19563
Надходження
12
371
24
407
Переоцінка

Вибуття
194

194
Інші зміни

Залишок на 31.12.18
3324
15280
698
293
181
19776

Накопичена амортизація на 01.01.18
829
9221
599
189
28
10866
Нараховано
105
478
20
7
13
623
Вибуло
164

164
Переоцінка

Інші зміни

Залишок на 31.12.18
934
9535
619
196
41
11325

Частина основних засобів має вузькоспеціалізований характер і рідко продається на відповідному ринку в
Україні. У зв'язку з цим справедлива вартість цих основних засобів визначалась на підставі амортизованої
вартості.

Станом на 31.12.2018р. на балансі Товариства не обліковуються повністю зношені основні засоби.
Незавершене будівництво являє собою вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено.
Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію.
Примітка 3.
Станом на 31.12.2018р. Товариство не має необоротних активів, призначених для продажу.
Примітка 4.
Товариством не виявлено фактів зменшення корисності необоротних активів станом на 31.12.2018р..
Примітка 5.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
01.01.2018
31.12.2018
гривня/рос.руб
0,4870
0,39827
гривня/долар США
28,0672
27,688264
гривня/євро
33,4954
31,714138

Примітка 6. Запаси
тис.грн.
01.01.2018
31.12.2018
Сировина і матеріали
1050
1232
Купівельні напівфабрикати
933
1043
Паливо
57
31
Тара
29
30
Будівельні матеріали
69
67
Запасні частини
46
40
Інші матеріали
432
661
Незавершене виробництво
1329

817
Готова продукція
597
2591
Товари
15
15
Всього
4557
6527
Примітка 7. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
тис.грн.
01.01.2018
31.12.2018
Торговельна дебіторська заборгованість
208
4
Розрахунки з бюджетом
82
Аванси видані
348
114
Резерв від зменшення корисності дебіторської заборгованості
Інша поточна дебіторська заборгованість
104
145
Чиста вартість дебіторської заборгованості
660
345
Станом на 31.12.2018р. Товариством не виявлено фактів знецінення дебіторської заборгованості.
Примітка 8. Грошові кошти
тис.грн.
01.01.2018
31.12.2018
Готівка в касі
Рахунки в банках, грн
571
17
Рахунки в банках, євро.
74
Рахунки в банках, дол.США
800
Банківські депозити, грн.
527
2
Всього
1972

19
Всі грошові кошти не знецінені. Заборони на використання коштів немає.
Примітка 9. Власний капітал
Статутний капітал Товариства становить 402133,75 грн. (чотириста дві тисячі сто тридцять три гривні 75 коп.).
Статутний капітал Товариства поділений на 1608535 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25
грн. кожна.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2018р. складається з персоніфікованих сум проведених дооцінок та уцінок
основних засобів в розмірі 9143тис.грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2018р. становить 65 тис.грн.
Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2018р. становить 2378.грн., станом на 31.12.2018р. складає 1132.грн.
Примітка 10. Короткострокові забезпечення
тис.грн.
01.01.2018
31.12.2018
Забезпечення на виплату відпусток
197
40
Забезпечення на виплату пільгових пенсій
194
Всього
391
40
Товариством оцінено забезпечення на предмет поточності та визнано, що забезпечення є короткостроковими.
Примітка 11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
тис.грн.
01.01.2018
31.12.2019
Торговельна кредиторська заборгованість
39
311
Одержані аванси
1969
2417
Розрахунки з бюджетом
467
285
Заробітна плата
333
791
Розрахунки з соціальними фондами
82
215
Розрахунки з учасниками
73
73
Інша поточні зобов'язання
30

Всього
2993
4092

Примітка 12. Відстрочені податки
Товариство згідно до Податкового кодексу України знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує
податок на прибуток. Ставка податку на прибуток в 2018році становила 18 % від об'єкта оподаткування.
Розрахунок відстрочення податків станом на 01.01.2018р.
тис.грн.
Стаття
Балансова вартість
Податкова база
Тимчасова різниця
Відстрочений податок

Актив
Зобов'язання
Забезпечення відпусток
197
197

Основні засоби
8697
2221
6476
148
1314
Незавершене виробництво
1329
1402
73
13
Готова продукція
597
597

Забезпечення на виплату регресних пенсій
194
194
35
Разом
х
х
х
196

1314
Розрахунок відстрочення податків станом на 31.12.2018р.
тис.грн.
Стаття
Балансова вартість
Податкова база
Тимчасова різниця
Відстрочений податок

Актив
Зобов'язання
Забезпечення відпусток
40
40
0
Основні засоби
8451
2253
6198
1116
Незавершене виробництво
817
817
0
0
Готова продукція
597
597
0
0
Резерв пільгові пенсії
0
0
0
0
Разом
х
х
х
1116
Примітка 13. Умовні зобов'язання
Оподаткування
Внаслідок наявності в українському законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант
тлумачення, є можливість того, що податкові органи можуть піддати сумніву певне тлумачення, засноване на

оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити
додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів,
втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку управлінського персоналу,
Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові
звіти можуть переглядатись відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище
Внаслідок ситуації, яка склалась в Україна та закордоном, на дату складання даної звітності мають місце
фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в
Україні, можуть швидко змінюватись. стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок,
існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході
звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.
Управлінський персонал провів найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних
активів, а також повноти визнаних зобов'язань.
Примітка 14. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські
кредити. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій
Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість,
грошові кошти та короткострокові депозити.
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими
клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному
моніторингу.
Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків
погашення представлена наступним чином:
тис.грн.
Рік, що закінчився 31.12.2018
До 1 місяця
Від 1 місяця до 3 місяців
Від 3 місяців до 1 року
Від 1 року до 3 років
Більше 3 років
Всього
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
1565
2322
132
73
4092
1565
2322
132
73
4092
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок
зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.

Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за
рахунок оптимізації структури заборгованості власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність
своєї діяльності. Управлінський персонал Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.
При цьому управлінський персонал аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або
фінансування.
Примітка 15. Справедлива вартість фінансових інструментів
тис.грн.
Балансова вартість
Справедлива вартість
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2018
31.12.2018
Торговельна дебіторська заборгованість
208
4
208
4
Грошові кошти та їх еквіваленти
1972
19
1972
19
Короткострокові позики

Торговельна кредиторська заборгованість
39
311
39
311
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки
немає ринкового котирування цих активів.
Примітка 16. Звітність за сегментами
На думку управлінського персоналу, Товариство здійснює один вид основної діяльності і всі його види
діяльності складають один операційний сегмент. Первинним звітним сегментом є операційний сегмент, а
вторинними звітними сегментами є географічні сегменти. 51 % загального доходу від реалізації за 2018 рік було
отримано від закордонних покупців. Виставлення рахунків і оплата зазначеної експортної реалізації
здійснювалась в доларах США, евро.
Географічні сегменти
тис.грн.
Україна
Країни СНД
Інші
Всього
Всього доходи
4836
3322
1697
9855

Примітка 17. Розкриття інформації про пов'язані сторони
У даній фінансовій звітності зв’язаними вважаються сторона або сторони, одна з яких має можливість
контролювати або здійснювати суттєвий вплив на операційні і фінансові рішення іншої сторони, або сторони,
що знаходяться під спільним контролем, а також керівництво Товариства, як це визначено в МСБО 24
«Розкриття інформації прозв’язані сторони». При вирішенні питання про те, чи є сторони зв’язаними,
приймається до уваги зміст взаємин сторін, а не тільки їх юридична форма.
Компенсації провідному управлінському персоналу:
Директор та інші керівники вищої ланки в кількості 4 осіб вважаються провідним
управлінським персоналом. За рік, який закінчився 31 грудня 2018 р., витрати на винагороду провідному
управлінському персоналу становили 711 тис. грн.
(2017р. -943 тис. грн.). Такі витрати складаються із заробітної плати та відповідних нарахувань.
До пов’язаних осіб відносяться особи, які володіють часткою у статутному капіталі:
Коваленко Ірина Анатоліївна – 32,669789%
Ввєденський Євген Олексійович – 43,526189%
Ввєденська Ірина Вікторівна – 10,910549%
Примітка 18. Події після дати балансу
Подій, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності за 2018 рік, після дати балансу не відбувалось.
7. Примітки до звіту про фінансові результати
Примітка 19. Дохід від реалізації
Дохід від реалізації готової продукції за 2018 рік склав 9855 тис. грн. (в 2017 році 15967 тис.грн.) Товариство від
реалізації готової продукції на території України утримало податок на додану вартість в сумі 1094 тис. грн.
Примітка 20. Розшифровка інших операційних доходів
тис.грн.
Вид доходу
Сума 2017 рік
Сума 2018 рік
Реалізація запасів
35
441
Операційна оренда
56
229
Курсові різниці
83
17
Лишки на складах
739
Резерв знецінення запасів
22
73
Дохід від продажу валюти
11
Списання кредиторської заборгованності
26
Інші
10
18

Всього
217
1543

Примітка 21. Розшифровка адміністративних витрат
тис.грн.
Вид витрат
Сума 2017 рік
Сума 2018 рік
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
86
86
Матеріальні витрати
152
122
Заробітна плата працівників адміністрації
2106
1979
Внески на соціальне страхування
456
427
Послуги банків
42
33
Загальні корпоративні витрати, витрати на відрядження
7
7
Страхування, підписка на періодичні видання
128
136
Податки
444
443
Енергоносії
150
159
Послуги сторонніх організацій
369
336
Резерв відпусток
198
183
Всього
4138
3911
Примітка 22. Розшифровка витрат на збут
тис.грн.
Вид витрат
Сума 2017 рік
Сума 2018 рік
Амортизація основних засобів
1
1

Матеріальні витрати
1
1
Заробітна плата працівників, зайнятих збутом продукції
77
75
Внески на соціальне страхування
12
9
Відрядження
18
Резерв відпусток
10
6
Послуги сторонніх організацій
94
238
Всього
213
330
Примітка 23. Розшифровка інших операційних витрат
тис.грн.
Вид витрат
Сума 2017 рік
Сума 2018 рік
Собівартість реалізованих запасів
20
116
Курсові різниці
65
71
Утримання медпункту
9
10
Пільгові пенсії
200
Збитки від продажу валюти
10
18
Спонсорська допомога
9
15
ЕСВ до мінімальної зарплати
21
53
ПДВ
11
11
Інші витрати
243
409
Резерв пільгових пенсій
194
Всього
782
703

Примітка 24. Фінансові доходи та витрати
тис.грн.
Сума 2017 рік
Сума 2018 рік
Доходи - відсотки на депозитному рахунку в банку
4
6
Витрати - відсотки по банківським кредитам

Примітка 25. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за 2018 рік:
Поточний податок на прибуток 0 тис.грн.
Відстрочені податкові зобов'язання - 198 тис.грн.
Відстрочені податкові активи - 196 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати 2 тис.грн.
7. Примітки до звіту про рух грошових коштів
Примітка 26.
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік складався з використанням прямого методу.
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