Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор
(посада)

Присяжна Любов Миколаївна
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

20.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 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. Код за ЄДРПОУ

05748921

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

0382783005, 792234

6. Електронна поштова адреса

prigma-press@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Річна інформація опублікована
у
3. Річна інформація розміщена на
сторінці в мережі Інтернет

20.04.2018
(дата)

Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.prigma.km.ua

(дата)

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
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26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
В складi рiчного звiту вiдсутнi:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - тому що ліцензії (дозволи) на окремі
види діяльності емітент не одержував.
3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до
складу жодних об'єднань.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - тому що в товаристві відсутня посада корпоративного
секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та
не проводив рейтингову оцiнку.
10. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
12. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емітент не здiйснював випуск облiгацiй.
12. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емітентом не
випускались.
12. 4) Iнформацiя про похідні цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похідні цiннi папери емітентом не
випускались
12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емітент протягом звiтного
перiоду не здiйснював викуп власних акцiй.
14. 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - тому що емітент не
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період
складає менше, ніж 5 млн. грн.
14. 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 та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн.
грн.
14. 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - тому
що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
14.7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних право чинів - тому що в
звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних право чинів.
14.8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на 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.
15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв - тому що емітент не здiйснював випуск боргових
цiнних паперiв.
18.Iнформацiя про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття.
21.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв
емітент не здійснював.
20.-27 Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що
Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емітентом не випускались.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Приватне акціонерне товариство Хмельницький
завод ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес"
Серія ААА № 183760
28.05.1997
68000 - Хмельницька
402133,75
0,000000
0,000000

105
Виробництво металообробних машин 28.41, д/в д/в,
д/в д/в
Інформацію про органи управління підприємства не
заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
ХФ ПАТ "Кредобанк"
325365
2600001894893
ХФ ПАТ "Кредобанк"
325365
2600001894893

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Генеральний директор
Присяжна Любов Миколаївна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Головний бухгалтер
Ортинська Олена Антонівна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова Наглядової Ради
Введенський Євген Олексійович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,

Член Наглядової Ради
Коваленко Ірина Анатоліївна

1952
Вища
25
ВАТ "Пригма-Прес", заступник керівника
24.03.2017, 3 роки
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.)
Повноваження в межах Статуту товариства. Посадова
особа товариства непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

1980
Вища
9
ВАТ "Пригма-Прес", заступник головного бухгалтера.
01.08.2008, безстроково
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.

1967
Вища
33
АТ "Газпром", заст.генерального директора.
24.03.2017, 3 роки
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.). Посадова
особа є акціонером товариства. Повноваження в
межах Статуту товариства. Посадова особа товариства
непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

1954
Вища
25
Начальник економічного відділу.

яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.).
Повноваження в межах Статуту товариства.Посадова
особа є акціонером товариства. Посадова особа
товариства непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової Ради
Коптєва Валентина Андріївна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова ревізійної комісії
Введєнська Ірина Вікторівна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

Член ревізійної комісіі
Захаркевич Алла Григорівна

1939
Середня спеціальна
39
Магазин "Будинок одягу", ст.продавець.
24.03.2017, 3 роки
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.).
Повноваження в межах Статуту товариства. Посадова
особа є акціонером товариства. Посадова особа
товариства непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

1969
середня-спеціальна
8
ПАТ "Укрндіпластмаш" член ревізійної комісії
24.03.2017, 3 роки
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.)
Повноваження в межах Статуту товариства. Посадова
особа товариства непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

1946
Вища
34
Заступник генерального директора ПАТ ХЗКПУ
"Пригма-Прес" з економіки та комерційних питань,
Голова Ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.03.2017, 3 роки
(призначено)
9) опис
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.)
Повноваження в межах Статуту товариства. Посадова
особа товариства непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член ревізійної комісії
Семененко Артур Вікторович
1968
Вища
14
ТОВ "Бріош-Фут" директор
24.03.2017, 3 роки
Обрано на підставі решення загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від 24.03.2017р.)
.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.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
1
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Голова Наглядової Ради

2
Присяжна Любов Миколаївна
Ортинська Олена Антонівна
Введенський Євген
Олексійович
Коваленко Ірина Анатоліївна
Коптєва Валентина Андріївна
Введєнська Ірина Вікторівна
Захаркевич Алла Григорівна
Семененко Артур Вікторович

3

Член Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Голова ревізійної комісії
Член ревізійної комісіі
Член ревізійної комісії
Усього
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

4
21
0
422326

5
0,001306
0,000000
26,255319

525505
2
175500
21
0
1123375

32,669790
0,000124
10,910549
0,001306
0,000000
69,838393

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
6
7
8
9
21
0
0
0
0
0
0
0
422326
0
0
0

525505
2
175500
21
0
1123375

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

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

Коваленко Ірина Анатоліївна
Введенський Євген Олексійович
Введєнська Ірина Вікторівна
Усього

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

Кількість за видами акцій

прості іменні
привілейовані іменні
Кількість акцій Від загальної
Кількість за видами акцій
(штук)
кількості акцій
(у відсотках)
прості іменні привілейовані
іменні
525505
32,669790
525505
0
422326
26,255319
422326
0
175500
10,910549
175500
0
1123331
69,835600
1123331
0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
24.03.2017
79,460000
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії , обрання
голови та секретаря річних Загальних зборів ,
затвердження регламенту загальних зборів ПАТ ХЗ
КПУ"Пригма-Прес".
2. Звіт генерального директора про підсумки
фінансово-господарської діяльності акціонерного
Товариства за 2016 рік ,затвердження річної
фінансової звітності та балансу Товариства за 2016
рік.
3. Звіт Наглядової ради та затвердження звіту ПАТ ХЗ
КПУ"Пригма-Прес" за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії , затвердження звіту і
висновку Ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Обрання Наглядової ради.
6.Обрання Ревізійної комісії.
7.Обрання генерального директора.
8.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків
акціонерного Товариства
9. Про визначення типу та зміну найменування
Товариства (з публічного на приватне) у зв'язку з
приведенням його діяльності у відповідність з
вимогами Закону України "Про акціонерні
Товариства" .
10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом
викладання його в новій редакції з метою приведення
його діяльності у відповідність з вимогами Закону
України "Про акціонерні Товариства" .
11.Затвердження положень про Загальні збори
акціонерів , положення про Наглядову раду,
положення про ревізійну комісію, положення про
виконавчий орган (Директора) Товариства.
І. Слухали: 1. Голову організаційного комітету
Захаркевич А.Г. про обрання голови та секретаря
зборів.
Наглядова рада рекомендує обрати головою зборів
Козака Віталія Федоровича та секретарем зборів
Мартинчук Ларису Іванівну .
Інших пропозицій не було.
2.Голову організаційного комітету Захаркевич А.Г.,
яка повідомила, що Наглядова рада ПАТ ХЗ
КПУ"Пригма-Прес" пропонує обрати лічильну
комісію у складі:
Ортинська О.А..- голова комісії;
Хімач Л.В. - член комісії;
Федорук Р.Ф. - член комісії.
3. Голову організаційного комітету Захаркевич А.Г..
про пропозицію Наглядової ради обрати 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 2016 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 ПАТ ХЗ КПУ"Пригма-Прес"
про "Звіт про підсумки фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2016 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
2016 рік. , річну фінансову звітність та баланс
Товариства за 2016 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
2016 рік, річної фінансової звітності та балансу
Товариства за 2016 рік ".
Формулювання рішення:
Звіт генерального директора Товариства про
підсумки діяльності Товариства за 2016 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 ПАТ
"Пригма-Прес", який прозвітував про проведену
роботу за звітний період.
Слухали голову зборів: щодо звіту Наглядової ради
ПАТ ХЗ КПУ "Пригма-Прес" за 2016 рік.
Приступаємо до обговорення звіту
Бажаючих взяти участь в обговорені звіту не було .
Питання поставлене на голосування:
Прийняття звіту Наглядової ради за 2016 рік до
відома та затвердити.
Формулювання рішення:
Звіт Наглядової ради ПАТХЗКПУ "Пригма-Прес" за
2016 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 ПАТ ХЗ КПУ "Пригма-Прес", яка
зробила аналіз фінансово-господарської діяльності
Товариства за звітний період.
Голова зборів Козак В.Ф. оголосив про

завершення звіту і запропонував учасникам загальних
зборів акціонерів взяти участь в обговорені.
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 2016 рік.
Питання поставлене на голосування:
Прийняття звіту та висновків Ревізійної
комісії про роботу Товариства за 2016 рік - до
відома та затвердження його.
Формулювання рішення:
Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу
Товариства за 2016 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: голову зборів Козака В.Ф. про розгляд
п'ятого питання порядку денного "Обрання
Наглядової ради".
З інформацією з цього питання виступила
Захаркевич А.Г. - заступник генерального директора ,
яка запропонувала обрати Наглядову раду строком на
три роки у такому складі: Введєнський
Є.О.,Коваленко І.В., Коптєва В.А.
Інших пропозицій не було.
Питання поставлене на голосування:
Про обрання членів Наглядової ради.
Формулювання рішення:
Затвердження складу Наглядової ради в
кількості 3-х чоловік з терміном на три роки , а саме:
Введєнський Є.О.,Коваленко І.В., Коптєва В.А.
Підсумок голосування:
"За" - 1123786голосів, 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.
VІ.Слухали голову зборів Козака В.Ф. про розгляд
шостого питання порядку денного "Обрання

Ревізійної комісії".
З інформацією з цього питання виступив
Курман О.С. , який запропонував обрати Ревізійну
комісію строком на три роки у такому складі 3 -х
чоловік,а саме: Введєнська І.В.,Захаркевич
А.Г.,Семененко А.В.
Інших пропозицій не було.
Питання поставлене на голосування:
Про обрання Ревізійної комісії.
Формулювання рішення:
Затвердження складу Ревізійної комісії в
кількості 3-х чоловік терміном на три роки , а саме:
ВведєнськаІ.В.,Захаркевич А.Г.,Семененко А.В.
Підсумок голосування:
"За" - 1123786голосів, 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.
VII.Слухали
голову зборів Козака В.Ф. про
розгляд сьомого питання порядку денного "Обрання
генерального директора".
З інформацією з цього питання виступив
представник голови Наглядової ради Семененко
Артур Вікторович , який запропонував обрати на
посаду генерального директора Присяжну Л.М.
строком на три роки.
Інших пропозицій не було.
Питання поставлене на голосування:
Про обрання генерального директора.
Формулювання рішення:
Обрати генеральним директором Товариства
Присяжну Л.М. терміном на три роки .
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.
VIII.Cлухали
Голову зборів Козака В.Ф. про
розгляд восьмого питання "Порядок розподілу
прибутку та покриття збитків Товариства"
З інформацією з цього питання виступила
генеральний директор Товариства Присяжна Л.М.
Вона наголосила на тому, що згідно чинного
законодавства питання про розподіл прибутку

(покриття збитків)- є обов'язковим в порядку денному
щорічних загальних зборів. Так за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2016 році
отримано 22000грн (двадцять дві тисячі гривень).
Генеральний директор запропонувала :
1000(одну тисячу )гривень відрахувати до
резервного капіталу Товариства
21000(двадцять одну тисячу) гривень - на
розвиток виробництва.
Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не
сплачувати.
Інших пропозицій не поступало.
Питання поставлене на голосування:
Про "Порядок розподілу прибутку та покриття
збитків Товариства"
Формулювання рішення:
Прибуток у розмірі 22000грн роз приділити таким
чином:
1000(одну тисячу )гривень відрахувати
до резервного капіталу Товариства
21000(двадцять одну тисячу) гривень - на
розвиток виробництва.
Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не
сплачувати.
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.
ІХ.Слухали

голову зборів Козака В.Ф. про розгляд дев'ятого
питання порядку денного "Про визначення типу та
зміну найменування Товариства (з публічного на
приватне) у зв'язку з приведенням його діяльності у
відповідність з вимогами Закону України "Про
акціонерні Товариства" .
З інформацією з цього питання виступила Присяжна
Л.М., - яка наголосила на тому, що згідно ст. 5
Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерні товариства за типом поділяються на
"Публічні акціонерні товариства" і "Приватні
акціонерні товариства".
У травні 2016 року Верховна Рада України вилучила
2-й абзац п. 1 ст. 5 Закону України "Про акціонерні
товариства", в якому зазначалось, що "кількісний
склад акціонерів приватного акціонерного товариства
не може перевищувати 100 акціонерів "- тобто знято
обмеження кількісного складу акціонерів Приватного
акціонерного товариства.
Приватне акціонерне товариство є дещо
простішою формою акціонерного товариства, в
порівнянні до Публічного акціонерного товариства: не
обов'язково проходити біржові торги, запроваджувати
МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) і
таке інше, що потребує значних матеріальних і
фінансових витрат.
Тому ми пропонуємо змінити тип акціонерного
товариства з "Публічного" на "Приватне".
Одночасно пропонується змінити назву товариства з
Публічного акціонерного товариства на Приватне
акціонерне товариство " Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"
та скорочене найменування ПрАТ " ХЗКПУ
"Пригма-Прес".
Інших пропозицій не було
Питання поставлене на голосування:
Про зміну типу товариства на Приватне
акціонерне товариство і зміну назви з Публічного
акціонерного товариства на Приватне акціонерне
товариство "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес".
Скорочене найменування ПрАТ " ХЗКПУ
"Пригма-Прес"
Формулювання питання:
Змінити тип товариства на Приватне акціонерне
товариство, змінити назву з Публічного акціонерного
товариства на Приватне акціонерне товариство
"Хмельницький завод ковальсько-пресового
устаткування "Пригма-Прес".
Скорочене найменування ПрАТ "ХЗКПУ
"Пригма-Прес"
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 прийнято.
Х.Слухали Голову зборів Козака В.Ф. про розгляд
десятого питання порядку денного "Внесення змін до
Статуту Товариства шляхом викладання його в новій
редакції з метою приведення його діяльності у
відповідність з вимогами Закону України "Про
акціонерні Товариства" .
Слово для інформації з цього питання надається
генеральному директору Присяжній Л.М. ,яка
проінформувала , у зв'язку з тим, що ми змінили тип
акціонерного товариства з публічного на приватне і
назву з Публічного акціонерного товариства на
Приватне акціонерне товариство "Хмельницький
завод ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес" - природньо виникла потреба внести
зміни в Статут і внутрішні нормативні акти згідно
чинного законодавства.
Таку роботу проведено - у діючий Статут Публічного
акціонерного товариства "Пригма-Прес" внесено
зміни відповідно до чинного законодавства, в
основному технічні, тобто редакційного характеру.
Тому пропонується прийняти і затвердити нову
редакцію Статуту Приватного акціонерного
товариства" Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес".
Питання поставлене на голосування:
Внесення змін до Статуту Товариства шляхом
викладання його в новій редакції з метою приведення
його діяльності у відповідність з вимогами Закону
України "Про акціонерні Товариства" .
Формулювання рішення:
1. Нову редакцію Статуту Приватного акціонерного
товариства "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"
затвердити.
2. Доручити Генеральному директору Присяжній Л.М.
підписати Статут ПрАТ "ХЗКПУ "Пригма-Прес".
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 прийнято.
ХІ.Слухали :
Голову зборів Козака В.Ф. про розгляд останнього
питання порядку денного:
"Затвердження положень про Загальні збори
акціонерів , положення про Наглядову раду,
положення про ревізійну комісію, положення про
виконавчий орган (Директора) Товариства."
Нам необхідно також внести зміни і затвердити
внутрішні нормативні акти Приватного акціонерного
товариства " Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес":

- Положення про Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Хмельницький
завод ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес";
- Положення про Правління Приватного акціонерного
товариства "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес";
- Положення про Наглядову раду Приватного
акціонерного товариства "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес";
- Положення про Ревізійну комісію Приватного
акціонерного товариства "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес".
Питання поставлене на голосування.
Затвердження положень про Загальні збори акціонерів
, положення про Наглядову раду, положення про
ревізійну комісію, положення про виконавчий орган
(Директора) Товариства
Формулювання рішення:
Внести зміни і затвердити внутрішні нормативні
акти:
- Положення про Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Хмельницький
завод ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес";
- Положення про виконавчий орган (Директора)
Приватного акціонерного товариства "Хмельницький
завод ковальсько-пресового устаткування
"Пригма-Прес";
- Положення про Наглядову раду Приватного
акціонерного товариства "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес";
- Положення про Ревізійну комісію Приватного
акціонерного товариства "Хмельницький завод
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"
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 прийнято.
Всі питання порядку денного розглянуто.
Зауважень щодо ведення зборів не було.
Збори оголошено закритими.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
13.05.2010 07/22/1/10

Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Хмельницьке
UA4000070874 Акція проста
Бездокументар
0,25
1608535
402133,75
100,000000
територіальне
бездокументар ні іменні
управління
на іменна
ДКЦПФР
Опис
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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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
8725
8697
0
0
8725
8697
2398
6106
120

2483
5882
99

101
0

233
0

8725

0

2398
6106
120
0
101
0

0

2483
5882
99
0
233
0

0
0
0
0
0
0
8697
0
0
8725
Ступень зносу основних засобів складає 54,2%.

0
0
0
0
0
0
8697

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
12038
11261
402
402
402
402
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.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 11636 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 11636 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

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним

Дата
виникнення

X

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

Дата
погашення

X

X

0,00

X

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

X

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

467,00
0,00
2917,00
3384,00

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
Дані відсутні.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
24.03.2017
28.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2017
20.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
Думка аудитора
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

Приватна аудиторська фірма "Експрес-Аудит"
21341857
м.Хмельницький вул..Соборна 56 кв.1
№0452 26.01.2001

№0336 31.01.2013
01.01.2017 - 31.12.2017
01 - безумовно позитивна
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно Кодексом етики
професійних бухгалтерів Ради з міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту
фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки
з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки.
№5 А 10.01.2018
01.02.2018 - 27.02.2018
27.02.2018
14000,00

* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2015
2016
2017

У тому числі позачергових
1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

дані відсутні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X
дані відсутні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X

позачергові збори не
скликались

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
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 (*)
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше
ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше
ніж 10 відсотками акцій

3
0

2
1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так (*)

Ні (*)
X
X
X
Оцінка роботи
наглядової ради не
проводилась.

Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради
Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.
(кожного члена наглядової ради) зазначається
інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання
наглядовою радою поставлених завдань
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?
6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
дані відсутні

У разі проведення оцінки роботи комітетів
Комітети не створювались, тому оцінка роботи не не
зазначається інформація щодо їх компетентності та
проводилась.
ефективності. Зазначається інформація стосовно
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової
ради
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності. Зазначається інформація стосовно
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової
ради
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
ні

(так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X
дані відсутні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
дані відсутні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

Ні (*)
X
X
X

X
дані відсутні

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

3
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
(*)

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Так

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
Так
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Ні
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Так
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

так
ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
дані відсутні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та

Інформація
Публікується
Документи
Копії
Інформація
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
розміщується
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
на власній
загальних
ься в
безпосередньо
запит
інтернет-сторі
зборах
загальнодосту
в
акціонера
нці
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній
товаристві
товариства
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Ні
Так
Так
Ні
Так
Ні

Так

Ні

Ні

Так

більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

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 товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні (*)
X

X
X
дані відсутні
ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X

аудитор не
змінювався

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Так (*)
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X
X

ГУДФС в
Хмельницькій
обл.,приватна
аудиторська фірма
"Експрес-аудит"

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів

Так (*)
X

Ні (*)
X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

X
X
X
дані відсутні

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

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X
X
дані відсутні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
дирекцією
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
Дані відсутні
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання Положення стандарти та накази
кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Х
не визначились
ні
ні

ні

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Дата (рік, місяць, число)
Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
за ЄДРПОУ
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"
за КОАТУУ
Акціонерне товариство
за КОПФГ

Підприємство

коди
18 01 01
05748921

Територія
6810100000
Організаційно-правова
230
форма господарювання
Вид економічної діяльності
Виробництво металообробних машин
за КВЕД 28.41
Середня кількість працівників, осіб (1)
111
Адреса, телефон:
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 31.12.2017
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

2

3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

497
543
(46)
163
8725
19058
(10333)

491
543
(52)
163
8697
19563
(10866)

332
350
(18)
163
4071
14907
(10836)

42

196

19

9427

9547

4585

4160
1824
1487
834
15

4557
2616
1329
597
15

4961
1938
1718
1290
15

51

208

5

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1130
1135
1136
1140

186
17
11

348

6
441

237

104

92

1628

1972

288

1628

1972

288

6279

7189

5793

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300
Код
рядка

2
1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595
1600
1605
1610

15706
16736
10378
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5
402
9193

402
9193

402
4452

26
1640

65
2378

2893

11261

12038

7747

1314

1314

803

1314

1314

803

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1615
1620
1621
1625
1630
1635

57
136

39
467

16
68

74
305
2026

82
333
1969

76
165
1318

1640

73

73

73

449

391

91

11
3131

30
3384

21
1828

15706

16736

10378

1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700
1800
1900

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
Дані відсутні.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Присяжна Любов Миколаївна
Ортинська Олена Антонівна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
за ЄДРПОУ 05748921
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2017 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

За звітний період
3

За аналогічний період
попереднього року
4
15967
10802
0
0

(10182)

(7709)

5785

3093

217

991

(4138)
(213)
(782)

(3324)
(164)
(483)

869

113

4

1

2122
2130
2150
2180
2181
2182

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(10)

2290
2295
2300
2305

863

114

-86

-92

2350
2355

777

22

II. Сукупний дохід
Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

рядка
2
2400
2405
2410
2415

попереднього року
4

3

2445
2450
2455
2460
2465

0

0

0
777

0
22

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
5271
5985
1677
574
1317
14824

За аналогічний період
попереднього року
4
3962
4736
1214
539
1092
11543

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За попередній період

3

4
1608535
1608535
0,4831
0,4831
0

1608535
1608535
0,0137
0,0137
0

Примітки:
Дані відсутні.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Присяжна Любов Миколаївна
Ортинська Олена Антонівна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
за ЄДРПОУ 05748921
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"
найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 р.
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

За аналогічний
період попереднього
року
4

16360

11089

153

98

1969
71

2026
29
5

14

6

(7814)
(5115)
(1536)
(2712)

(5172)
(3749)
(1225)
(2050)

(1033)
(1679)
(348)
(7)

(952)
(1098)
(186)
(54)

(123)
912

(96)
721

4

1

(591)

(471)

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255
3260
3270
3275
3280

господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3290
3295

(587)

(470)

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

(261)

0
325
1628
19
1972
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(18)
(279)
(28)
1469
187
1628

коди
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод
за ЄДРПОУ 05748921
ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

Підприємство

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2017 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
- збільшення (зменшення) поточної

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

видаток
4

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

3500

3505
3510
3515

X

X

3520
3521
3522

3523
3524
3526
3540
3550
3551
3552
3553
3554
3556
3557
3560
3561
3562
3563
3564

X

X

кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3566
3567
3570
3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

X
X

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

X
X
X

X
X
X

3250

X

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

X
X
X
X
X

X
X
X

3300
3305
3310

X
X
X

X
X
X

3340

X

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3370

X

X

3375

X

X

3390
3395

X

X

3400
3405
3410
3415

X

X
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коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування
за ЄДРПОУ 05748921
"Пригма-Прес"

Підприємство

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2017 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

2
4000

3

4

5

6

4005
4010
4090
4095

402

402

9193

9193

0

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
26
1640

26

4100

1640
777

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10
11261

0

0

0
0
0
11261
777

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210
4215

39

(39)

0
0

законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

4225

0

4240
4245

0
0

4260
4265

0
0

4270

0

4275
4280

0
0

4290
4291

0
0

4295
4300

0
402

0
9193

0
0

39
65

738
2378

0
0
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0
0

777
12038

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2017 РІК
_____________________________________________________
1. Загальна інформація
Згідно ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" на чергових загальних зборах акціонерів тип
товариства змінено 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
ковальсько-пресового 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 2017 року та 31 грудня 2017 року складала 111 та 111
осіб відповідно.
Станом на 01 січня 2017 року та 31 грудня 2017 року акціонерами ПрАТ 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 31.12.2017 р.

2.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік
3.
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
4.
Звіт про власний капітал за 2017 рік
5.
Примітки до фінансової звітності за 2017 рік, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Фінансова звітність Товариства за 2017 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 2017 року , Звіту про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за 2017 р. та Звіту про рух грошових коштів за 2017 р. Товариством надається
порівняльна інформація за 2016 рік, яка була надана при складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 рік;
При поданні Звіту про власний капітал за 2017 р. Товариством надається інформація щодо розміру
власного капіталу станом на початок 2017 р., та додатково надається Звіт про власний капітал за 2016 р.
Ця фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання "Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування "Пригма-Прес"

ПрАТ

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:
дебіторська заборгованість;
грошові кошти;
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 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.
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.
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
будь-якої 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".
Товариство створює резерв забезпечень на виплату регресних пенсій
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
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх етапів проекту за
фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 "Фінансові інструменти:визнання та оцінка" і всі попередні
редакції МСФЗ 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування.
МСФЗ 9 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при
цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання
порівняльної інформації не є обов'язковим. Товариство оцінює вплив застосування МСФЗ 9 на класифікацію та
оцінку фінансових активів Товариства та на визначення збитків від знецінення фінансових активів, але не
матиме впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань Товариства.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клієнтами".
МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за
договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на
яке організація очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15
передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки.
Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання
виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року

або після цієї дати, дозволяється ретроспективне застосування в повному обсязі або з використанням
модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час
Товариство оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання чинності.
МСФЗ 16 "Договори оренди".
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.
Поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" - "Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій".
Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі
акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою
розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з
виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками
грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При
прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте
допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і
дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018
року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову
звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 4 "Страхові контракти" - застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Поправки є відповіддю на занепокоєння страхового сектора з приводу розбіжності дат вступу в силу МСФЗ 9 і
нового стандарту з обліку договорів страхування. Поправки пропонують два можливих підходи:
1) Тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9. Деяким компаніям буде дозволено продовжити в 2018 році
застосування МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", замість того, щоб почати застосування
МСФЗ 9 (до дати набрання чинності нового стандарту з обліку договорів страхування). Такою можливістю
зможе скористатися компанія, діяльність якої переважно пов'язана зі страхуванням.
2) Підхід зміщуючого коригування. Даний підхід до подання фінансової інформації дозволяє пом'якшити вплив
тимчасової облікової невідповідності і волатильності. Компанія може - стосовно кваліфікації фінансових
активів, визначених на її розсуд - рекласифікувати зі складу прибутку або збитку за період до складу іншого
сукупного доходу різницю між сумами, визнаними у складі прибутку чи збитку згідно з МСФЗ 9, і сумами, які
були б відображені згідно з МСБО 39. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1
січня 2018 року або після цієї дати. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та
спільні підприємства" - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи спільним
підприємством.
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою
компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки
роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що
представляють собою бізнес, згідно з визначенням в МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його асоційованою

компанією чи спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які виникають
в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток
участі, наявних у інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному підприємстві. Рада з
МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове
застосування перспективно.
Поправки до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 40, щоб уточнити
порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості або з неї. Переведення
здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактична зміна характеру використання об'єкта - тобто коли
актив починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доказ зміни
характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його
переведення в іншу категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання
активу, які Рада включила до змінену редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й інші форми
доказів, що дають підстави для переведення активу. Поправки набувають чинності для річних періодів, що
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не
матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
Щорічні удосконалення МСФЗ
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити короткострокові звільнення від застосування вимог МСФЗ, що
стосуються МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 19 "Виплати працівникам" та
МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність". Ці короткострокові звільнення стали більш незастосовні і були
доступні для підприємств у звітні періоди, які вже закінчилися. Ця поправка набирає чинності для звітних
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.
МСФЗ 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства".
Поправки уточнюють, що організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні підприємства (в
тому числі інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, як обліковувати свої інвестиції в
спільні підприємства та асоційовані компанії - за справедливою вартістю або за методом участі в капіталі.
Поправка також пояснює, що вибір методу для кожної інвестиції повинен бути зроблений на дату первісного
визнання. Це щорічне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для періодів починаючи з 1
січня 2018 року або після цієї дати. Удосконалення не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.
6. Примітки до балансу станом на 31.12.2017 р.
Примітка 1. Нематеріальні активи
тис.грн.
Справедлива вартість на 01.01.17
Надійшло
Залишок на 31.12.17
543
Накопичена амортизація на 01.01.17
Нараховано 6
Залишок 31.12.17 52

543

46

Примітка 2. Основні засоби
тис.грн.
Будівлі, споруди, передавальні пристрої
Машини та обладнання
прилади, інвентар Інші основні засоби
Всього
Первісна вартість на 01.01.17
3125 14937 698 269 29
19058
Надходження
187 209
152 548
Переоцінка
Вибуття
43
Інші зміни
Залишок на 31.12.17
3312 15103 698 269 181 19563
Накопичена амортизація на 01.01.17 727
Нараховано 102 425 21
12
8
Вибуло
35
Переоцінка
Інші зміни
Залишок на 31.12.17
829 9221 599

8831 578
568
35

177

189

10866

28

20

10333

Транспорт

Інструменти,

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 31.12.2017 р. 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 31.12.2017 р. Товариство не має необоротних активів, призначених для продажу.
Примітка 4.
Товариством не виявлено фактів зменшення корисності необоротних активів станом на 31.12.2017 р..
Примітка 5.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
01.01.2017 31.12.2017
гривня/рос.руб
0,45113
0,4870
гривня/долар США 27,190858 28,0672
гривня/євро 28,422604 33,4954
Примітка 6. Запаси
тис.грн.
01.01.2017 31.12.2017
Сировина і матеріали
749
Купівельні напівфабрикати
Паливо
29
57
Тара 26
29
Будівельні матеріали
69
Запасні частини
42
46
Інші матеріали
204 432
Незавершене виробництво
Готова продукція 834 597
Товари
15
15
Всього
4160 4557

1050
705 933
69
1487 1329

Примітка 7. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
тис.грн.
01.01.2017 31.12.2017
Торговельна дебіторська заборгованість
51
208
Розрахунки з бюджетом 17
Аванси видані
186 348
Резерв від зменшення корисності дебіторської заборгованості
Інша поточна дебіторська заборгованість
237 104
Чиста вартість дебіторської заборгованості 491 660

0

0

Станом на 31.12.2017 р. Товариством не виявлено фактів знецінення дебіторської заборгованості.
Примітка 8. Грошові кошти
тис.грн.
01.01.2017 31.12.2017
Готівка в касі
0
0
Рахунки в банках, грн
41
Рахунки в банках, євро. 0
Рахунки в банках, дол.США
Банківські депозити, грн. 1
Всього
1628 1972

571
74
1586 800
527

Станом на 31.12.2017 р. 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 31.12.2017 р. складається з персоніфікованих сум проведених дооцінок та уцінок
основних засобів в розмірі 9193 тис.грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2017 р. становить 65 тис.грн.
Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2017 р. становить 1640 тис.грн., станом на 31.12.2017 р. складає
2378 тис.грн.
Власний капітал Товариства має наступну структуру:
Найменування показника структури капіталу
На 01.01.2016
На 01.01.2017
На 01.01.2018
Зареєстрований статутний капітал

Призначення та умови використання

402 402 402 Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства
Капітал у дооцінках
9193 9193 9193 Капітал у дооцінках формується з сум дооцінки необоротних активів та фінансових
інструментів
Резервний капітал

25
26
65
Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом
щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до
досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми
чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1899 1640 2378 Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу прибутку і
покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
Всього
11519 11261 12038
Примітка 10. Короткострокові забезпечення
тис.грн.
01.01.2017 31.12.2017
Забезпечення на виплату відпусток
449 197

Забезпечення на виплату пільгових пенсій
Всього
449 391

194

Товариством оцінено забезпечення на предмет поточності та визнано, що забезпечення є короткостроковими.
Примітка 11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
тис.грн.
01.01.2017 31.12.2017
Торговельна кредиторська заборгованість
57
39
Одержані аванси 2026 1969
Розрахунки з бюджетом 136 467
Заробітна плата
305 333
Розрахунки з соціальними фондами
74
82
Розрахунки з учасниками 73
73
Інша поточні зобов'язання 11
30
Всього
2682 2993
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 2017 році становила 18 % від об'єкта оподаткування.
Розрахунок відстрочення податків станом на 01.01.2017 р.
тис.грн.
Стаття
Балансова вартість Податкова база
Тимчасова різниця Відстрочений податок
Актив
Зобов'язання
Забезпечення відпусток 449 449
Основні засоби
8725 1566 7159 25
1314
Незавершене виробництво
1487 1582 95
17
Готова продукція 834 834
Разом х
х
х
134 1314
Розрахунок відстрочення податків станом на 31.12.2017 р.
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
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 31.12.2017
До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року
до 3 років Більше 3 років
Всього
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 912 39
1969 73
2993
912 39
1969 73
2993

Від 1 року

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
01.01.2017 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017
Торговельна дебіторська заборгованість
51
208 51
Грошові кошти та їх еквіваленти 1628 1972 1628 1972
Короткострокові позики
Торговельна кредиторська заборгованість
57
39
57

208
39

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. 22% загального доходу від реалізації за 2017 рік було
отримано від закордонних покупців. Виставлення рахунків і оплата зазначеної експортної реалізації
здійснювалась в доларах США, евро, російських рублях.
Географічні сегменти

тис.грн.
Україна
Всього доходи

Країни СНД Інші Всього
12349 3111 507 15967

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 2017 р., витрати на винагороду провідному управлінському персоналу
становили 786 тис. грн. (2016 р. : 573 тис. грн.).
До пов'язаних осіб відносяться особи, які володіють часткою у статутному капіталі:
Коваленко Ірина Анатоліївна - 32,669789%
Ввєденський Євген Олексійович - 26,255319%
Ввєденська Ірина Вікторівна - 10,910549%
В 2017 році і операції з купівлі-продажу та інші господарські операції з пов'язаними особами не здійснювались.
Примітка 18. Події після дати балансу
Подій, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності за 2017 рік, після дати балансу не відбувалось.
7. Примітки до звіту про фінансові результати
Примітка 19. Дохід від реалізації
Дохід від реалізації готової продукції за 2017 рік склав 15967 тис. грн. (в 2016 році 10802 тис.грн.) Товариство
від реалізації готової продукції на території України утримало податок на додану вартість в сумі 2350 тис.
грн.

Примітка 20. Розшифровка інших операційних доходів
тис.грн.
Вид доходу Сума 2016 рік
Сума за 2017 рік
Реалізація запасів 44
35
Операційна оренда 9
56
Курсові різниці
268 83
Відсотки банка
5
0
Резерв знецінення запасів 651 22
Дохід від продажу валюти 3
11
Списання кредиторської заборгованності
11
0
Інші 0
10
Всього
991 217

Примітка 21. Розшифровка адміністративних витрат
тис.грн.
Вид витрат Сума 2016 рік
Сума 2017 рік
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 84
Матеріальні витрати
120 152
Заробітна плата працівників адміністрації
1610 2106
Внески на соціальне страхування
348 456

86

Послуги банків
31
42
Загальні корпоративні витрати, витрати на відрядження
Страхування, підписка на періодичні видання 129 128
Податки
418 444
Енергоносії 137 150
Послуги сторонніх організацій 266 369
Резерв відпусток 169 198
Всього
3324 4138
Примітка 22. Розшифровка витрат на збут
тис.грн.
Вид витрат Сума 2016 рік
Сума 2017 рік
Амортизація основних засобів 1
1
Матеріальні витрати
3
1
Заробітна плата працівників, зайнятих збутом продукції
Внески на соціальне страхування
12
12
Відрядження 0
18
Резерв відпусток 8
10
Послуги сторонніх організацій 56
94
Всього
164 213

12

7

84

77

Примітка 23. Розшифровка інших операційних витрат
тис.грн.
Вид витрат Сума 2016 рік
Сума 2017 рік
Собівартість реалізованих запасів
21
20
Курсові різниці
117 65
Утримання медпункту
7
9
Пільгові пенсії
224 200
Збитки від продажу валюти
11
10
Спонсорська допомога
6
9
ЕСВ до мінімальної зарплати
7
21
ПДВ
11
Інші витрати 90
243
Резерв пільгових пенсій
194
Всього
483 782
Примітка 24. Фінансові доходи та витрати
тис.грн.
Сума 2016 рік
Сума 2017 рік
Доходи - відсотки на депозитному рахунку в банку 1
Витрати - відсотки по банківським кредитам 0
0

4

Примітка 25. Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за 2017 рік:
Поточний податок на прибуток 240 тис.грн.
Відстрочені податкові зобов'язання 0 тис.грн.
Відстрочені податкові активи -154 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати 86 тис.грн.
7. Примітки до звіту про рух грошових коштів
Примітка 26.
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік складався з використанням прямого методу.
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Звіт про власний капітал
за рік 2016 р.
Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття
Код рядка Зареєстро-ваний (пайовий)капітал
Капітал у дооцін-ках
Додатко-вий
капітал
Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)
Неопла-чений капітал
Вилу-чений капітал Всього
1
2
3
4
5
6
7
Залишок
на початок року
4000 402 9193
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок
4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року
9193
25
1899
11519
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
22
Інший сукупний дохід за звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200

8

9

25

1899

10
11519

4095 402
4100

22

4110
(280)

(280)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
1
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі
4275
Інші зміни в капіталі
4290
Разом змін у капіталі
4295
1
(259)
Залишок
на кінець року
4300 402
9193
26
1640
11261

(1)

(258)
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